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resumo 
 
 

A Investigação educacional e os professores de ciências têm como objectivo 
melhorar a Educação em Ciência, ainda que o respectivo diálogo não seja 
fácil. Em Portugal, uma boa parte da investigação nesta problemática vem 
ocorrendo no âmbito das dissertações dos cursos de pós-graduação, 
nomeadamente nos Mestrados em Ensino das Ciências. Porém, o 
conhecimento produzido nestas investigações acaba por não ter o impacte 
desejado devido à falta de disseminação. 
O presente trabalho visa estudar essa disseminação. Recorreu-se a uma 
metodologia do tipo qualitativo descritivo, realizando-se dez entrevistas semi-
estruturadas a professores mestres em Ensino de Física e Química e em 
Ensino de Geologia e Biologia, pela Universidade de Aveiro. Assim, obteve-se 
informação sobre a temática em causa, sem que tenha havido preocupações 
com a generalização.  
Os resultados, obtidos a partir das entrevistas administradas a professores 
mestres, indicam que, na perspectiva destes, a frequência dos cursos de 
mestrado teve impacte, principalmente, na melhoria das suas práticas lectivas. 
Contudo, estes professores sentem que seria necessária legislação que os 
apoiasse na frequência deste tipo de cursos.  
Constatou-se que, segundo estes professores, os resultados das suas
dissertações de mestrado tiveram impacte ao nível micro, uma vez que esses
são utilizados ao longo da sua actividade profissional.  
Quanto ao impacte no nível meso e macro, os professores mestres
consideram que ocorreu devido a diferentes formas de disseminação desses
resultados. Essa disseminação é realizada por meios formais, principalmente
através da disponibilização da dissertação na biblioteca da escola e da
participação em eventos científicos e de formação. Porém, frequentemente
esta última forma de disseminação assume apenas um carácter esporádico. 
Formas de disseminação informal atingem só o nível meso, mas assumem
uma maior frequência que as formas de disseminação formal.  
Segundo os professores entrevistados, existem diferentes aspectos que
facilitam esta disseminação, nomeadamente: a proximidade do tema da
dissertação com as práticas lectivas; a continuidade da relação com o
orientador mesmo após a conclusão do mestrado; a receptividade dos seus
pares em partilhar ideias.  
Nas perspectivas identificadas, os melhores meios de disseminar este tipo de
resultados passam pela publicação de documentos com as principais
conclusões a enviar às escolas, pela divulgação de informação na Internet, 
 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

resumo (continuação) 
 
 

pela  distribuição de revistas de educação portuguesas pelos Departamentos
de Ciências das escolas e pelas livrarias. 
É também proposto que a formação contínua de professores deveria ser
promovida pelas universidades, de modo a garantir a respectiva qualidade.  
Em síntese, as dissertações de mestrados em Ensino das Ciências constituem
uma importante fonte de novo conhecimento, porém comummente verifica-se
uma reduzida disseminação dos seus resultados, sendo um assunto
problemático, requerendo mais trabalho e reflexão.  
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abstract 
 

Educational research and science teachers have as gold the improvement of 
Science Education, although the respective dialogue is not easy. In Portugal, 
most of the research concerning this problematic is being conducted in the 
scope of the dissertations of the post-graduation courses, namely in the 
masters of science teaching. 
However, the knowledge produced in these researches doesn’t have the 
desired impact due to lack of dissemination.  
The present work aims at studying that dissemination. A methodology of 
descriptive qualitative type was applied, being performed ten semi-
structuralized interviews to master teachers in Physics and Chemistry teaching 
and in Geology and Biology teaching, for the University of Aveiro. So, 
information on the thematic in cause was obtained, having no concerns about 
the generalization. 
The results, obtained through the interviews performed to master teachers, 
indicate that, in their perspective, the attendance of the master courses had 
impact, mostly, in the improvement of their school practices. Nevertheless, 
these teachers feel that it would be necessary legislation that supported then in 
the attendance of this type of courses. 
It was realized that, according to these teachers, the results of their master 
dissertations had impact at the micro level, once these are used along their 
professional activity. 
As to the impact at the meso and macro levels, master teachers consider that it 
occurred due to different forms of dissemination of those results. That 
dissemination is performed by formal means, mainly through the availability of 
the dissertation in the school library and of the participation in scientific events 
and of training. However, often that last form of dissemination assumes a 
merely sporadic character.    
Forms of informal dissemination reach only the meso level, but assume a 
higher frequency than the forms of formal dissemination. 
According to the interviewed teachers, there are different aspects that ease this 
dissemination, namely: the proximity of the dissertation subject with the school 
practices; the continuity of the relation with the advisor even after the finish of 
the master; the receptivity of the colleagues in shearing ideas. 
In the identified perspectives, the best means of dissemination of this type of 
results pass by the publication of documents with the main conclusions to send 
to schools, by the spreading of information in the internet, by the distribution of 
portuguese education magazines in the science departments of schools and in 
libraries. 
It is also proposed that the continuous training of the teachers should be 
promoted by the universities, in order to guarantee the respective quality. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

abstract (continuation) 
 

In short, the dissertations of the masters in science teaching constitute an 
important source of new knowledge, however commonly a reduced 
dissemination of their results is observed, being a problematic subject, 
requiring more work and reflection.    
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I.1: INTRODUÇÃO 
 

A principal finalidade deste capítulo consiste em enquadrar e expor a 

problemática em estudo, bem como apresentar a forma como o presente trabalho 

foi estruturado. Por isso, na secção I.2, começamos por descrever as razões para 

a escolha do tema desta investigação. Procedemos também a um enquadramento 

do trabalho (sub-capítulo I.3), baseado na literatura consultada e com a qual nos 

identificamos. Assim, efectuamos um esclarecimento de alguma terminologia 

usada neste estudo. Seguidamente, apresentamos o problema de investigação, 

bem como os objectivos que foram definidos (secção I.4). No último sub-capítulo 

(I.5), fazemos uma apresentação geral do presente trabalho. 

 

 

I.2: RAZÕES PARA A ESCOLHA DO TEMA 
 

Na última década registou-se um aumento considerável do número de 

professores a frequentar cursos de mestrado em Ensino das Ciências1 nas 

universidades portuguesas. Como este é um fenómeno relativamente recente e 

de extrema importância para o Sistema Educativo (Loureiro et al., 2005), são 

ainda insuficientes os trabalhos desenvolvidos com o propósito de compreender 

as percepções dos professores que os frequentam, bem como de avaliar o 

impacte desses cursos de mestrado no Ensino das Ciências, tanto ao nível do 

Sistema Educativo, como nas práticas lectivas (Cunha, 2001). O presente 

trabalho visa contribuir com informação adicional sobre a problemática referida.  

Em íntima ligação com o que acabamos de expor, quase se podendo dizer 

que é uma outra face da mesma moeda, está o facto de se constatar uma 

escassa comunicação entre os investigadores educacionais e os professores 

(também designados por práticos), que se reflecte na separação existente entre 

as propostas emergentes da investigação e as práticas lectivas (Costa, 1999). Em 

Portugal, os trabalhos académicos, nomeadamente os desenvolvidos pelos 

                                                 
1 Neste trabalho, entende-se por Ciências: a Biologia, a Geologia, a Química e a Física. 
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mestrandos, correspondem a uma percentagem substancial dentro da totalidade 

da investigação actual efectuada (Matos, 2001). Por esse motivo, este estudo 

revela uma elevada pertinência, uma vez que pretende analisar a divulgação 

realizada pelos professores mestres em Ensino das Ciências dos resultados das 

dissertações realizadas, partindo das suas percepções. 

 

 

I.3: ENQUADRAMENTO DO ESTUDO 
 

A educação é objecto de reflexão e debate em vários contextos, desde o 

político, ao social e, evidentemente, ao escolar (Costa, 2003). Contudo, em 

tempos de massificação do ensino, a Educação em Ciência que temos não ajuda 

demasiados jovens a perceberem a importância de aprender ciências, o que 

conduz ao divórcio de um número substancial de jovens portugueses por estudos 

científico-tecnológicos (Cachapuz et al., 2002). Portanto, interessa encarar o 

ensino das ciências como uma formação para a literacia científica (Millar, 2002). 

Mas, o sentido aqui dado a Educação em Ciência visa muito mais do que a 

formação de recursos humanos numa dada área do saber, não se esgota na 

instrução. “Trata-se sobretudo de ter em conta a educação de cidadãos 

cientificamente cultos, e ainda o desenvolvimento pessoal de quem aprende, a 

sua inserção e participação esclarecida, responsável e com sucesso em 

sociedades tecnologicamente evoluídas que se querem abertas e democráticas” 

(Cachapuz et al., 2002:13). Para isso, a Investigação Educacional em Ciência dá 

uma contribuição importante ao apontar novos quadros de referência, diferentes 

enquadramentos conceptuais, alguns deles a partir das próprias práticas lectivas, 

bem como a discussão de exemplos concretos de trabalho. O presente estudo 

insere-se neste domínio de investigação que tem como principal finalidade 

desenvolver formas de melhorar a eficácia das escolas, adequando as suas 

respostas às mudanças sociais. A Investigação em Didáctica das Ciências, como 

um dos domínios da Investigação Educacional, integra também essa finalidade, 

centrando-a ao nível do processo de ensino e de aprendizagem no contexto de 

sala de aula (Costa, 1999), desenvolvendo estudos e apresentando propostas 
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que ajudem o professor na sua prática lectiva. A preocupação deste domínio de 

investigação não reside no “como”, mas na articulação do “como” e do “porquê” 

sem esquecer o “para quê” do ensino e da aprendizagem (Alarcão, 2002). Em 

suma, a Didáctica das Ciências define-se como uma “ciência que interage com 

outras ciências, constituindo-se como disciplina de interface entre várias áreas do 

saber que mobiliza com o fim de compreender e intervir sobre os acontecimentos 

de sala de aula, seu objecto de estudo” (Canha, 2001:36). Assim, evidencia-se o 

importante papel da relação, que se pretende estreita, entre a investigação, os 

processos de produção de conhecimento e a prática na qual o conhecimento se 

baseia e se actualiza (Alarcão & Canha, 2008). 

 Nos últimos anos, tem crescido a preocupação com o impacte dos 

resultados emergentes da Investigação em Educação em Ciência (Monk & 

Osborne, 2000; Hammersley, 2002; Cachapuz et al., 2004). De notar que no 

presente trabalho, tal como em Costa (2003), é utilizado o conceito de impacte em 

vez de impacto. Canha (2003 - citado por Costa, 2003) expôs que a palavra 

impacto refere-se somente ao instante (“momento da colisão”) entre o 

acontecimento em estudo e o ambiente onde pode (ou não) produzir efeitos. 

Logo, como se pretende estudar as consequências ao longo do tempo do choque 

dos acontecimentos utilizamos a palavra impacte. Igualmente, concordamos com 

a seguinte definição de impacte no contexto educacional:  

“(…) the term ‘impact’ refers to the influence or effect that educational 

research exerts on its audience(s)” (NERF, 2000:1). 

 Este impacte pode ocorrer por toda a estrutura organizacional educativa, 

designadamente ao nível da sala de aula (micro-estrutura do sistema educativo), 

da escola (nível meso) e do restante sistema educativo (nível macro) (Jonnaert, 

1998). 

 O presente trabalho centra-se no processo responsável pela mediação 

entre a produção de conhecimento pelos investigadores educacionais e o seu 

impacte nas práticas, ou seja, na sua disseminação. Este conceito é definido no 

Relatório intitulado The Impact of Educational Research on Policy and Practice, do 

National Educational Research Fórum, da seguinte forma: 
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 “Dissemination refers to the spreading of awareness about the research 

and its outcomes to persons and groups outside the research team itself” (NERF, 

2000:2).  

Entendemos que o conceito de disseminação, corroborando a anterior 

definição, corresponde ao processo capaz de tornar o conhecimento produzido 

através da investigação domínio de outras audiências, nomeadamente dos 

restantes professores.  

 
 

I.4: PROBLEMA E OBJECTIVOS DO ESTUDO 
 

O problema de investigação para o qual pretendemos obter repostas a 

partir do desenvolvimento deste estudo é: quais são as percepções de 

professores mestres sobre a disseminação dos resultados das suas dissertações 

de mestrado em Ensino de Ciências? 

Do problema acima enunciado emergem as duas seguintes questões: 

- Quais são os constrangimentos e os aspectos facilitadores dessa 

disseminação? 

- Como melhorar essa disseminação, promovendo a interacção entre a 

Investigação Educacional em Ciência e as práticas lectivas? 

 

De acordo com o problema proposto definimos os seguintes objectivos: 

- analisar a disseminação, feita pelos professores mestres em Ensino das 

Ciências, dos resultados das suas dissertações; 

- identificar as percepções dos professores mestres sobre o possível 

impacte nos níveis micro, meso e macro do Sistema Educativo dos resultados das 

suas dissertações de mestrado; 

- conhecer aspectos facilitadores e constrangimentos da disseminação de 

resultados das dissertações; 

- contribuir para aperfeiçoar formas de disseminação dos trabalhos de 

Investigação Educacional em Ciência. 
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I.5: APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 
 

 O plano global do trabalho desenvolvido encontra-se explanado na figura 

I.1. Esta representação esquemática engloba as seis principais fases do estudo: 

definição do problema e dos objectivos da investigação; estruturação e 

fundamentação do meio de recolha de dados; recolha de informação; análise dos 

dados obtidos; e, por último, formulação das conclusões, bem como das 

implicações e limitações do estudo. Na figura está também explicitado como 

procedemos no desenvolvimento de cada uma destas fases. De notar que neste 

trabalho a revisão de bibliografia foi mais intensa na fase inicial, porém 

acompanhou todo o desenvolvimento deste.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura I.1: Representação esquemática das diferentes fases e desenvolvimento do estudo. 
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Do desenvolvimento deste estudo resultou a presente dissertação, a qual 

está estruturada tal como apresentamos de seguida. 

 

Capítulo I: Contextualização do Estudo 
 Neste capítulo pretendemos enquadrar o estudo, demonstrando a 

relevância deste, bem como definir a problemática em causa e os objectivos a 

alcançar.  

Capítulo II: Revisão de Literatura 
 Neste segundo capítulo apresentamos um quadro teórico que suporta o 

presente estudo, construído a partir da revisão de trabalhos de investigação 

realizados sobre esta temática. 

Capítulo III: Metodologia 
 Com este capítulo procedemos à descrição e justificação dos 

procedimentos metodológicos relativos à investigação realizada. 

Adoptou-se uma metodologia qualitativa, recorrendo à entrevista como 

técnica de recolha de dados e à posterior análise de conteúdo das respostas 

obtidas. Foi possível garantir a participação de dez professores mestres em 

Ensino das Ciências. 

Capítulo IV: Apresentação e Discussão dos Resultados 
 Este capítulo tem como objectivo apresentar os dados obtidos a partir da 

realização das dez entrevistas, os quais foram discutidos utilizando a técnica de 

análise de conteúdo. 

Capítulo V: Conclusões do Estudo 
 Neste último capítulo referenciamos as principais conclusões deste 

trabalho, bem como as suas limitações e algumas sugestões para trabalhos 

futuros.  

Por fim, apresentamos as Referências Bibliográficas e em Anexos o 

conjunto de informações recolhidas e que constituem o suporte empírico deste 

trabalho de investigação. 
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II.1: INTRODUÇÃO 
 

A Investigação Educacional, particularmente em Didáctica das Ciências, 

tem como objecto de estudo o processo de ensino e de aprendizagem das 

ciências, tendo em vista a obtenção de um quadro teórico mais rico de forma a 

melhorar esse processo. Esta tem desenvolvido diversos estudos em linhas de 

investigação consideradas prioritárias (Costa et al., 1999), tal como a 

Epistemologia, a História da Ciência, o movimento das Concepções Alternativas, 

o Trabalho Experimental, a Resolução de Problemas, a dimensão Ciência-

Tecnologia-Sociedade-Ambiente, as Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Contudo, verificam-se constrangimentos na articulação entre a Investigação em 

Educação em Ciência e as práticas dos professores (Monk & Osborne, 2000; 

Hammersley, 2002; Costa, 2003; Loureiro et al., 2005). A literatura aponta 

diversas razões para este afastamento, bem como formas de potenciar esta 

articulação que serão apresentadas neste capítulo. 

Na actualidade nacional, a maioria dos trabalhos de Investigação 

Educacional são desenvolvidos por “professores em contexto académico” 

(Alarcão & Canha, 2008:16), nomeadamente nos cursos de pós-graduação. Estes 

cursos são vocacionados para a formação contínua avançada de professores 

(Matos, 2001). Esta é fundamental para a melhoria do processo de ensino e de 

aprendizagem das ciências, pois potencia a actualização e desenvolvimento do 

conhecimento dos professores (Duarte, 2000). Por isso, reconhece-se 

actualmente a necessidade de avaliar o impacte destes cursos de mestrado no 

desenvolvimento profissional dos professores que os frequentam, tal como as 

consequências eventualmente repercutidas nas práticas de públicos mais vastos, 

ou seja, no pensamento e na actuação de outros professores que possam ter 

contactado com o trabalho desenvolvido pelos professores mestres (Araújo e Sá 

et al., 2002). 

Neste capítulo, desenvolvemos os assuntos acima referidos nos sub-

capítulos que apresentamos de seguida: 

- II.2, onde abordamos o tema da Investigação Educacional em Ciência e a 

sua relação com a prática segundo o ponto de vista de diversos autores; 
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- II.3, secção na qual desenvolvemos o tema da formação de professores à 

luz da literatura consultada, abordando a formação pela investigação, a formação 

contínua de professores em Portugal e a pós-graduação em formação de 

professores de Ciências na Universidade de Aveiro; 

- II.4, apresentamos estudos realizados sobre o impacte dos cursos de 

mestrado; 

- II.5, expomos as perspectivas de diferentes autores sobre a disseminação 

do conhecimento produzido pela investigação educacional. 

 
 
II.2: A INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL EM CIÊNCIA 

 
Nenhum país europeu pode reclamar uma longa tradição de trabalho 

investigativo no campo educacional. No Reino Unido, em 1960, ocorreu a 

publicação dos primeiros jornais dedicados à Educação em Ciência e a introdução 

nas suas universidades de cursos de pós-graduação nesta área. Contudo, 

noutros países, como por exemplo em Israel, Itália e na Escandinávia, a 

Educação em Ciência surgiu como campo de investigação apenas na década de 

1970. O aparecimento do European Journal of Science Education (agora 

International Journal of Science Education) ocorreu em 1979, reflectindo a 

necessidade de expansão da Educação em Ciência. O primeiro volume do 

Studies in Science Education, um jornal internacional sobre investigação, surgiu 

em 1974, publicando material promissor não só para investigadores, como para 

quem desejava constituir a Educação em Ciência um campo de investigação 

(Jenkins, 2000). 

 Em Portugal, a Investigação Educacional em Ciência começa a ter algum 

significado na década de 70. Esta situação deve-se, fundamentalmente, a duas 

ocorrências. A primeira é a de se ter iniciado em algumas universidades 

portuguesas cursos integrados de formação de professores de ciências, onde 

juntamente com uma componente de formação em ciências da especialidade 

existe uma componente de formação em ciências da educação. A leccionação 

desta componente passou a ser da responsabilidade de docentes com uma pós-

graduação em Educação em Ciência (Cachapuz et al., 2002). A segunda está 
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directamente ligada ao plano de transformação das escolas do magistério 

primário em instituições de ensino superior. Tal facto conduziu à necessidade de 

formar professores de disciplinas de educação para os respectivos cursos de 

formação inicial que passaram a ser assegurados pelas universidades, o que 

levou à criação do primeiro curso de mestrado em Ensino das Ciências da 

Natureza realizado em Portugal. Os resultados deste mestrado conduziram, não 

apenas ao desenvolvimento de trabalhos de investigação realizados no seu 

âmbito, como também ao aumento de docentes, especialistas em Educação em 

Ciência, a maior parte dos quais continuou a desenvolver investigação. Desde 

então multiplicaram-se os cursos de pós-graduação oferecidos por universidades, 

implementaram-se medidas de apoio e incentivo à investigação, realizaram-se 

congressos e encontros científicos, especialmente dedicados à Investigação em 

Educação em Ciência. Estes factores, entre outros, contribuíram para que se 

registassem grandes progressos, quer no que diz respeito à quantidade de 

trabalhos realizados, quer à sua qualidade (Duarte, 2002). 

 

 

II.2.1. Relação entre a Investigação e a Prática 
 

Concomitantemente com a comunidade de professores existe uma outra, a 

dos investigadores educacionais, que tem como objectivo principal, se bem que 

não único, produzir conhecimento que potencie a qualidade da educação que se 

pratica nas escolas. Esse é também o objectivo de todos os professores, por isso 

deveriam existir sólidos canais de comunicação e cooperação entre estas duas 

comunidades (Costa, 2003). Contudo, actualmente este diálogo ainda não é 

satisfatório e como vários autores referem, nomeadamente Cachapuz (1997), 

Costa (1999), Holbrook et al. (2000), Hammersley (2002), Kempa (2002), Loureiro 

et al. (2005), verifica-se uma falta de articulação entre os investigadores 

educacionais e os restantes professores, ou seja entre a investigação ou a teoria 

e a prática. Os professores desconhecem muito do conhecimento produzido pelos 

investigadores, bem como os investigadores parecem não dar a devida 

importância aos problemas sentidos pelos professores nas suas práticas (Taber, 
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2001 citado por Costa, 2003). Também, comummente se verifica que os 

professores privilegiam o conhecimento resultante da sua experiência profissional 

em detrimento do proveniente da investigação (Castro, 2000; Duarte, 2000), 

considerando os trabalhos de investigação desadequados à realidade das escolas 

e escritos numa linguagem demasiado académica (Loureiro et al., 2005). 

Autores como Bates (2002) defendem que o que separa os investigadores 

dos professores tem a ver com aparentes diferenças de intenções. Enquanto que 

os investigadores pretendem produzir conhecimento novo, os professores traçam 

soluções para os problemas que encontram na prática.  

A literatura também aponta outras razões para este afastamento, como por 

exemplo: 

- existência de insuficientes canais de comunicação entre os investigadores 

e os professores nas escolas (Graça, 2001); 

- pouca acessibilidade do conhecimento produzido pela investigação, que é 

maioritariamente publicado em revistas dirigidas para investigadores académicos, 

às quais os professores dificilmente têm acesso (Costa, 2003); 

- predomínio de trabalhos de investigação do tipo de diagnóstico, em 

detrimento de estudos de aplicação prática, bem como uma excessiva atenção 

dos investigadores por áreas em voga (por exemplo, concepções alternativas no 

fim dos anos 80 e 90), sem considerar adequadamente a utilidade prática dos 

resultados (Kempa, 2002);  

- insuficiente formação inicial (Lopes, 1997) e contínua na área da 

investigação educacional, o que não contribui para o desenvolvimento de 

profissionais com conhecimento sobre investigação, conduzindo à 

dificuldade em interpretar documentos de investigação, bem como à 

sobrevalorização da prática (Loureiro et al., 2005); 

- reduzida cultura de leitura de artigos de investigação em Educação em 

Ciência por parte da maioria dos professores (Duarte, 2000); 

- constrangimentos do próprio Sistema Educativo, por exemplo a 

resistência à mudança, a falta de tempo e local disponível para reflexão, diálogo 

e trabalho colaborativo (Graça, 2001; Loureiro et al., 2005); 
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- baixa participação dos professores em projectos de investigação e em 

cursos de pós-graduação (Loureiro et al., 2005). 

A partir de um certo diagnóstico começam a surgir sugestões e propostas 

(algumas das quais já realizadas) para minimizar os referidos constrangimentos, 

de modo a potenciar o impacte da investigação nas práticas. 

Para isso, Kempa (2002) sugere que os investigadores tomem uma 

atenção mais cuidada no planeamento e na condução dos seus estudos, de modo 

a ter em conta os seguintes aspectos: 

- adopção de áreas ou temas mais próximos dos problemas da sala de aula 

e, por isso, com mais utilidade para os práticos;  

- desenvolvimento de estratégias com a finalidade de melhorar a 

receptividade dos práticos perante os resultados emergentes da investigação, 

incluindo a sua vontade e o desenvolvimento de competências para ajustar as 

suas práticas à luz desses resultados. 

Em consonância com esta última proposta está a ideia defendida por 

Evans (2002, citada por Costa, 2003) que apresenta a necessidade dos 

investigadores terem um esforço acrescido, envolvendo-se no processo de 

pragmatização da teoria. A autora considera que este processo se desenrola após 

a produção do conhecimento e que tem como principal objectivo injectar 

relevância e utilidade nos resultados da investigação. 

Também, esta é uma das necessidades apontadas pelos professores, de 

que a investigação lhes seja apresentada de tal modo que possa ser mais 

facilmente aplicada nas suas práticas lectivas (Costa, 2003). 

 Para além disso, os professores sugerem outras formas de potenciar a 

aproximação entre o que a investigação sugere e as práticas lectivas, como por 

exemplo: 

- divulgação dos resultados em revistas gratuitas, palestras e acções de 

formação em horários e locais acessíveis (Castro, 2000; Duarte, 2000). Esta 

divulgação ficaria a cargo das universidades, escolas e editoras de manuais 

escolares, num trabalho conjunto e colaborativo (Castro, 2000); 



 24

- o conhecimento resultante da investigação deve ser mais relevante para a 

sala de aula e em linguagem mais acessível, bem como os professores devem 

ser integrados em projectos de investigação (Castro, 2000). 

Weiner (2003) defende a participação dos professores em projectos de 

investigação-acção, de forma a incrementar a cooperação entre as duas 

comunidades de investigadores e práticos. Esta ideia é corroborada no estudo 

desenvolvido por Butler et al. (2001), que consistiu num projecto investigativo 

durante o qual professores e investigadores trabalharam em conjunto em 

comunidades de práticas, de modo a estudar diferentes princípios ou modelos de 

ensino, bem como a avaliar os benefícios desses para a aprendizagem. 

Assim, para facilitar esta articulação torna-se pertinente investir na 

formação pós-graduada de professores (Loureiro et al., 2005), uma vez que estes 

cursos promovem o diálogo e a colaboração entre “autores e actores do 

conhecimento e das práticas” (Araújo e Sá et al., 2002:47). 

 Neste sentido, é de referir que a produção de conhecimento do tipo acima 

enunciado tem sido vista como protagonizada não apenas por investigadores 

académicos mas, também, por professores dos ensinos básico e secundário em 

“situação académica” (Canha, 2001), isto é, professores que se encontram a 

realizar projectos de investigação no âmbito das suas dissertações em cursos de 

pós-graduação (Costa, 2003). 

 Por último, é de realçar que, actualmente, existe um corpo de 

conhecimentos, emergente da investigação educacional, que deve integrar o 

conhecimento profissional dos práticos, porém existe uma forte discrepância entre 

o que a investigação sugere e as concepções e as práticas destes. Os resultados 

da Investigação em Educação em Ciência apontam para uma preocupante 

situação de insucesso escolar. De entre as várias razões responsáveis para tal 

situação há a considerar essa falta de interacção entre a investigação e os 

professores. Por isso, Hammersley (2002) expõe que num futuro próximo deverá 

ser feita uma avaliação do impacte nas práticas lectivas dos resultados 

emergentes da investigação educacional. Analogamente, se torna necessário 

repensar a investigação que se realiza e a formação de professores existente, 

bem como reflectir sobre formas que possam potenciar o diálogo entre essas 
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duas dimensões. Esta tem sido uma preocupação que, na Universidade de 

Aveiro, vem tendo uma forte repercussão a partir dos trabalhos de Costa (1999 e 

2003) e depois continuados por outros autores, sempre numa lógica de melhoria 

das propostas referentes à formação de professores. 

 

II.3: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES  
  
O tema da educação está constantemente em debate. Cada vez mais as 

sociedades esperam que os seus cidadãos tenham um nível educativo elevado. 

Quanto à Educação em Ciência é crucial, pois a ciência está permanentemente 

presente no nosso quotidiano. Daí a sua importância na educação, de maneira a 

criar condições de participação activa e crítica na sociedade, tendo em conta a 

constante evolução científica e tecnológica e suas consequências em aspectos 

básicos da vida dos cidadãos (Pedrosa & Henriques, 2003). Assim, o professor de 

ciências assume um importante papel na alfabetização científica como parte 

essencial da formação básica de todos os cidadãos, de modo a que estes tomem 

decisões e percebam tanto as utilidades da ciência como as suas limitações e 

consequências negativas do seu desenvolvimento (Furió et al., 2001).  

Contudo, o Ensino das Ciências tem vindo a ser alvo de críticas por se 

constatar que está longe de satisfazer as necessidades da sociedade actual, 

dados os reduzidos níveis de literacia científica apresentados pelas populações. É 

cada vez mais claro para um número crescente de educadores e professores que 

o Ensino das Ciências hoje não se pode pautar por orientações do passado 

(Martins, 2002). A Investigação Educacional tem identificado problemas nos 

processos de Educação em Ciência, que não se conseguem ultrapassar com as 

estratégias tradicionais de ensino das ciências. Estas apresentam-se ineficazes 

para a promoção de uma aprendizagem significativa (Campanario & Moya, 1999). 

Neste âmbito, a formação de professores assume uma elevada 

importância. Esta deve ser capaz de lidar com a complexidade das situações 

educativas contemporâneas, fornecendo uma competência profissional global que 

abarque as múltiplas dimensões da função docente (Araújo e Sá & Costa, 2000). 
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Esta formação não se esgota na formação inicial, devendo prosseguir ao 

longo da carreira, de forma coerente e integrada, respondendo às necessidades 

de formação sentidas pelos professores e às do Sistema Educativo, resultantes 

das mudanças sociais ou do próprio Sistema Educativo (Rodrigues & Esteves, 

1993). É necessário que os professores se preocupem em ter uma formação 

contínua que implica uma “transformação contínua” (Campanario & Moya, 

1999:189). Portanto, a formação contínua é, também, uma releitura das 

experiências que ocorrem na escola, dando uma atenção redobrada às práticas 

dos professores. Ressalta-se que o espaço de formação contínua é o professor 

em todas as suas dimensões colectivas, profissionais e organizacionais 

concebendo essa formação como uma intervenção educativa solidária aos 

desafios de mudanças das escolas e dos professores (Nóvoa, 1997). 

Pode-se afirmar que a formação contínua apresenta uma razoável 

dinâmica e é-lhe atribuída pelos professores uma importância significativa, sendo 

procurada com a finalidade de, prioritariamente, progressão na carreira e 

aprofundamento de conhecimentos científicos, mas também, embora com um 

peso levemente inferior, necessidades de desenvolvimento profissional e 

realização pessoal (Pardal & Martins, 2005). 

 

 

II.3.1. A Formação pela Investigação 
 
As investigações sobre programas de formação mostram que os 

professores quando têm oportunidade de cooperação e de formação partilhada, 

estão mais disponíveis e mais motivados para levar a cabo a sua auto-formação, 

sendo os resultados mais gratificantes e produtivos (Cachapuz et al., 2002). 

Levy e Puig (2001) defendem um modelo de formação de professores 

estruturado de forma a possibilitar que cada professor, trabalhando dentro das 

suas concepções e práticas, tome consciência destas e tome decisões que 

possam melhorar o processo de ensino e de aprendizagem. Estes autores 

acreditam que todo o projecto de formação de professores deve ser planificado 

especificamente em função das características da comunidade escolar onde quer 
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incidir. Neste modelo de formação, a investigação didáctica, crítica e prospectiva 

está estreitamente ligada ao campo específico de actuação dos professores, 

propondo avanços concretos e práticos.  

Para Furió & Carnicer (2002), os modelos de formação contínua, de modo 

a serem eficazes no desenvolvimento profissional dos professores, devem 

obedecer aos seguintes critérios: 

- ter em conta as ideias, interesses e necessidades formativas dos 

professores participantes; 

- favorecer a reflexão colectiva dos professores em pequenos grupos sobre 

os problemas e dificuldades com que se deparam nas práticas; 

- criar estruturas dinâmicas que favoreçam, a médio e longo prazo, a 

incorporação de professores na investigação sobre os problemas do ensino 

(conexão, integração ou colaboração com equipas de professores universitários 

ou de secundário em departamentos ou centros de professores, criação de redes 

de investigadores e professores em associações, etc.). 

Marques et al. (2003) consideram como uma necessidade premente o 

repensar sobre a natureza da formação, passando por uma clarificação das suas 

grandes finalidades e reforçando mesmo o papel desempenhado pelas 

instituições do ensino superior. Estes autores apontam a falta de parcerias entre 

centros de formação e investigação e a ausência de apoio dos investigadores aos 

centros de formação de professores, como factores que devem ser considerados 

na organização e concepção da formação. 

Emerge actualmente a necessidade de inovação ao nível da formação 

contínua de professores, tornando-se necessário acabar com um processo que 

insiste em acções pontuais. A inovação na formação deve consistir num processo 

marcado, não apenas pela aquisição de saberes, mas sim pela produção de 

saberes. Para isso, torna-se necessário que os professores, entre si e com os 

investigadores, realizem um trabalho de autêntica colaboração e entreajuda, 

formando um grupo que desenvolva conjuntamente projectos inovadores e que 

possam mesmo converter-se em potenciais projectos de investigação-acção 

(Cachapuz et al., 2002).  
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Assim, o envolvimento de professores em projectos de investigação 

pode ser um meio adequado para promover a formação de professores 

reflexivos e assim fomentar a melhoria das práticas docentes. Em suma, 

“inovar para formar e formar para inovar encontram-se dialecticamente ligadas 

pela investigação, sendo a formação de professores entendida, sem reservas, 

como um instrumento de inovação” (Cachapuz et al., 2002:346). Para isso, 

devem-se criar melhores e mais adequados dispositivos institucionais de apoio à 

formação contínua, permitindo potenciar o diálogo e o trabalho entre os 

investigadores e os professores, numa articulação absolutamente necessária 

entre a teoria e a prática (Cachapuz et al., 2002). Os professores podem 

certamente, do ponto de vista pessoal, ganhar muito a partir da investigação, a 

qual lhes oferece uma oportunidade de proceder a uma reflexão orientada das 

suas próprias práticas (Sá-Chaves, 1998). Contudo, na generalidade das 

situações, as tarefas diárias dos professores, não lhes proporcionam contacto 

com o sempre crescente corpo de conhecimentos teóricos que os ajudariam a 

analisar os seus próprios problemas (Monk & Osborne, 2000). Assim, a formação 

pela investigação, ou seja através da participação em projectos investigativos, 

para além de promover o desenvolvimento profissional dos professores, constitui 

um modo de esbater a falta de articulação entre a teoria e a prática, tal como foi 

anteriormente exposto.  
Note-se que a pós-graduação, nomeadamente os Cursos de Mestrado 

destinados a professores, tendo uma dimensão investigativa como uma das suas 

componentes fundamentais (Araújo e Sá et al., 2002) potenciam a referida 

formação pela investigação. 

 

 

II.3.2. A Formação Contínua de Professores em Portugal  
 

Com a expansão e generalização da escolaridade obrigatória viveu-se em 

Portugal, nas décadas de 60, 70 e 80, um período de grande carência de 

professores. Com a formação e o recrutamento intensivo de professores nos 

últimos anos e o declínio da taxa de natalidade, esse problema está ultrapassado. 
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Mas outro problema surgiu: o da qualidade da formação, tanto dos novos 

docentes, como dos docentes já em serviço (que, em muitos casos, não puderam 

ter a formação inicial mais desejável) (Alarcão et al., 1997).  

A complexidade das funções que um professor desempenha e a 

importância social da sua actividade acarretam a necessidade de uma formação 

contínua ao longo da sua carreira (Pacheco, 2004). Por isso, para além da 

formação contínua constituir uma necessidade no desempenho da função 

docente, em Portugal, o Decreto-Lei nº344/89 instituiu-a como um dever (Estrela, 

2001). Em 1990, a formação contínua foi considerada como um pré-requisito para 

a progressão na carreira de professor. Esta tem sido realizada ao nível das 

escolas dos ensinos básico e secundário, entretanto organizadas em centros de 

formação contínua (Pacheco, 2004). 

Contudo, são apontados alguns pontos críticos na formação contínua em 

Portugal, por exemplo: 

- carácter não sistematizado das acções de formação no que concerne a 

iniciativas, tempos, espaços, modalidades e conteúdos, estes mais condicionados 

por modas de tema e até de formadores do que por necessidades previamente 

definidas pelos professores; 

- falta de participação dos formandos na concepção e orientação da 

formação; 

- falta de consistência na avaliação da formação (Estrela, 2001). 

Todavia, muitos professores reconhecem que a sua profissionalidade, na 

sociedade actual, se desenvolve num contexto de tal complexidade que, nem a 

formação inicial, a experiência adquirida através das práticas, nem mesmo as 

acções de formação contínua em que participam são suficientes para responder, 

com a qualidade desejável, às situações com que são confrontados. Esta é uma 

das razões que leva os professores a interessarem-se por cursos de formação 

pós-graduada, que possibilitam uma formação contínua avançada de professores 

dos diferentes níveis de ensino (Matos, 2001). 

A pós-graduação em educação nas universidades portuguesas surgiu em 

1980. Assim, surgiram vários cursos de mestrado dos quais resultaram diversos 

trabalhos de investigação no campo educacional (Pacheco, 2004). 
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II.3.3. A Pós-graduação em Formação de Professores de Ciências na 
Universidade de Aveiro 

 
As universidades portuguesas, incluindo a Universidade de Aveiro, têm 

vindo a investir, progressivamente, na realização de cursos de mestrado na área 

educacional. Se inicialmente estes cursos eram frequentados por docentes do 

Ensino Superior no contexto da sua carreira académica, posteriormente vieram a 

ter como principais destinatários os professores dos ensinos básico e secundário. 

As universidades procuram contribuir para o desenvolvimento profissional dos 

professores e, assim, para a melhoria da qualidade do ensino nas escolas. Tal 

facto motiva muitos professores a frequentarem cursos de pós-graduação, 

nomeadamente de mestrado em áreas da Educação em Ciência. Os professores 

dos ensinos básico e secundário que optam por este tipo de formação aspiram a 

valorização do seu desempenho e da sua carreira profissional (Campos, sem 

data). 

Estes cursos de mestrado promovem o encontro sistemático e continuado 

entre investigadores e profissionais das práticas lectivas, constituindo uma 

oportunidade para um aperfeiçoamento do respectivo diálogo conducente a uma 

melhor estruturação e fundamentação das concepções e práticas de ensino 

inovadoras. 

Dois dos cursos de mestrado da Universidade de Aveiro destinados a 

professores de Ciências do ensino básico e secundário, nomeadamente em 

Ensino de Biologia e Geologia e em Ensino de Física e Química, existiram até 

2007. Estes pretendiam cumprir três importantes objectivos: 

- promover o desenvolvimento de práticas pedagógico-didácticas 

inovadoras nos contextos profissionais dos destinatários; 

- possibilitar condições de aprofundamento do conhecimento profissional 

sobre o processo de ensino-aprendizagem das áreas da especialidade; 

- fomentar a investigação sobre o processo de ensino-aprendizagem 

(Araújo e Sá et al., 2002). 

Quanto ao Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia, este era da 

responsabilidade conjunta dos Departamentos de Biologia, Geociências e de 
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Didáctica e Tecnologia Educativa da Universidade de Aveiro, tendo sido criado 

em Maio de 1996. O Mestrado em Ensino de Física e Química era um curso da 

responsabilidade conjunta dos Departamentos de Física, de Química e de 

Didáctica e Tecnologia Educativa da Universidade de Aveiro e foi criado em Abril 

de 1993 (Araújo e Sá et al., 2002). 

Depois, de concluídas algumas edições destes mestrados, frequentados 

pelos professores participantes no presente estudo, importa avaliar o esforço 

dispendido por quem os organiza e por quem os frequenta (Araújo e Sá et al., 

2002). 

 

II.4: ESTUDOS SOBRE O IMPACTE DOS CURSOS DE MESTRADO 
  
Frequentemente, a formação inicial e a formação contínua de professores 

apresentam várias limitações, designadamente insuficiente fundamentação, tanto 

no âmbito da investigação em Educação em Ciência como no das áreas 

científicas da especialidade. Assim, não aparentam possuir potencialidades para 

aprofundar os quadros potenciadores da inovação que os cursos de mestrado 

pretendem desenvolver (Marques et al., 2003). 

A questão acerca do impacte que os cursos de mestrado originam no 

desenvolvimento profissional dos professores que os frequentam (designados 

neste trabalho por professores mestres) e nas escolas tem vindo a ser analisada 

em diversos estudos a seguir mencionados por ordem crescente quanto à data da 

sua conclusão. 

 

Segundo Costa (1997), até 1997, não existiam, em Portugal, trabalhos de 

investigação sobre o impacte dos cursos de mestrado. Nesse ano, surgiram os 

primeiros resultados da investigação desenvolvida no âmbito do projecto 

“Avaliação do impacto(e) da Formação Pós-Graduada no desenvolvimento 

profissional dos professores”, integrado no Centro de Investigação em Didáctica e 

Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF) e sob a coordenação de 

Costa. O mencionado projecto baseava-se nos seguintes três pressupostos: 
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- desde a década de 90 que se verifica um considerável investimento das 

universidades portuguesas em cursos de mestrado, vocacionados para 

professores do ensino básico e secundário; 

- uma das principais finalidades destes cursos é contribuir para a melhoria 

da qualidade das práticas de ensino dos professores que os frequentam, bem 

como das escolas em geral; 

- ausência de estudos de avaliação sobre o efectivo resultado dos referidos 

cursos nas práticas. 

Deste projecto resultou o trabalho subordinado ao tema “Desenvolvimento 

Profissional de Professores de Física (Ensino Básico e Secundário) através dos 

Cursos de Pós-graduação: a importância do seu envolvimento em estudos de 

investigação centrados na sala de aula” desenvolvido por Costa (1997). Este 

estudo pretendia compreender como e porquê o envolvimento dos professores 

em trabalhos de investigação-acção potenciava um impacte positivo no 

desenvolvimento profissional desses. Assim, a autora verificou que os professores 

mestres mudaram as suas práticas lectivas, passando a atribuir aos alunos um 

papel central no processo de ensino e de aprendizagem. Todavia, o estudo desta 

temática revelou-se complexo e sedento de mais investigação. 

 

Inserido no projecto acima referido, em 1999, Costa & Marques 

desenvolveram o estudo subordinado ao tema “Avaliação do impacto de cursos 

de mestrado no desenvolvimento profissional de professores: estudo de um caso”, 

tendo sido publicado mais tarde em 2003. Este teve como objecto de estudo o 

curso de mestrado em Ensino de Geologia e Biologia da Universidade de Aveiro, 

apresentando uma metodologia desenvolvida em duas etapas. A primeira etapa 

centrou-se na análise documental de dissertações e a segunda numa entrevista 

de grupo efectuada a 5 professores mestres.  

Esta entrevista tinha como principais objectivos conhecer as opiniões dos 

professores mestres sobre o impacte do curso no seu desenvolvimento 

profissional e obter informações acerca do próprio curso de mestrado. Quanto ao 

primeiro objectivo verificou-se que todos os professores mestres entrevistados 

consideraram que a frequência do curso teve impacte para o seu 
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desenvolvimento profissional, ou seja, ao nível micro, através de inovações nas 

suas práticas, nomeadamente na inclusão de novos aspectos na planificação das 

mesmas. Este tipo de impacte é justificado pelos entrevistados com o facto de o 

curso ter potenciado o desenvolvimento de um quadro teórico mais rico, quer em 

termos científicos da especialidade, quer em termos metodológicos. Contudo, 

verificou-se que, segundo a opinião dos mesmos, os conhecimentos emergentes 

deste desenvolvimento pouco influenciaram os seus colegas de profissão. Este 

reduzido impacte na escola (nível meso), bem como no Sistema Educativo (nível 

macro), prende-se com a razão de os professores mestres não apresentarem a 

preocupação de se tornarem multiplicadores de saberes adquiridos. Sublinhe-se 

que estes não sentiam sequer essa responsabilidade, na medida em que o motivo 

principal que os levou a frequentar o curso foi promover a sua valorização 

pessoal. 

Os autores deste trabalho apontavam para a conveniência em proceder à 

alteração dos principais objectivos deste curso de mestrado (referidos no sub-

capítulo anterior), uma vez que nenhum destes visa a valorização do trabalho 

colaborativo. A alteração de tal situação, segundo o seu ponto de vista, poderá 

contribuir para a construção, por parte dos mestrandos, de uma perspectiva mais 

direccionada para a responsabilidade que adquirem de serem elementos de 

mudança das concepções e práticas, não só suas, mas também daqueles que à 

sua volta trabalham, os seus pares (Costa & Marques, 2003).  

 

Em 2000, Costa, Marques & Kempa realizaram um estudo, dentro da 

temática em causa, com professores de ciências do ensino secundário e que 

frequentavam um curso de mestrado nas Universidades de Aveiro e de Évora. A 

partir deste concluíram que o conhecimento profissional dos professores resulta, 

maioritariamente, da sua experiência ou do senso comum. Tal facto, reforçou a 

ideia do afastamento entre os conhecimentos emergentes da Investigação 

Educacional em Ciência e as práticas lectivas dos professores. 

 

Com o propósito de aprofundar e ampliar este campo de estudo foi iniciado, 

em Junho de 2001, na Universidade de Aveiro o projecto “Formação em Ciências 
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e seu ensino em contextos do Ensino Superior: avaliar e intervir para melhorar a 

sua qualidade”, no âmbito do Programa SAPIENS 99, financiado pela Fundação 

para a Ciência e Tecnologia e também coordenado por Costa. Este projecto 

desenvolve-se em torno de quatro vertentes articuladas entre si, constituindo a 

quarta vertente um estudo sobre cursos de mestrado em Ensino das Ciências, 

que pretende potenciar o seu impacte nos formandos envolvidos e no subsistema 

do Ensino não Superior (Costa et al., 2002). Neste âmbito, têm sido 

desenvolvidos alguns estudos que envolvem a avaliação de certos aspectos dos 

cursos de mestrado na área educacional em ciência. Assinalam-se aqui os 

trabalhos de dissertação de mestrado de Cunha (2001), Graça (2001), Cruz 

(2005) e Veríssimo (2006), bem como os trabalhos de Costa, Marques & Graça 

(2002), Araújo e Sá et al. (2002), Pombo & Costa (2007) e Pombo & Costa (2008). 

Todos estes estudos são a seguir referidos por ordem crescente no que concerne 

à sua data de publicação. Estes trabalhos de avaliação associados ao 

desenvolvimento dos cursos de mestrado contribuem com indicações sobre o 

resultado dos mesmos, apontando também caminhos para a sua potenciação 

(Araújo et al., 2002). Desta forma, os referidos estudos justificam-se pelas 

seguintes razões: 

- educacionais, pelas propostas e implicações resultantes para a melhoria 

da qualidade da formação pós-graduada, particularmente no que concerne à 

potenciação do impacte social da formação; 

- investigacionais, relacionadas com a melhoria do próprio processo 

investigativo segundo o binómio rigor-relevância (Costa, Marques & Graça, 2002); 

- económicas, quer pelo investimento feito ao nível da investigação e da 

formação, quer pelo que ainda se justifica fazer para a melhoria da qualidade da 

educação (Cruz, 2005). 

 

Então, dentro desta temática insere-se a dissertação de mestrado de 

Cunha (2001) intitulada “Avaliação do Impacto da Frequência de Cursos de 

Mestrado no Desenvolvimento Profissional de Professores de Ciências – Uma 

Perspectiva dos Professores Mestres”. Este estudo compreendeu os três 

seguintes objectivos: 
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- estabelecer um padrão qualitativo das motivações que levaram os 

professores a frequentarem o curso de mestrado, a partir da realização de 

entrevistas semi-estruturadas a 14 mestrandos em Ensino de Ciências; 

- identificar as intenções e objectivos que as universidades associam aos 

cursos de mestrado, através da análise de documentação publicada por estas 

acerca desses cursos; 

- conhecer a natureza  das vivências experimentadas pelos mestrandos 

durante os cursos e o efeito decorrente destas no seu trabalho, a partir da 

administração de um inquérito por questionário a 58 professores mestres pelas 

universidades públicas portuguesas.  

Os resultados oriundos desta investigação podem ser sumariados da 

seguinte forma: 

- as razões principais que motivam os professores a frequentarem cursos 

de mestrado são a aquisição de conhecimento científico e o desenvolvimento das 

suas competências pedagógicas; 

- a documentação publicada pelas universidades sobre os respectivos 

cursos de mestrado mostrou que poucas instituições se propõem explicitamente a 

desenvolver as competências profissionais dos professores (por exemplo, o 

ensino); 

- os professores mestres expuseram que consideram a frequência nestes 

cursos uma experiência educacional benéfica e compensadora, pois possibilita a 

aquisição de uma maior consciência de aspectos académicos e profissionais 

relacionados com o Ensino das Ciências. Todavia, após a conclusão dos seus 

cursos estes professores encontraram apenas um alcance limitado para a 

aplicação dos conhecimentos e competências adquiridos para as práticas 

profissionais. 

 

O estudo de Graça (2001), subordinado ao tema “Investigação em 

Didáctica das Ciências e o Desempenho Profissional de Professores de Física e 

Química”, constitui uma outra dissertação de mestrado relacionada com a 

temática em análise. O desenvolvimento desta investigação teve como intuito 

compreender os constrangimentos inerentes à resistência dos professores em 
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integrarem as propostas da Investigação em Didáctica das Ciências nas suas 

práticas. Para isso, foram realizadas entrevistas a três professores, dois dos quais 

mestres, bem como observações directas das suas práticas. Desta forma, 

verificou-se que um dos professores mestres enriquecia algumas estratégias 

tradicionais de ensino recorrendo à utilização de Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação, assunto desenvolvido pelo mesmo na sua 

dissertação. Contudo, declarava-se desmotivado para aplicar conhecimentos 

resultantes de outras linhas de investigação educacional. Quanto ao outro 

professor mestre participante neste estudo, constatou-se que este aplicava nas 

suas práticas alguns resultados da investigação, nomeadamente da linha 

investigativa Resolução de Problemas, desenvolvidos em diferentes projectos em 

que participou dentro e fora do âmbito do seu curso de mestrado. Porém, 

salientou que o impacte dos resultados da investigação educacional nas suas 

práticas resultava da sua frequente ligação com projectos investigativos e não 

unicamente pela frequência do curso de mestrado. 

 

Alguns resultados dos estudos anteriormente assinalados foram 

sintetizados no documento “A avaliação do impacto de cursos de mestrado no 

desenvolvimento profissional de professores de Ciências Físico-Químicas: as 

opiniões dos professores mestres”, de Costa, Marques & Graça (2002). Os 

resultados dos estudos empíricos referenciados nesta publicação apontam as 

seguintes evidências: 

- os professores mestres consideram que a melhoria da formação 

científica, bem como a aquisição de novas perspectivas sobre o Ensino das 

Ciências, são aspectos positivos da frequência dos cursos de mestrado; 

- a nível pessoal, os professores mestres consideram que esta experiência 

académica produziu uma melhoria da autoconfiança e o reforço de uma atitude 

crítica; 

- porém, consideram que as suas práticas não sofreram uma alteração 

significativa. As razões invocadas para explicar este reduzido impacte prendem-

se a constrangimentos do próprio Sistema Educativo (por exemplo, a sobrecarga 
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de trabalho docente e a ausência de incentivo por parte dos seus pares), bem 

como a aspectos organizacionais do curso de mestrado.  

 

Um outro trabalho efectuado dentro desta temática foi o de Araújo e Sá et 

al. (2002), com o título “Desafios à Pós-Graduação em Formação de Professores 

na Universidade de Aveiro: das intenções às práticas”. Os resultados, obtidos a 

partir de um inquérito por questionário aplicado a professores mestres na área da 

Didáctica pela Universidade de Aveiro, indicaram que, na perspectiva destes, a 

frequência dos cursos de mestrado levou ao desenvolvimento profissional dos 

seus destinatários, mas que é necessário pensar modalidades de alargamento do 

campo de impacte a outros sujeitos. Este estudo denota que esse impacte parece 

ir pouco além do próprio professor mestre. Também, a avaliação do impacte dos 

conhecimentos adquiridos pelos professores mestres na prática de outros 

professores, para a maioria dos inquiridos, não foi planificada e, por conseguinte, 

poucos destes possuem dados que lhes permitam emitir juízos sobre este 

assunto. Igualmente, manifestaram alguma dificuldade em apresentar sugestões 

claras e pertinentes potenciadoras desse impacte. 

 

A dissertação de mestrado de Cruz (2005), cujo título é “Avaliação do 

Impacte de Cursos de Mestrado nos Professores-Mestres – O desenvolvimento 

do ‘Pedagogical Content Knowledge’ de Professores de Ciências Físico-

Químicas”, abordou como problema investigativo a necessidade de avaliar o 

impacte dos cursos de mestrado nos professores mestres de Ciências Físico-

Químicas, considerando o maior número de factores e variáveis que possam 

influenciar a articulação entre formação, investigação e práticas. Este estudo 

baseou-se no conceito de “Pedagogical Content Knowledge” (PCK) que foi 

proposto por Shulman (1986). O autor referido considera que o PCK é um dos 

três tipos de conhecimento do conteúdo de um professor, conforme a seguinte 

citação: “I suggest we distinguish among three categories of content knowledge: 

(a) subject matter content knowledge, (b) pedagogical content knowledge, and (c) 

curricular knowledge”. Segundo Shulman, os professores não têm, unicamente, 

que conhecer e compreender o conteúdo da disciplina específica que leccionam 
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mas, também, saber como ensinar este conteúdo aos alunos. Portanto, para este 

autor o PCK resultava da interacção de dois tipos de conhecimento, o pedagógico 

e o da área específica que o professor lecciona, que se assemelha ao 

conhecimento didáctico do professor. Assim, partindo do pressuposto de que é o 

conhecimento do professor que tem um maior impacte nas práticas em sala de 

aula, neste estudo foi adoptado o mecanismo de avaliação do impacte centrado 

no conceito de ‘Pedagogical Content Knowledge’ (PCK), considerando as 

seguintes cinco componentes deste: conhecimento científico da Física ou da 

Química, conhecimento pedagógico, conhecimento dos alunos, conhecimento do 

contexto e conhecimento didáctico. Para isso, o procedimento metodológico 

consistiu numa análise documental (dos currículos e das dissertações dos 

professores participantes) e na realização de entrevistas semi-estruturadas. 

Obtiveram-se os seguintes indicadores:  

- quer na componente curricular, quer na investigativa do curso de 

mestrado, a linha de investigação em Didáctica das Ciências de maior impacte 

nos professores mestres foi a da Ciência-Tecnologia-Sociedade, sendo as Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação a linha de menor impacte; 

- a componente curricular do curso de mestrado potencia o 

desenvolvimento de quase todas as componentes do ‘Pedagogical Content 

Knowledge’ dos professores, enquanto que a sua componente investigativa 

permite a integração e a mobilização das mesmas nas investigações centradas na 

sala de aula; 

- o menor conhecimento de uma determinada componente científica não 

parece ser um factor impeditivo para o professor mestre alterar as suas práticas, 

pois, por exemplo, o conhecimento didáctico em Física desenvolvido no curso de 

mestrado parece fomentar a (re)construção do conhecimento didáctico em 

Química e vice-versa; 

- se o conhecimento didáctico for desenvolvido maioritariamente na área da 

formação inicial do professor mestre, este apresenta uma maior dificuldade na 

(re)construção deste tipo de conhecimento na outra área específica, que pode ser 

compensada pela experiência profissional; 
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- uma formação que dê primazia ao conhecimento pedagógico parece ser 

insuficiente para potenciar a alteração das práticas dos professores com uma 

maior experiência profissional; 

- igualmente, uma formação pós-graduada que valorize principalmente os 

conhecimentos científicos da especialidade (neste caso, Física ou Química) 

demonstra não conduzir à alteração das práticas dos professores mais 

experientes. 

 

A dissertação de mestrado com o título “Das Concepções às Práticas de 

Professores Mestres de Ciências – Um Estudo de Avaliação de Impacte” 

realizada por Veríssimo (2006), desenvolveu-se a partir das seguintes questões 

investigativas: 

- “Qual a influência da frequência do curso de mestrado em Ensino das 

Ciências na prática profissional de um professor mestre?”; 

- “Em que medida a compreensão de um impacte positivo da frequência de 

um curso de mestrado na prática profissional de um professor mestre nos permite 

contribuir para potenciar esse impacte num âmbito mais alargado?” (Veríssimo, 

2006:12).  

A metodologia adoptada contemplou a construção e a realização de um 

inquérito por questionário e, mais tarde, por entrevista semi-estruturada a 4 

professores mestres de modo a recolher informação sobre a temática em estudo 

e a seleccionar um professor mestre para a caracterização da sua prática 

profissional. Esta caracterização foi elaborada através de um diário de aula do 

professor escolhido. Alcançaram-se os seguintes resultados: 

- a actualização, aquisição ou ampliação dos conhecimentos constitui a 

motivação central dos professores para frequentarem cursos de mestrado, de 

forma a desenvolverem competências que promovam o aperfeiçoamento das 

suas práticas lectivas; 

- os professores consideram que a Investigação em Didáctica das Ciências 

é importante para o seu desenvolvimento profissional, contribuindo para a 

melhoria das suas práticas lectivas; 
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- no que concerne ao impacte do curso de mestrado na prática profissional 

dos professores, estes consideram que da sua frequência resultou um impacte a 

nível micro (nas práticas lectivas). Quanto, ao impacte a nível meso, ou seja, na 

“prática entre pares” (Veríssimo, 2006:82), a maioria dos inquiridos consideram 

este praticamente nulo devido ao facto dos professores nos seus grupos 

disciplinares trabalharem de forma isolada, recorrendo ao trabalho de equipa só 

quando é estritamente necessário; 

- todos os professores participantes apontam o distanciamento entre o 

curso de mestrado e as suas necessidades para a leccionação nos ensinos 

básico e secundário como principal constrangimento desse curso. 

 

No âmbito de um projecto de investigação de pós-douturamento, Pombo & 

Costa (2007) publicaram o estudo “Da contribuição do impacte da formação 

pós-graduada de professores de Ciências à apresentação de propostas que o 

potenciem”, pretendendo avaliar o impacte do curso de mestrado no 

desenvolvimento profissional de professores dos ensinos básico e secundário. 

Neste trabalho foi aplicado um questionário a professores de Biologia e Geologia 

que terminaram o seu curso de mestrado, em universidades públicas 

portuguesas, entre 2001 e 2005. Os resultados demonstraram que a maioria dos 

professores mestres considera a ocorrência de impacte nas suas práticas 

profissionais (lectivas e entre pares), nomeadamente através de: 

- desenvolvimento de uma atitude mais crítica perante o processo de 

ensino e de aprendizagem; 

- uso de estratégias de ensino inovadoras; 

- aprofundamento de conhecimentos; 

- aumento de confiança em discussões entre pares. 

 

No sentido de ampliar os resultados obtidos com o estudo referido 

anteriormente, através de uma compreensão mais aprofundada sobre as práticas 

profissionais de professores mestres, as mesmas autoras desenvolveram um 

outro com o título “Articulação entre formação, investigação e práticas: Um estudo 

de avaliação de impacte de cursos de mestrado nas práticas profissionais de 
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professores de ciências”. Para o desenvolvimento deste trabalho foram 

seleccionados cinco professores mestres, que tinham participado no estudo 

anterior, para a realização de inquéritos por entrevista semi-estruturada. 

Obtiveram-se os seguintes resultados: 

 - todos os entrevistados mencionaram que, tanto a parte curricular como a 

de dissertação do curso de mestrado estiveram, na generalidade, adequadas às 

suas expectativas iniciais, salientando sobretudo o amadurecimento profissional, 

o aprofundamento de conhecimentos, o estabelecimento de correlações entre as 

temáticas abordadas e as práticas lectivas; 

 - os professores relataram que o curso de mestrado proporcionou impacte 

ao nível da sala de aula (nível micro), referindo nomeadamente: uma maior 

reflexão crítica sobre o processo de ensino e de aprendizagem, uma melhor 

fundamentação didáctica, a utilização de estratégias de ensino e aprendizagem 

mais diversificadas, uma melhor organização do trabalho na sala de aula e um 

melhor diagnóstico de dificuldades de aprendizagem dos alunos; 

 - as linhas de investigação que mais contribuíram para a alteração das 

práticas lectivas dos entrevistados estavam directamente relacionadas com os 

temas desenvolvidos nas suas dissertações; 

- quanto ao impacte dos cursos de mestrado a um nível mais amplo, isto é, 

junto dos pares ( nível meso), apenas dois professores o referem como tendo sido 

“positivo”, mencionando evidências de impacte a nível do departamento curricular, 

da gestão da escola e da articulação disciplinar. Na generalidade, constata-se que 

o meso-impacte é reduzido e depende do contexto profissional, da divulgação dos 

trabalhos de dissertação e da cultura profissional; 

- no que concerne à divulgação das dissertações de mestrado nas escolas, 

todos os entrevistados, com a excepção de um, divulgaram o seu trabalho de 

dissertação tanto em contextos informais (em conversas com os colegas), como 

em contextos formais (em cursos ou acções de formação profissional, em 

conferências ou congressos, ou ainda através da publicação de artigos). Apenas 

um professor mestre refere ter divulgado o seu trabalho em reuniões do grupo 

disciplinar; 
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- relativamente aos factores facilitadores para integrar na prática as 

componentes desenvolvidas no curso de mestrado foram referidos: o tempo na 

realização de actividades na sala de aula, a receptividade por parte dos alunos e 

de alguns colegas do departamento a novas estratégias, a experiência de 

orientação de estágios e também a logística da escola; 

- por outro lado, alguns dos factores, considerados como facilitadores, 

foram também considerados como factores limitadores, tais como: a falta de 

tempo para concretizar as actividades, a rigidez na organização escolar, a falta de 

condições nas escolas e o mau-estar que se gera entre os pares, especialmente 

aqueles que não possuem formação pós-graduada (Pombo & Costa, 2008). 

 

Neste âmbito, surge também o projecto IPEC (Investigação e Práticas 

lectivas em Educação em Ciência: Dinâmicas de Interacção), envolvendo a 

colaboração de diferentes universidades portuguesas, nomeadamente 

Universidade de Aveiro, Universidade Nova de Lisboa, Universidade do Porto e 

Universidade de Évora.  

Este projecto contou com a participação de diferentes professores mestres 

e de investigadores de diferentes regiões do país. Um dos objectivos deste estudo 

consistiu em identificar constrangimentos entre as práticas lectivas e a 

Investigação Educacional em Ciência. Para tal, realizaram entrevistas semi-

estruturadas a trinta professores mestres, bem como foram analisados os 

capítulos referentes à introdução e conclusão de teses de mestrado e 

doutoramento (Loureiro et al., 2005). Alguns dos constrangimentos relatados 

neste estudo foram os seguintes: 

- falta de dinamismo entre as instituições de ensino superior e as escolas e, 

paralelamente, insuficiente disseminação dos resultados da investigação 

educacional; 

- falta de tempo, por parte dos professores, para fazer investigação, bem 

como, para ler sobre esta; 

- resistência à inovação por parte dos professores, dos alunos e do sistema 

educativo; 
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- formação inicial e contínua de professores inadequada, relacionada com 

os conteúdos abordados e as metodologias usadas (baseadas na transmissão de 

informação), reflectindo-se na dificuldade dos professores em interpretar 

documentos produzidos por investigadores e na sobrevalorização da experiência 

adquirida pela prática; 

- falta de tempo e espaço para o desenvolvimento de trabalho colaborativo 

e reflexivo entre pares; 

- escassez de políticas que apoiem e integrem os professores mestres; 

- número reduzido de professores qualificados com pós-graduações nas 

escolas; 

- linguagem utilizada nos trabalhos de investigação dificulta a compreensão 

destes para os professores, com o uso de conceitos abstractos e terminologia 

específica e, muitas vezes, desconhecida para os práticos; 

- deficiente coerência entre a teoria e as necessidades sentidas nas 

escolas; 

- constrangimentos relacionados com as políticas educacionais das quais 

resultam, por exemplo, a sobrevalorização da avaliação quantitativa, programas 

extensos, a insuficiente valorização dos professores qualificados com uma pós-

graduação e a falta de conexão entre as políticas do Ministério da Educação e as 

realidades escolares. 

Os autores deste estudo apresentam também algumas sugestões para 

facilitar a articulação entre a investigação e a prática, nomeadamente: 

investimentos em cursos de pós-graduação para os professores, avaliação do 

impacte destes cursos na educação, desenvolvimento de parcerias entre 

investigadores, professores e outros elementos do sistema educativo (Loureiro et 

al., 2006). Para isso, no âmbito deste mesmo projecto, foi constituída, em 2006, 

uma Comunidade de Prática (CoP) envolvendo trinta professores e dez 

investigadores, na qual são exploradas as potencialidades das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), nomeadamente as de uma plataforma de 

comunicação à distância, parecendo ter trazido impactos positivos no que respeita 

à interacção entre os dois grupos (Loureiro et al., 2008). 
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 Na actualidade, coloca-se a necessidade de continuar a avaliar o impacte 

dos cursos de mestrado no desenvolvimento profissional dos professores, bem 

como os efeitos eventualmente repercutidos nas práticas de públicos mais vastos, 

isto é, no pensamento e na actuação de outros professores que, porventura, 

tenham contactado com o trabalho realizado pelos primeiros (Araújo et al., 2002). 

Assim, importa avaliar o impacte destes cursos não só nas práticas lectivas dos 

professores mestres (nível micro), mas também o possível impacte nos colegas 

destes professores, na escola (nível meso) e no Sistema Educativo (nível macro), 

bem como encontrar formas potenciadoras desse impacte. Todos estes estudos 

podem auxiliar na melhoria da articulação entre a investigação educacional e as 

práticas lectivas. O envolvimento de professores em projectos de investigação 

(nomeadamente dissertações de mestrado) é uma condição muito importante no 

avanço da desejada articulação, já que o efeito multiplicador dos saberes 

adquiridos pode auxiliar na diminuição do hiato entre as comunidades de 

investigadores e práticos (Marques et al., 2003). Tal facto, prende-se com a 

questão da disseminação dos trabalhos de investigação realizados dentro, mas 

também fora, do âmbito dos cursos de mestrado. 

 

 

II.5: A DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO PRODUZIDO PELA 
INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL  

 

Uma das formas mais expedita e óbvia para incrementar o impacte dos 

cursos de mestrado educacionais nos diferentes níveis do Sistema Educativo, 

passa pela divulgação extensa dos resultados obtidos pelos professores aquando 

do desenvolvimento das suas investigações no âmbito das dissertações de 

mestrado (Cunha, 2001). Contudo, na literatura verifica-se que para a maioria dos 

professores mestres, tal como foi anteriormente referido, a preocupação em 

partilhar os conhecimentos adquiridos com os seus colegas é pouco frequente, 

manifestando que o desenvolvimento do trabalho cooperativo entre pares é pouco 

valorizado. Frequentemente, os professores mestres de ciências apontam como 

constrangimentos ao desenvolvimento do trabalho cooperativo a falta de tempo e 
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local disponíveis, bem como as limitações impostas pela estrutura e organização 

do seu departamento (Costa & Marques, 1999). Maioritariamente, estes 

consideram que efectuam uma divulgação do trabalho realizado no mestrado 

meramente informal (por exemplo, nas conversas com colegas). Também, se 

verifica que alguns dos professores que optam por outras formas de divulgação 

(por exemplo, acções de formação) que melhor podem potenciar o impacte do 

conhecimento ao nível meso e macro, são praticadas de uma forma muito pouco 

sistemática. Assim, constata-se que grande parte desse conhecimento 

desenvolvido nos cursos de mestrado, que devia ser canalizado e potenciado 

desde os professores mestres até à restante comunidade educativa, é apenas 

aproveitado a nível individual, reduzindo-se a um impacte ao nível micro (Cunha, 

2001). 

Mais uma vez salienta-se que os professores mestres, sendo pares na 

comunidade dos práticos, ao nível da escola, e pares na comunidade 

investigadora, aquando da realização do seu projecto, encontram-se em situação 

privilegiada para estabelecer pontes entre centros de investigação e escolas, ou 

seja, parcerias entre investigadores e práticos, facilitando, assim, o diálogo entre 

essas comunidades (Bates, 2002; Marques et al., 2003; Loureiro et al., 2005). 
Previsivelmente, maiores serão ainda esses ganhos, designadamente ao nível 

meso, quando a participação nessas parcerias (quer seja durante a frequência do 

curso e mesmo após) for reconhecida institucionalmente (Loureiro et al., 2005).  

A necessária aproximação entre as duas comunidades exige, antes de 

mais, uma análise aos constrangimentos relativos à articulação entre a teoria e a 

prática. As dificuldades de comunicação, entre teóricos e práticos, geradas pela 

precariedade dos mecanismos de disseminação do conhecimento, dificultam a 

chegada às escolas, ou aos centros de formação, dos indicadores da investigação 

para posterior discussão e adaptação (Marques et al., 2003). A disseminação dos 

resultados obtidos em trabalhos de Investigação Educacional, dentro ou fora do 

âmbito de cursos de mestrado, constitui um contributo para colmatar o fosso entre 

a investigação e as práticas. Cachapuz et al. (2001) sugerem que para a 

Investigação Educacional, nomeadamente em Didáctica das Ciências, se tornar 

mais relevante para os práticos, deve centrar-se na sala de aula e dar particular 
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atenção à divulgação de estudos. Esta divulgação deve integrar no seu processo 

uma fase de discussão, de debate e de reflexão, de modo a possibilitar uma 

adequada adaptação às práticas lectivas. 

Chafouleas & Riley-Tillman (2005) reiteram a ideia de que essa divulgação 

deve ser desenvolvida pelos próprios investigadores, os quais, para além de 

produzirem conhecimento, devem analisar sistematicamente o processo de 

transferência desse conhecimento para a prática. Esta transferência é 

considerada, por Sabelli & Dede (2001), a “última fronteira” para qualquer trabalho 

de investigação educacional. Os mesmos autores consideram que se deve 

valorizar trabalhos cooperativos entre professores e investigadores, constituindo-

se grupos de trabalho que partilham a mesma linguagem, os métodos e a cultura 

de investigação. Esta ideia é igualmente defendida por Ratcliffe et al. (2004), que 

defendem a interacção entre os práticos e os investigadores durante a criação, 

validação, disseminação, adaptação e aplicação do conhecimento. Segundo Millar 

& Hames (2003), para que esse conhecimento influencie significativamente as 

práticas, é necessário que sejam facultados aos professores materiais de ensino 

resultantes da investigação. 

Segundo o relatório do NERF (2000), o processo que medeia a produção 

de conhecimento e o seu impacte tem que percorrer três fases, nomeadamente a 

da produção de conhecimento, a da sua disseminação e da sua utilização por 

outros para além dos próprios investigadores. Então, para que o conhecimento 

produzido seja utilizado pelos professores nas suas práticas é necessário que 

este seja disseminado.  

 A disseminação deve envolver três processos: a transmissão de 

conhecimento, que pode ser de diversas formas (por exemplo, revistas, 

conferências); a mediação, levada a cabo por agentes ou meios responsáveis 

pela chegada do conhecimento a outros (por exemplo, recursos didácticos 

desenhados com base nos resultados da investigação) e a transferência. Quanto 

a este último processo, de salientar as situações em que o conhecimento foi 

transmitido e mediado, mas acabou por ser rejeitado ou ignorado pelos 

receptores. Por exemplo, tal pode acontecer quando os professores consideram 
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que os resultados, duma dada investigação, não têm relevância para a melhoria 

das suas práticas (Costa, 2003). 

 Evans (2002 citado por Costa, 2003) defende que pelo facto da 

investigação educacional frequentemente produzir conhecimento teórico, este 

nem sempre é considerado como relevante para os professores. Então, esta 

investigadora, tal como já foi referido, sugere uma nova tarefa para os 

investigadores: a “pragmatização” da teoria. Definindo esta como: “(…) a 

systematic, planned process involving analysis, presentation and dissemination 

that is directed at transforming research findings into viable, specific ideas and 

recommendations for policy and practice” (Evans, 2002 citado por Costa, 

2003:10).  

Por último, é de salientar que a utilização do conhecimento nas práticas 

lectivas implica esforços, por parte dos investigadores no que se refere ao 

processo da sua disseminação e, por parte dos práticos, nas adaptações 

necessárias para que o mesmo seja incorporado nas práticas. Esta particular 

atenção dada à questão da disseminação reside no problema de investigação 

seleccionado para este estudo. 
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III – METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
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III.1: INTRODUÇÃO 
 

Este capítulo tem como objectivo apresentar e fundamentar a metodologia 

adoptada no presente estudo, tendo em consideração o problema de investigação 

formulado. Tendo em vista a consecução dos objectivos definidos inicialmente, 

procedemos a uma investigação do tipo qualitativo descritivo, utilizando o 

inquérito por entrevista como técnica de recolha de dados e a análise de conteúdo 

como técnica de estudo dos resultados obtidos. 

O presente capítulo está dividido em mais quatro secções: a secção III.2 na 

qual se apresenta a natureza da investigação realizada; a III.3 explica a escolha 

dos participantes do estudo; a secção III.4 expõe a técnica de recolha de dados 

relativos ao estudo realizado e a última secção (III.5) descreve o procedimento 

seguido para analisar os dados recolhidos. 

 

 

III.2: NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO 
 

  O presente trabalho de investigação está associado ao paradigma 

qualitativo, assumindo este um grau de subjectividade inerente, “fundamentado 

pela realidade, orientado para a descoberta, exploratório, expansionista, 

descritivo, indutivo, não generalizável, holístico” (Reichardt & Cook, 1986 citados 

por Ferreira, 1998:177). A este paradigma corresponde o método de investigação 

qualitativo.  

No sentido de desenvolver um discurso claro e rigoroso, é nosso 

entendimento que se torna conveniente clarificar alguns conceitos centrais 

atendendo à natureza deste capítulo. Incluem-se nesses conceitos os de método 

e técnica, sobre os quais se verifica uma certa polissemia na literatura. Adoptando 

a definição de M. Grawitz (1993), entende-se por método: o conjunto planeado de 

operações, geralmente várias técnicas, usadas para alcançar um ou vários 

objectivos, corresponde afinal ao agregado de regras que facilitam a selecção e 

coordenação das técnicas. A mesma autora entende a técnica como sendo um 
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procedimento operatório bem definido, rigoroso e ajustado à problemática em 

causa. 

Na investigação qualitativa desenvolvida, os dados foram recolhidos 

mediante a realização de inquérito por entrevista, uma técnica característica do 

método qualitativo de investigação.  

Como qualquer investigação qualitativa e de acordo com a classificação, 

segundo o método usado, para a investigação em Ciências da Educação de Gay 

(1981) o presente estudo é do tipo descritivo. Igualmente, Bogdan & Biklen (1991) 

consideram que toda a investigação qualitativa é descritiva pois os resultados 

obtidos apresentam-se sob a forma de palavras ou imagens e não de números. 

Importa realçar que o significado destes resultados depende do contexto em que 

estes estão inseridos. Assim, uma investigação do tipo descritivo pretende 

“estudar, compreender e explicar a situação actual do objecto da investigação” 

(Ferreira, 1998:213).  

Em suma, pode-se considerar algumas características elementares da 

investigação qualitativa descritiva, a saber: 

- é indutiva; 

- depende do contexto; 

- é holística, ou seja, concebe a realidade como um todo; 

- concede uma maior importância ao processo, comparativamente aos 

resultados; 

- evidencia e atribui significado aos quadros de referência dos sujeitos 

participantes; 

- durante a recolha e a análise dos dados é necessário a participação de 

um investigador e, por conseguinte, a validade e a exactidão dos mesmos 

dependem muito da seu conhecimento, sensibilidade e experiência; 

- apresenta um plano de investigação flexível. 

Neste tipo de investigação são formuladas questões ainda não colocadas, 

procurando-se informação que ainda não está disponível (Ferreira, 1998). Ambos 

os factos se verificam na temática abordada no presente trabalho, o que suporta a 

escolha pelo tipo de investigação qualitativa descritiva. 
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III.3: AMOSTRAGEM 
 

Num trabalho deste tipo, depois do investigador ter circunscrito o seu 

campo de análise, este depara-se com três alternativas: 

- recolhe dados e analisa a totalidade da população abrangida por esse 

campo; 

- limita uma amostra representativa da população em causa; 

- estuda apenas alguns elementos típicos dessa população, ainda que não 

estritamente representativos (Quivy & Campenhoudt, 1998). 

Nesta investigação, em função dos seus objectivos, a escolha recaiu na 

realização duma amostragem. Prescrevendo a ideia de Ferreira, a amostragem é 

a técnica que “conduz à selecção de uma parte ou subconjunto de uma dada 

população que se denomina amostra” (1998:191). Sublinha-se a existência dos 

seguintes tipos de técnicas de amostragem: 

- probabilística: em que cada elemento da população, recorrendo ao acaso, 

tem igual probabilidade (conhecida e não nula) de ser incluído na amostra; 

- não probabilística: em que os elementos da amostra são seleccionados 

pelo investigador, tendo em conta os objectivos da investigação (Ferreira, 1998). 

Neste estudo, trabalhamos com uma amostra não probabilística, pois não 

se pretendeu obter resultados generalizáveis, mas sim efectuar um estudo em 

profundidade2 exequível, tendo sido obtida com recurso a uma amostragem de 

conveniência. Esta técnica de amostragem não probabilística utiliza um grupo de 

indivíduos que esteja disponível (Ferreira, 1998) e garante, ao investigador, 

menores gastos monetários e de tempo. Neste âmbito, Quivy & Campenhoudt 

(1998) consideram que nos casos em que se decide pela técnica de entrevista 

semi-directiva, tal como o presente estudo (ver secção III.4), o investigador não 

pode, regra geral, entrevistar um número alargado de pessoas. Também, 

Ghiglione & Matalon defendem que quando se utilizam métodos não 

estandardizados é inútil inquirir um grande número de pessoas, afirmando que: “a 

experiência  mostra  que, para  temas   habitualmente    tratados   através   destes 

                                                 
2 O termo profundidade adquire o mesmo sentido de quantidade de informação de acesso 

restrito que M. Grawitz (1993) apresenta na sua obra. 
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métodos, é raro vermos surgir novas informações após a vigésima ou trigésima 

entrevista” (2005:54).  

A amostra do presente estudo envolveu dez professores, adiante 

designados por A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. 

Atendendo aos objectivos da investigação, na selecção destes dez 

professores, inicialmente foram considerados os seguintes critérios: 

- serem professores de Biologia e Geologia ou de Física e Química; 

 - terem um curso de mestrado feito na Universidade de Aveiro, em Ensino 

de Ciências; 

 - terem concluído o mestrado há mais de um ano; 

 - terem manifestado interesse e disponibilidade para colaborar no estudo. 

 Note-se que trabalhamos com professores mestres em Ensino de Ciências 

de duas áreas científicas de ensino diferentes. Consideramos que tal facto não 

condiciona os resultados do estudo, pois muitos dos problemas encontrados ao 

nível do processo de ensino-aprendizagem e sobre os quais a investigação 

educacional se ocupa são comuns a estas duas áreas. Assim, não faz sentido 

criar barreiras entre a Investigação Educacional nestas duas diferentes áreas 

científicas (Kempa, 2002). 

 Assim, reunimos um grupo de dez professores com as características 

pretendidas, sendo que cinco deles concluíram o mestrado depois do ano de 

2000 e os outros cinco concluíram antes do ano de 2000. Com esta amostra 

podemos comparar alguns aspectos, nomeadamente a sensibilidade perante o 

facto da disseminação dos resultados emergentes das suas dissertações, entre o 

grupo de professores que concluíram o mestrado depois do ano de 2000, ou seja 

mais recentemente, e o outro grupo. Contudo, esta possível comparação não tem 

qualquer valor estatístico devido ao tamanho da amostra. 
Para a obtenção desta amostra, efectuamos contactos telefónicos com o 

Conselho Executivo de várias escolas de forma a encontrar professores mestres 

que reunissem as condições descritas. Foi contactado o número de escolas a 

seguir indicadas relativamente aos diferentes distritos: Aveiro (treze), Porto (dez), 

Braga (quinze) e Coimbra (oito). Obtivemos a informação que em doze destas 

escolas leccionavam professores com as características referidas. 
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De seguida, foi elaborada uma comunicação escrita (Anexo 1) e enviada, 

via CTT, para essas doze escolas, contactadas anteriormente. Esta comunicação 

teve como objectivo solicitar a colaboração dos professores mestres, informando-

os sobre o âmbito do estudo. Porém, só obtivemos resposta de três das escolas 

assim contactadas, manifestando a disponibilidade dos professores em participar 

na investigação. 

De modo a ultrapassar este constrangimento, tentamos uma outra forma de 

estabelecer o contacto com professores mestres. Assim, procedemos ao envio da 

mesma comunicação para o correio electrónico de escolas dos distritos de: Aveiro 

(vinte e duas), Beja (quatro), Braga (sete), Bragança (nove), Coimbra (duas), 

Évora (oito), Faro (sete), Guarda (duas), Leiria (dez), Lisboa (seis), bem como, 

para Centros de Formação Contínua de Professores dos distritos de Aveiro 

(onze), Lisboa (nove) e do Porto (quatro). Destas comunicações, só foram 

recebidas quatro respostas. 

Após estas tentativas efectuamos contactos a nível particular com o intuito 

de encontrar professores com disponibilidade para colaborar, tendo estes 

contactos sido mais produtivos que os anteriores. 

Por último, salientamos a notória dificuldade sentida em encontrar 

professores com as características pretendidas e que manifestassem 

disponibilidade em participar nesta investigação. Tal como expusemos 

anteriormente, tentamos ultrapassar esta dificuldade de diversas formas. 

Contudo, este constrangimento acabou por afectar o nosso estudo, uma vez que 

com a amostra disponível incapacitou-nos a realização de questionários, para 

além das entrevistas. 

 
 

III.4: TÉCNICA DE RECOLHA DE DADOS: INQUÉRITO POR 
ENTREVISTA 
 

 Como já foi referido anteriormente, neste trabalho recorremos ao inquérito 

por entrevista como técnica de recolha de dados. Escolhemos esta técnica com a 

intenção de procurar compreender e aprofundar a informação já existente sobre a 
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problemática em estudo. Desta forma, pretendemos realizar um estudo em 

profundidade, recolhendo informação detalhada. 

 

 
III.4.1. Caracterização da Entrevista como técnica de recolha de dados 

 
 No dicionário de Língua Portuguesa Houaiss (2003), a palavra inquérito 

aparece definida como “acto ou efeito de inquirir; conjunto de actos e diligências 

que têm por objectivo apurar a verdade dos factos alegados”. A partir da 

etimologia da palavra obtém-se o pensamento de que inquérito é um “processo 

em que se tenta descobrir alguma coisa de forma sistemática” (Carmo, 1998:123). 

 Diferentes variáveis permitem definir diversos tipos de inquéritos, como por 

exemplo: 

 - o grau de directividade das questões (questões abertas ou fechadas) que 

está relacionado com a estrutura do inquérito; 

 - a presença (inquérito por entrevista) ou ausência (inquérito por 

questionário) do investigador. 

 Ao contrário do inquérito por questionário, a técnica de entrevista 

caracteriza-se por um contacto directo entre o investigador e o entrevistado e por 

uma variável directividade por parte daquele (Quivy & Campenhoudt, 1998). 

 A entrevista permite recolher “informações e elementos de reflexão muito 

ricos e matizados” (Quivy & Campenhoudt, 1998:192), podendo a situação de 

entrevista ser definida como “uma conversa com um objectivo” (Moore, 1924 

citado por Ghiglione & Matalon, 2005:64). Esta é uma técnica de investigação 

com grandes potencialidades de comunicação e interacção. Preconizando a ideia 

de Carmo, “o objectivo de qualquer entrevista é abrir a área livre dos dois 

interlocutores no que respeita à matéria da entrevista, reduzindo, por 

consequência, a área secreta do entrevistado e a área cega do entrevistador” 

(1998:126). 

 Classicamente, distinguem-se três tipos de entrevista: 
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 - não-directiva (ou livre, em que o entrevistador apenas introduz a conversa 

apresentando um tema e cabe ao entrevistador interpretá-lo a partir do seu 

próprio quadro de referência); 

 - semi-directiva (ou semi-estruturada, ou semi-dirigida); 

 - directiva (ou estandardizada, semelhante a um questionário constituído só 

por questões abertas, o conjunto do quadro de referência é definido e o 

entrevistado deve situar-se relativamente a este para poder responder 

correctamente) (Ghiglione & Matalon, 2005). 

Neste estudo optamos por realizar o inquérito por entrevista na sua 

vertente semi-estruturada. Esta caracteriza-se pelo facto de não ser totalmente 

aberta nem dirigida por um grande número de perguntas precisas. Normalmente, 

o entrevistador dispõe de um conjunto de perguntas-guia, relativamente abertas, a 

partir das quais pretende recolher informação do inquirido. Contudo, não 

necessita de colocar as questões seguindo a ordem preestabelecida, nem sob a 

formulação prevista. No presente estudo, por exemplo, em algumas entrevistas a 

questão “Os colegas da sua escola tiveram acesso a essa dissertação?” não foi 

colocada, pois o entrevistado já a tinha respondido aquando da colocação das 

perguntas “Colocou a sua dissertação disponível para consulta? Onde?”. 

Ao realizar uma entrevista o investigador deve, tanto quanto possível, 

deixar o entrevistado exprimir-se abertamente e reencaminhar a conversa sempre 

que este se afastar dos objectivos desta. Esta técnica de recolha de informação 

foi escolhida tendo em vista o aprofundamento de um domínio cujos temas 

essenciais são conhecidos, mas que não se considera suficientemente explicado 

em certos aspectos (Ghiglione & Matalon, 2005). 

 A entrevista, como técnica de recolha de dados, apresenta diferentes 

vantagens, a saber: 

 - grau de profundidade dos dados recolhidos (Quivy & Campenhoudt, 

1998). No presente estudo foi possível, por exemplo, verificar que a maioria dos 

entrevistados não tinha dados sobre a avaliação do impacte dos conhecimentos 

adquiridos no mestrado, de modo a emitir juízos devidamente fundamentados; 

- possibilidade de ser, sempre que necessário, pedido uma maior 

explicação e/ou confirmação da resposta dada (nomeadamente, quando durante 
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a entrevista se pediu para justificar uma dada resposta, por exemplo, a resposta 

dada à questão “Quais são para si os melhores meios de divulgação dos 

trabalhos de Investigação em Didáctica das Ciências?”); 

- oportunidade do investigador esclarecer o significado, ou o propósito, das 

perguntas (por exemplo, sempre que se verificava que os entrevistados não 

estavam familiarizados com os termos micro, meso e macro referentes aos níveis 

do Sistema Educativo, a questão “A disseminação dos resultados da sua 

dissertação produziu implicações ao nível do micro, meso ou macro-sistema?”, 

era de imediato prosseguida da seguinte forma: “Ou seja, ao nível das suas 

práticas lectivas, da escola ou do Sistema Educativo?”); 

- possibilidade de captar expressões do entrevistado, bem como o tom de 

voz e ênfase nas respostas, o que poderá ajudar o entrevistador a analisar uma 

dada resposta (Martins, 1989 citado por Lopes, 1997) (por esta razão, no 

presente estudo a investigadora preocupou-se em registar a sua reflexão sobre a 

forma como decorreu cada entrevista, anotando, por exemplo, aspectos 

relacionados com a linguagem não-verbal e motivação dos entrevistados); 

 - “flexibilidade quanto ao tempo de duração e adaptação a novas situações” 

(Carmo, 1998:147); 

 - possibilidade de gravar as sessões, com a autorização do entrevistado, 

possibilitando ao entrevistador transcrever os dados, para depois analisá-los 

cuidadosamente (Duarte, 2000). 

Todavia, no acto de entrevistar, como consiste numa interacção directa 

entre duas pessoas, é necessário, tal como advoga Carmo (1998), gerir três 

problemas em simultâneo: 

- a influência do entrevistador no entrevistado (por exemplo, através da 

forma como são colocadas as questões, induzindo as respostas com formas 

enfáticas de perguntar ou com modos de excluir respostas possíveis); 

- as diferenças que existem entre o entrevistador e o entrevistado (de 

género, idade, sociais e culturais); 

- a sobreposição de canais de comunicação (o entrevistador tem que ter 

cuidado na forma como lança as questões e como as enquadra em termos não 

verbais). 
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 Dentre os cuidados a ter é de evitar por parte do entrevistador a elaboração 

de sínteses do que foi dito pelo entrevistado, prática frequente em entrevistadores 

pouco experientes, correndo o risco de modificar as perspectivas deste ou de 

dificultar a clarificação dos seus próprios pontos de vista. 

De acrescentar, que como qualquer outra técnica de recolha de dados, 

esta apresenta algumas limitações, a saber: 

- ao entrevistador é exigido o domínio da técnica e a capacidade de motivar 

o entrevistado a responder, para assim obter o máximo de informação desejada; 

- o número de entrevistados geralmente é reduzido, devido à 

disponibilidade de tempo e acessibilidade dos mesmos; 

- a recolha de dados e a sua transcrição à forma escrita exige uma grande 

disponibilidade de tempo; 

- os dados recolhidos necessitam de ser sujeitos a um processo de análise 

moroso e que exige do investigador a capacidade de interpretar afirmações para 

as agrupar em categorias (Cunha, 2001). 

Por último, de salientar que o “investigador é o instrumento de recolha de 

dados” (Ferreira, 1998:181) junto dos outros participantes e desempenha, 

também, a tarefa de análise desses mesmos dados. Para isso, é necessário que 

este, no desenvolvimento do seu trabalho, se distinga pela objectividade de modo 

que a informação recolhida seja concordante com o que os indivíduos dizem e 

fazem (Ferreira, 1998).  

 

 

III.4.2. Objectivos e Estrutura da Entrevista 
 

Os objectivos específicos que serviram de base para a elaboração do guião 

da entrevista foram os seguintes: 

- analisar a disseminação, feita pelos professores mestres em Ensino das 

Ciências, dos resultados das suas dissertações; 

- identificar as percepções dos professores mestres sobre o possível 

impacte nos níveis micro, meso e macro do Sistema Educativo dos resultados das 

suas dissertações de mestrado; 
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- conhecer aspectos facilitadores e constrangimentos da disseminação de 

resultados das dissertações; 

- contribuir para aperfeiçoar formas de disseminação dos trabalhos de 

Investigação Educacional em Ciência. 

Realçamos que a consecução destes objectivos teve como base as 

percepções, sobre estes assuntos, dos professores mestres entrevistados. 

De modo a alcançar os objectivos referidos, foi construído um guião (Anexo 

2) para auxiliar a orientação das entrevistas. Neste figuram os objectivos 

específicos da entrevista, os seus quatro temas estruturantes, os procedimentos 

do entrevistador e exemplos de questões a colocar.  

A Figura III.1 apresenta os quatro temas estruturantes do guião da 

entrevista, bem como as categorias de conteúdo abrangidas por cada tema.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura III.1: Descrição dos temas estruturantes e do sistema categorial do guião da entrevista. 

III. Disseminação dos resultados da 
dissertação 

 

   - Formas de Disseminação 

   - Percepções sobre o Impacte dos 

Resultados 

   - Constrangimentos 

   - Aspectos Facilitadores 

   - Intenções Futuras 

I. Caracterização geral do 
entrevistado 
   - Idade 

   - Sexo 

   - Grupo Disciplinar 

   - Habilitações Académicas 

   - Experiência Profissional 

   - Formação Contínua 

   - Razões para a Escolha da Profissão 

II. Curso de Mestrado e Dissertação 

 

   - Motivações  

   - Condições Vigentes 

   - Natureza do Tema da Dissertação 

   - Razões da Escolha do Tema 

   - Percepções de Impacte do Curso de 

Mestrado 

IV. Sugestões para melhorar a 
disseminação 
 

   - Dificuldades de Articulação entre a 

Investigação e as Práticas 

   - Meios de Disseminação 

   - Formas de Aproximação da 

Investigação às Práticas 

EENNTTRREEVVIISSTTAA  
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A elaboração deste sistema categorial foi de extrema importância para a 

análise dos dados recolhidos com as entrevistas. A técnica utilizada nesta análise 

está fundamentada na última secção do presente capítulo.  

Para cada um dos temas estruturantes, a definição das categorias de 

conteúdo baseia-se nos tópicos abordados no decorrer da entrevista. A seguinte 

tabela apresenta alguns exemplos de questões constituintes do guião da 

entrevista, o seu respectivo tema e, por conseguinte, a categoria a que pertence. 

 
Tabela III.1: Exemplos de questões do guião da entrevista e respectivos tema e categoria de 

conteúdo. 

Tema 
Estruturante 

Categoria de 
Conteúdo 

Exemplos de Questões 

Curso de 
Mestrado e 
dissertação 

Motivações 
“Qual/(ais) o/(s) motivo/(s) que o levou/(levaram) a 

frequentar o Curso de Mestrado?” 

Disseminação 
dos resultados 
da dissertação 

Forma de 

Disseminação

“Houve intenção da sua parte em divulgar os resultados 

da sua dissertação?” 

Em caso afirmativo: “Como tem feito?” 

Em caso negativo: “Mesmo não havendo uma 

disseminação formal, esta não ocorreu através de 

contactos pessoais com colegas? Estes pertenciam ao 

mesmo grupo disciplinar?” 

Sugestões para 
melhorar a 
disseminação 

Meio de 

Disseminação

“Pensa que as revistas onde os trabalhos de 

Investigação são divulgados estão acessíveis aos 

Professores? Ou estes deveriam ser divulgados noutros 

tipos de publicações?” 

“Quais são para si os melhores meios de divulgação 

dos trabalhos de Investigação em Educação em 

Ciência?” 

  
 Com a primeira parte da entrevista (Tema Estruturante I), pretendemos 

fazer uma caracterização geral dos entrevistados. Para tal, elaboramos uma ficha 

(Anexo 3) que cada entrevistado preencheu com os seus dados pessoais, 

académicos e profissionais relevantes para o presente estudo.  

 A abordagem dos restantes temas da entrevista foi auxiliada pelo conjunto 

de questões predefinidas no guião. Em algumas das questões de formato aberto, 
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para auxiliar o entrevistado a responder, incluímos no guião algumas categorias 

de possíveis respostas. Por exemplo, para a questão: “Qual/(ais) o/(s) motivo/(s) 

que o levou/(levaram) a frequentar o Curso de Mestrado?”, incluímos as 

categorias: “realização pessoal, progressão na carreira, necessidade de 

aprofundar conhecimentos, intenção de melhorar as suas práticas”, entre outras. 

 Também, é de referir que depois de efectuadas algumas entrevistas, 

verificamos que era pertinente incluir no guião da entrevista a seguinte questão: 

“Quais são as suas expectativas em relação à disseminação dos resultados da 

sua dissertação no futuro?”. Nas entrevistas onde esta não foi formulada, 

encontrou-se a resposta a esta questão implícita no discurso dos entrevistados, 

mas consideramos que a colocação da pergunta nos permitiu obter com maior 

rigor e clareza a opinião destes sobre este assunto. 

 

 

III.4.3. Descrição das Entrevistas 
 

  Antes da realização das entrevistas, o guião de orientação das mesmas 

foi submetido a uma validação interna por parte de uma investigadora com muita 

experiência. A esta foi enviado o guião da entrevista, bem como os seus 

objectivos. Esta manifestou-se quanto à adequação, rigor e clareza das questões 

e a partir das suas sugestões reformulamos o guião da entrevista. A título de 

exemplo apresentamos três dessas sugestões: 

- elaboração de uma ficha de caracterização do entrevistado, para aplicar 

no início de cada entrevista, com o intuito de tornar a recolha dos seus dados 

pessoais e profissionais, relevantes para o presente estudo, mais rápida e 

precisa; 

- substituição do termo “trabalho investigativo”, por “dissertação”, na parte 

da entrevista sobre o tema “Disseminação dos resultados oriundos da dissertação 

realizada” de modo a tornar mais claro o propósito das questões; 

- reestruturação da última parte da entrevista, que inicialmente só continha 

uma questão a pedir sugestões para melhorar o processo de divulgação dos 

trabalhos de investigação em Didáctica das Ciências. Assim, reformulamos 
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também esta parte, incluindo um conjunto de questões mais específicas, de modo 

a orientar melhor o entrevistado a exprimir as suas opiniões sobre este tema. 

De notar que a validação indica-nos se o instrumento de recolha de dados 

“mede ou descreve o que supostamente deve medir ou descrever” (Bell, 

1997:118). Após a validação do guião e a selecção dos entrevistados, estes foram 

elucidados acerca do tema da investigação. Depois de esclarecidas todas as 

dúvidas colocadas pelos entrevistados, marcamos uma data, hora e local para a 

realização das entrevistas, respeitando a sua disponibilidade. Note-se que este foi 

um processo realizado individualmente a cada entrevistado. 

Antes do início de cada entrevista, a investigadora comunicou a cada 

entrevistado os principais objectivos da entrevista. Assim, esta forneceu-lhes 

indicações de modo que os inquiridos entendessem a sua “importância como 

fornecedores de informação e, por consequência, a sua utilidade para a 

investigação em curso” (Carmo, 1998:126). Pediu-lhes, também, que 

preenchessem a ficha de caracterização do entrevistado e solicitou a autorização 

para gravar a entrevista, assegurando a confidencialidade das informações 

disponibilizadas, para que estes respondessem com a maior naturalidade, 

reflexão e sinceridade possível. 

Durante a realização das entrevistas, a investigadora procurou tomar em 

estreita consideração os aspectos que foram referenciados na secção III.4.1 do 

presente trabalho. Esta, estando presente no momento de recolha dos dados, 

pretendeu não condicionar as respostas dos professores, de modo a obter um 

leque alargado de informação nesta área.  

A investigadora também preocupou-se em ter determinadas atitudes, tais 

como: 

- ser uma ouvinte atenta, durante toda a entrevista, procurando 

compreender o que o entrevistado diz, segundo uma postura de não crítica e de 

não avaliação; 

- incitar, quando necessário, o inquirido a avançar ou a aprofundar uma 

dada ideia. 

Todas as entrevistas decorreram num clima propício ao diálogo e em que 

os entrevistados se sentiram desinibidos e capazes de se exprimir livremente. 
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Estas, depois de áudio-gravadas, foram transcritas pela própria entrevistadora, 

para uma posterior análise detalhada do seu conteúdo. 

Após a realização de cada entrevista, a investigadora registou as 

“observações sobre o comportamento verbal e não verbal do entrevistado, bem 

como sobre o ambiente em que a mesma decorreu” (Carmo, 1998:136), para que 

se proceda a um levantamento de hipóteses mais seguro sobre a autenticidade 

das respostas. Estes registos estão incluídos no final de cada relatório das 

entrevistas (Anexos do 4 ao 14). 

 

 

III.5: TÉCNICA DE TRATAMENTO DOS DADOS: ANÁLISE DE 
CONTEÚDO 

 

Quivy & Campenhoudt (1998) defendem que a análise de conteúdo permite 

analisar de uma forma sistémica informações que apresentam um certo grau de 

profundidade e complexidade, como, por exemplo, relatórios de entrevistas não 

directivas. 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise adaptável a 

um campo de aplicação muito vasto: as comunicações. P. Henry & S. Moscovici 

referem que “tudo o que é dito ou escrito é susceptível de ser submetido a uma 

análise de conteúdo” (citados por Bardin, 1979:33). 

Graças a esta técnica, é possível analisar a opinião do entrevistado 

relativamente a um aspecto particular, bem como proceder a uma comparação 

entre o discurso dos diferentes entrevistados (Duarte, 2000). 

No presente trabalho, com o objectivo de tornar o discurso de cada um dos 

professores entrevistados mais acessível de abordar, conservando todos os 

aspectos pertinentes, procedemos a uma análise de conteúdo do mesmo.  

Durante a análise de conteúdo definem-se categorias que são rubricas 

significativas, a partir das quais o conteúdo será classificado e, eventualmente, 

quantificado (não é obrigatório) (Grawitz, 1993). Bardin define as categorias como 

sendo “rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades 
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de registo, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento 

esse efectuado em razão dos caracteres comuns destes elementos” (1979:117). 

O mesmo autor estabelece um conjunto de regras que devem obedecer as 

categorias de conteúdo, para que a análise seja válida, nomeadamente: 

- homogéneas: poder-se-ia dizer que não se misturam ideias de assuntos 

diferentes; 

- exaustivas: esgotar a totalidade do discurso; 

- exclusivas: um mesmo elemento do conteúdo não pode ser classificado 

aleatoriamente em duas categorias diferentes; 

- objectivas: codificadores diferentes, devem chegar a resultados iguais; 

- adequadas ou pertinentes: isto é, adaptadas ao conteúdo e ao objectivo 

(Bardin, 1979). 

Neste estudo, a análise de conteúdo das entrevistas foi auxiliada pelo 

recurso ao software de análise qualitativa Nudist na sua 6ª versão (Richards & 

Richards, 2002). Bardin (1979) aponta algumas vantagens, com as quais nos 

identificamos, do uso deste tipo de software na análise de conteúdo: 

- rapidez aumenta; 

- acréscimo de rigor na organização da investigação (uma vez que o 

ordenador recusa ambiguidade); 

- flexibilidade permanece; 

- reprodução e troca dos documentos (entre investigadores) são facilitadas 

(banco de materiais e de dados). 

Assim, criamos um conjunto de categorias de conteúdo do guião da 

entrevista (enunciadas anteriormente na Figura III.1), bem como categorias de 

resposta. A construção das categorias de resposta baseou-se no conteúdo do 

discurso dos entrevistados. A Tabela III.2 exemplifica como foram construídas 

algumas dessas categorias. Por exemplo, a categoria de resposta “natureza 

pessoal” diz respeito a constrangimentos do tipo intrínseco, tais como falta de 

motivação, receios ou inibição em divulgar. Enquanto que a categoria de resposta 

“logísticos” engloba dificuldades relacionadas com factores extrínsecos aos 

professores entrevistados, tais como: falta de apoio por parte da escola e/ou da 

universidade onde frequentou o mestrado e pouca disponibilidade de tempo.  
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Tabela III.2: Exemplo de uma categoria de conteúdo e respectivas categorias de resposta com 

algumas evidências. 

Categoria de 
Conteúdo 

Descrição da 
Categoria 

Categorias de 
Resposta 

Algumas Evidências da Categoria

Constrangimentos 

Dificuldades 

encontradas pelo 

entrevistado no 

que respeita à 

disseminação de 

resultados da sua 

dissertação 

Natureza 

Pessoal 

Professor D: “É assim: eu não procurei 

divulgar (…). Foi por falta de motivação”. 

Desinteresse 

dos Pares 

Professor C: “E também a receptividade não 

foi das melhores [quando propôs aos seus 

pares uma acção de formação sobre os 

resultados da sua dissertação]”. 

Objecto de 

Estudo 

Professor H: “Aqui na escola nunca fizemos 

isso [referindo-se à divulgação dos resultados 

da dissertação] porque é um trabalho de nível 

superior (…) mexe sobre assuntos, por 

exemplo, eu quando comecei a fazê-lo nem 

sequer sabia o que era uma flavona. Portanto, 

a maioria dos meus colegas também não 

saberia”. 

Logísticos 

Professor B: “Não foi por falta de motivação. E 

a questão da falta de tempo, eu acho que o 

tempo contorna-se sempre. Foi mais por falta 

de apoio”. 
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IV – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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IV.1: INTRODUÇÃO 
 
Tal como explicitamos no capítulo anterior, o presente estudo envolveu a 

construção, realização, análise e discussão de dez entrevistas. De seguida 

procedemos à apresentação e discussão dos resultados obtidos. 

Este capítulo está dividido em mais quatro secções. Na secção IV.2 

procedemos à caracterização da amostra e nas outras apresentamos e 

discutimos os resultados obtidos sobre os restantes temas estruturantes da 

entrevista, nomeadamente: o curso de mestrado frequentado e a dissertação 

realizada pelo entrevistado (IV.3), a disseminação dos resultados oriundos da 

dissertação realizada (IV.4) e as sugestões para optimizar o processo de 

disseminação de trabalhos investigativos no âmbito da Educação em Ciência 

(IV.5). 

 

 

IV.2: CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 

Através das fichas de caracterização dos entrevistados (Anexo 3), que 

cada um destes preencheu no início da entrevista, recolhemos dados que nos 

permitiram fazer uma caracterização da amostra usada no estudo, englobando as 

seguintes categorias: idade, sexo, grupo disciplinar, habilitações académicas, 

experiência profissional, formação contínua, cargos extracurriculares 

desempenhados e razões para a escolha da profissão. Estes dados recolhidos 

são apresentados em anexo nos relatórios de cada entrevista (Anexos do 4 ao 

14). 

A amostra envolveu, tal como já foi referido, dez professores mestres em 

Ensino de Ciências pela Universidade de Aveiro. A Tabela IV.1 apresenta dados 

pessoais (sexo e idade), profissionais (grupo disciplinar, categoria profissional, 

anos de serviço e anos consecutivos na actual escola) e académicos (referentes à 

formação inicial e ao mestrado frequentado) relevantes para a caracterização da 

amostra. 
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Número de Professores

10

5
4

3

3

3
2 1 1 1

Director de Turma

Director de Instalações

Delegado de Grupo Disciplinar

Membro do Conselho Executivo

Coordenador dos Directores de Turma

Coordenador de Departamento

Formador

Supervisor dos Exames Nacionais do
12º ano
Docente responsável pelo Curso
Técnico-Profissional
Orientador de Estágio Pedagógico

A partir da tabela anterior, constatamos que a maioria dos entrevistados é 

do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 37 e os 49 anos, sendo a 

média igual a 42,1 anos. Seis dos entrevistados são professores de Ciências 

Físico-Químicas, enquanto os restantes são de Geologia e Biologia. 

Predominantemente, as suas licenciaturas são do ramo educacional (7 dos 

entrevistados) e todos são mestres em ensino das suas áreas específicas pela 

Universidade de Aveiro. Note-se que metade dos professores concluíram o seu 

curso de mestrado antes do ano de 2000 e a outra metade após essa data. 

Os entrevistados apresentam uma considerável experiência profissional, 

com uma média de 18,4 anos de serviço, e todos integram o Quadro de 

Nomeação Definitiva. Esta experiência foi construída no 3º ciclo do ensino básico 

e no ensino secundário. Actualmente, sete dos entrevistados leccionam no ensino 

secundário, um no ensino básico do 3º ciclo e dois em ambos os níveis de ensino 

referidos. O número de anos consecutivos na actual escola é variável entre 2 e 16 

anos, sendo a média de 8,3 anos. Neste percurso profissional, desempenharam 

várias funções extracurriculares, tal como mostra o gráfico da Figura IV.1. Destas 

a mais frequente é a de director de turma (referida por todos os entrevistados), 

logo seguida pelas funções de director de instalações e de delegado de grupo 

disciplinar. 

Figura IV.1: Gráfico dos cargos extracurriculares com o número de entrevistados que os 

desempenharam. 
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Número de Professores

5

4
3

3
1

Áreas específ icas, ou seja, em
Física e Química ou em Geologia e
Biologia.

Didáctica das Ciências,
nomeadamente sobre práticas
lectivas e Novas Linhas de
Investigação. 

Novos Programas das disciplinas
que leccionam.

Novas Tecnologias de Informação
e Comunicação

Administração Escolar

Quanto à experiência no domínio da investigação fora do âmbito do curso 

de mestrado, esta é praticamente inexistente para a maioria dos inquiridos. 

Apenas o Professor J participou num trabalho de investigação sobre concepções 

alternativas, integrando um grupo de trabalho com professores dos ensinos 

básico e secundário da Universidade de Aveiro. 

 Para além de terem desempenhado diversos cargos extracurriculares, 

estes professores revelaram uma preocupação acrescida com a sua formação 

contínua, tendo referido que frequentam acções de formação sempre que acham 

que estas são pertinentes e não exclusivamente para a obtenção de créditos. No 

seguinte gráfico são apresentados os diferentes temas das acções de formação 

frequentadas, com o respectivo número de entrevistados que os referiram. 

 

Figura IV.2: Gráfico dos temas das acções de formação com o número de entrevistados que as 

frequentaram. 

 

 Desta forma, denota-se um interesse por parte dos professores em obter 

formação de modo a melhorar o seu desempenho profissional, quer através do 

aprofundamento do conhecimento científico nas áreas da sua especialidade, quer 

em áreas contíguas da Educação em Ciência. 
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Número de Professores

7

5

2

1 1
Gosto pelo ensino

Mercado de trabalho

Gosto pelas áreas científ icas
que lecciona

Influência familiar

Escassez de alternativas

 Os entrevistados também foram questionados sobre as principais razões 

que os motivaram a escolher a profissão de docente (gráfico da Figura IV.3). De 

notar que alguns professores referiram mais que uma razão, tendo sido o gosto 

pelo ensino e o mercado de trabalho os elementos que mais influenciaram os 

professores nesta escolha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.3: Gráfico das principais razões para a escolha da profissão com o número de 

entrevistados que as referiram. 

 

Quanto à duração das entrevistas, é de referir que esta foi variável entre o 

intervalo dos 12 aos 34 minutos, tendo como média os 22 minutos. As entrevistas 

que mais se afastaram desta média foram as D (com 12 minutos de extensão) e 

G (34 minutos). Esta diferença significativa entre a duração de certas entrevistas 

reflecte a variação na qualidade de informação contida nas respostas, bem como 

a importância e interesse que os entrevistados atribuem ao tema da disseminação 

de resultados da Investigação Educacional em Ciência.   

 

 

IV.3: CURSO DE MESTRADO E DISSERTAÇÃO 
 

 Uma das partes da entrevista visa a obtenção de informação sobre 

aspectos ligados à frequência do curso de mestrado, nomeadamente: as 

motivações que levaram os entrevistados a frequentá-lo, as condições vigentes 

na sua escola durante a sua frequência, o tema da dissertação, as razões para a 

escolha deste tema e as percepções de impacte do curso de mestrado para o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. Na figura IV.4 são apresentadas, 
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Motivações 

Razões Profissionais
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do Tema 
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Influências Externas

Aprofundamento de Saberes
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Mestrado

Aperfeiçoamento das Práticas 
Lectivas

Aperfeiçoamento das Práticas 
entre Pares

Desenvolvimento de 
Competências

Subcategorias de Resposta: 

Preparação das Aulas 

Enriquecimento do 
Referencial Teórico 

Organização do Trabalho 
de Campo 

Realização de Actividades 
Laboratoriais

esquematicamente, as categorias de conteúdo e as respectivas categorias, e 

subcategorias, de resposta construídas a partir da informação obtida nesta fase 

da entrevista. Seguidamente, estas são discutidas e confrontadas com outros 

dados recolhidos na entrevista. 

Figura IV.4: Categorias de conteúdo e respectivas categorias e subcategorias de resposta do 

tema Curso de Mestrado e Dissertação. 
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IV.3.1. Categoria de Conteúdo: Motivações 
  

 Este conteúdo engloba as razões que motivaram os professores para a 

frequência do curso de mestrado, tendo sido consideradas quatro categorias de 
resposta: 

 

 - Razões Profissionais: motivações que os entrevistados referiram 

relacionadas com a vontade de actualização e aquisição de novos 

conhecimentos, bem como a necessidade de aprofundar áreas onde sentem ter 

uma preparação insuficiente, colmatando falhas da sua formação inicial, de modo 

a melhorar o seu desempenho profissional, ou seja, as suas práticas lectivas e 

entre pares; 

 

- Razões Pessoais: alguns dos entrevistados referiram o gosto pelo meio 

académico, a necessidade de realização pessoal, o gosto por fazer coisas novas, 

a preocupação constante com a sua formação contínua e a vontade de contactar 

com diferentes pessoas; 

 

- Razões Contextuais: razões extrínsecas ao professor mestre, tais como 

os incentivos de colegas e as implicações em termos de carreira. 

 

 

De seguida, apresentamos um gráfico com a distribuição do número de 

entrevistados cujas respostas se enquadram nas categorias anteriormente 

definidas.  

Realçamos que os gráficos apresentados ao longo deste capítulo não são 

significativos sob o ponto de vista estatístico, devido ao tamanho da amostra 

utilizada. Contudo, optamos por introduzi-los de modo a facilitar ao leitor a 

compreensão da discussão de resultados por nós 

apresentada.
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Figura IV.5: Número de professores relativamente às diferentes motivações que os levaram a 

frequentar o curso de mestrado. 

 

 Maioritariamente, os professores apontam razões profissionais como 

motivações para a frequência do curso de mestrado. Estes tiveram vontade de 

melhorar a sua formação, tendo em vista o aperfeiçoamento do seu desempenho 

profissional. Dentre estes destacamos alguns extractos das respectivas 

afirmações: 

- “[a vontade de] angariar mais algum suporte, mais informação (…) acho 

que precisamos de estar sempre actualizados (…) e foi à busca disso que eu fui” 

(Entrevistado A); 

- “(…) fazer uma reciclagem a meio do percurso da minha carreira. 

Também tive a intenção de melhorar as práticas (…)” (Entrevistado B); 

- “Basicamente, eu senti necessidade de actualizar os meus 

conhecimentos” (Entrevistado F); 

- “(…) a oportunidade de relembrar alguns conceitos que já estavam um 

pouco esquecidos e aprofundar outros” (Entrevistado H). 

Assim, a partir do discurso da maioria dos entrevistados notamos que estes 

têm uma grande preocupação com a sua própria formação, de modo a melhorar 

as suas práticas, referindo mesmo, que a frequência do mestrado deveu-se à 

possibilidade de “aprofundar conhecimentos (…), tendo em vista a melhoria do 

Ensino das Ciências” (Entrevistado H). Esta motivação tem sido verificada em 

trabalhos anteriores, nomeadamente Cunha (2001) e Veríssimo (2006). A partir 

destas afirmações também ressalta que os entrevistados reflectem a convicção 
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de que com mais conhecimentos e com mais actualização deles resolvem o 

problema da melhoria das suas práticas. Curiosamente, não referem 

preocupações, por exemplo, com a necessidade de reflectir sobre o que é feito, 

isto é, de valorização das próprias experiências, nem com a aquisição de uma 

atitude investigativa relativamente às suas próprias práticas.  

De realçar que os entrevistados habilitados com uma licenciatura no ramo 

tecnológico-científico escolheram o Curso de Mestrado no ramo educacional para 

“colmatar algumas lacunas”, já que a “licenciatura não tinha tido uma perspectiva 

de ensino” (Entrevistado A). Estes três, juntamente com os Professores B, C e I, 

acrescentaram que o facto do mestrado contemplar as suas áreas de 

especialidade (Biologia e Geologia ou Física e Química) e as disciplinas de 

Didáctica, afins com a sua actividade profissional, constituiu um relevante 

elemento motivacional, referindo: 

- “(…) sentia imensas fragilidades ao nível da minha formação, tanto na 

área da Geologia, como na área da Didáctica que foi muito pobre em termos de 

formação” (Entrevistado E); 

- “A licenciatura em Química acho que me preparou de certo modo, mas 

podia melhorar a prática pedagógica, quer a nível científico, quer a nível de 

didáctica. Saber mais coisas em que achava que o curso tinha falhado um 

bocado” (Entrevistado I). 

Assim, verificamos que os professores consideram que o curso de 

mestrado constitui um complemento importante de formação, face ao 

reconhecimento de insuficiências anteriores, relativamente à formação inicial e 

contínua. 

 

Quanto às razões pessoais, estas foram referenciadas por 4 dos 

entrevistados, são exemplos de respostas dadas: 

- “(…) necessidade de realização pessoal (…) vontade de entrar em 

contacto com pessoas que estão a trabalhar noutras áreas” (Entrevistado D); 

- “Também há uma razão importante: eu sempre tive vontade de trabalhar 

na universidade” (Entrevistado G); 
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- “Sempre gostei de ir fazendo coisas novas. Portanto, não tenho jeito de 

estar parada” (Entrevistado H). 

De certa forma, o gosto e a valorização de satisfação pessoal, o desejo de 

mudança (de fazer algo diferente do tradicional), a vontade de contactar com 

outros contextos de ensino são aspectos que motivaram os professores a 

frequentar o curso de mestrado. No estudo desenvolvido por Costa & Marques 

(2003) foram também referenciadas, por professores mestres, motivações 

relacionadas com a valorização pessoal para a frequência dos cursos de 

mestrado. 

 

Um outro tipo de motivações referidas, foram razões contextuais, ou seja, 

razões ligadas ao contexto em que os professores viviam, mais propriamente o 

incentivo de alguns colegas e a possibilidade de progressão na carreira. Para 

estes casos, expomos excertos das respostas obtidas: 

- “(…), quando foi publicitado o mestrado em folhetos, o primeiro folheto 

que me apareceu à mão foi por parte dum colega que já tinha frequentado o 

mestrado e disse-me para ir” (Entrevistado B); 

- “Também comecei a frequentar aquele curso mais porque tinha uma 

colega, e incentivámo-nos uma à outra” (Entrevistado D); 

- “É evidente que não vou esconder que nem todas as opções que se 

fazem não têm também uma possibilidade de progressão na carreira. Não vou 

esconder que isso também não fosse uma das razões, mas não foi a mais 

importante. Foi uma razão secundária” (Entrevistado G). 

Através da análise das respostas obtidas, averiguamos que a razão ligada 

à progressão na carreira, foi referida apenas por um dos entrevistados e como 

sendo uma razão secundária, já que o enriquecimento científico, de modo a 

melhorar as suas práticas, tinha sido apontado como motivação prioritária. Quanto 

ao incentivo dado pelos pares aos entrevistados, este partiu de colegas que 

também frequentaram cursos de mestrado, não sendo referidos incentivos por 

parte de familiares, amigos, órgãos de gestão da escola ou do Ministério da 

Educação. Os entrevistados deixaram claro que não sentiram qualquer tipo de 
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incentivo por parte do Ministério da Educação, tal como ilustram os seguintes 

exemplos: 

- “A entidade empregadora não incentiva [os professores a frequentarem 

cursos de mestrado]” (Entrevistado B); 

- “De facto, essa é a entidade [referindo-se ao Ministério da Educação] que 

menos colabora, que menos motiva. Não dá motivação nenhuma.” (Professor G); 

- “(…) a entidade patronal em si, o Ministério da Educação, acho que não. 

Principalmente nos dias de hoje, acho que pelo contrário desincentiva. Porque o 

mestrado não é valorizado. A ideia que eu tenho é que com esta nova 

reestruturação da carreira, o que é valorizado são os cargos, mesmo que não 

estejam directamente ligados às práticas” (Entrevistado I). 

Estas respostas demonstram que o Ministério da Educação não incentiva 

os professores a procurarem desenvolver e a aprofundar o seu referencial teórico 

e as suas competências pedagógicas através da frequência de cursos de 

mestrado, tendo em vista a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. 

A entrevista indicou-nos também que todos os professores, à excepção do 

Entrevistado G, escolheram, entre outros, o curso de mestrado frequentado sem 

qualquer hesitação. Este entrevistado referiu que, na altura da escolha do curso 

de mestrado, pensou em frequentar um outro com um carácter mais prático e, por 

isso, “havia uma necessidade de permanência muito maior na universidade”. Este 

facto, relacionado com o contexto em que o professor se insere, acabou por 

limitar a sua escolha. Assim, verificamos que as razões contextuais são 

importantes na decisão de frequentar um curso de mestrado, podendo mesmo 

condicionar a escolha do tipo de curso. 

 

 

IV.3.2. Categoria de Conteúdo: Condições Vigentes 

  

 Nesta categoria de conteúdo investigaram-se as condições que foram 

concedidas pela escola aos professores durante a frequência do curso de 

mestrado, obtendo-se duas categorias de resposta: 
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 - Flexibilidade: organização do horário escolar, por parte dos pares que 

integram os órgãos de gestão da escola, de modo a facilitar a frequência das 

aulas do mestrado;  

 

 - Rigidez: categoria de resposta que engloba as situações em que os 

entrevistados referiram que os seus colegas na escola não demonstraram 

qualquer flexibilidade, de modo a auxiliarem-nos na frequência do curso de 

mestrado. 

 

 

 O gráfico da Figura IV.6 representa o número de entrevistados cujas 

respostas se incluem em cada uma destas categorias. 
 

Figura IV.6: Distribuição do número de entrevistados pelas categorias de resposta Adequação de 

Horários e Ausência de Apoios. 

 

Podemos constatar que 7 dos Professores Mestres tiveram como único tipo 

de apoio a flexibilidade na adequação dos horários, facilitada pelos colegas que 

integram os órgãos de gestão da escola, ajudando-os a conciliar o seu horário 

com o das aulas da parte curricular do mestrado, tal como aconteceu com o 

Professor H: “E eu falei aqui com os meus colegas, de maneira a flexibilizarem o 

horário e fizeram-me isso”. 
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Porém, 3 dos Professores verificaram uma rigidez relativamente à 

adequação de horários, referindo que, devido à falta de cooperação dos colegas 

da escola, foi muito complicado conciliar a frequência do curso de mestrado com 

a actividade profissional, tal como demonstra o seguinte exemplo:  

- “Houve situações muito complicadas, mas não houve nenhuma 

benevolência, nem nenhuma flexibilidade em termos de horário, para eu poder 

frequentar as aulas [do curso de mestrado]” (Professor G). 

Sobre esta problemática torna-se pertinente realçar a seguinte opinião: 

“isto no fundo está ao critério da boa-vontade dos colegas que estão na gestão. 

Que não deveria ser! Devia ser algo mais institucionalizado” (Professor J). Assim, 

verificamos que, quando os professores decidem frequentar um curso de 

mestrado, a sua disponibilidade em termos de horário está dependente da 

vontade e da decisão dos colegas que integram os órgãos de gestão da escola.  

Neste contexto, alguns entrevistados exprimiram a opinião de que o facto 

de frequentarem um curso de mestrado nem sempre é bem entendido no contexto 

escolar, tal como se evidencia nos seguintes excertos do discurso de dois 

entrevistados: 

- “(…) às vezes sentimos que somos um bocadinho diferentes dos outros e 

esta escola, inicialmente, não me mostrou muita abertura a que eu frequentasse o 

mestrado” (Professor A); 

-“Em termos de escola, eu senti, e continuo a sentir, que nós professores 

que frequentamos mestrados somos assim umas entidades um bocado 

estranhas” (Professor G). 

Estas afirmações clarificam a ideia de que ocorre uma ausência de 

valorização de quem procura um enriquecimento pessoal com possíveis e 

desejáveis reflexos a nível do aperfeiçoamento profissional. 
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IV.3.3. Categoria de Conteúdo: Natureza do Tema da Dissertação 

 

 O Tema da Dissertação, incluindo naturalmente o objecto de estudo, foi um 

conteúdo abordado na entrevista, a partir do qual resultaram duas categorias de 
resposta, consoante a natureza do trabalho de investigação que os professores 

desenvolveram no âmbito das suas dissertações: 

 

 - Educacional: trabalho de investigação predominantemente centrada no 

processo de ensino e de aprendizagem; 

 

 - Área da Especialidade: dissertação sobre um tema da área da 

especialidade do professor (nomeadamente, Química) sem relação directa com 

as práticas. 

 

  

 Com o seguinte gráfico, demonstramos a distribuição do número de 

entrevistados consoante a natureza do tema da dissertação. 

 

Figura IV.7: Distribuição do número de entrevistados pelas categorias de resposta Educacional e 

Área da Especialidade. 

 

A partir dos dados representados no gráfico anterior, verificamos que a 

maior parte dos professores entrevistados optaram por desenvolver nas suas 
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dissertações temas de natureza educacional. Escolhemos como exemplos, onde 

se evidencia esta categoria de resposta, as seguintes afirmações: 

- “O tema é a Investigação em Didáctica e as práticas lectivas. Depois fiz 

uma planificação de uma unidade didáctica de acordo com as novas indicações” 

(Professor B); 

- “Eu fiz investigação na parte da geologia. (…) Basicamente, foi para 

caracterizar o Carbónico do Buçaco (…). E depois tentar aplicar o que aprendi 

para trabalhos com os miúdos do ensino, 7º ano. Essas sugestões foram feitas 

segundo uma perspectiva de trabalho de campo” (Professor C); 

- “Foi na área do trabalho de campo em geociências, depois com a 

construção de materiais didácticos de natureza construtivista. (…) aplicado 

sobretudo ao 3º ciclo” (Professor E); 

- “Foi na área da resolução de problemas e teve a ver com o ensino básico. 

Escolhi uma unidade didáctica da parte dos circuitos eléctricos (…)” (Professor J). 

 De realçar que a maioria dos professores optaram por desenvolver temas 

com aplicabilidade nas suas práticas lectivas, orientando-se de acordo com as 

Linhas de Investigação em Didáctica das Ciências, nomeadamente o trabalho de 

campo e a resolução de problemas. 

 

Apenas o Entrevistado H realizou um trabalho unicamente centrado numa 

área da especialidade (neste caso, a Química) sem qualquer transposição 

didáctica. Tal facto está exposto na seguinte citação:  

- “Comecei por sintetizar alguns compostos orgânicos [explicando em que 

consistiu o trabalho desenvolvido no âmbito da sua dissertação de mestrado], 

fazer a transição de iões de metais de transição, complexados com flavonas. Fiz 

no Departamento de Química e ao fazer esses compostos era para caracterizar” 

(Entrevistado H).  

Note-se que este foi o único entrevistado que desenvolveu uma dissertação 

de mestrado sem relação directa com as práticas lectivas.  
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IV.3.4. Categoria de Conteúdo: Razões da Escolha do Tema 

 

 Durante a entrevista, os Professores foram questionados sobre as razões 

que os influenciaram na escolha do tema das suas dissertações de mestrado. 

Mediante os dados obtidos construíram-se as seguintes categorias de resposta:  

 

 - Aplicação nas Práticas: os entrevistados referiram que escolheram o 

tema da dissertação de modo a desenvolver um trabalho com aplicação directa 

nas suas práticas; 

 

 - Influências Externas: razões extrínsecas ao entrevistado que têm a ver, 

por exemplo, com a influência do orientador, ou, com a localização geográfica da 

escola onde lecciona; 

 

 - Aprofundamento de Saberes: razões relacionadas com a vontade de 

aprofundar saberes em áreas onde os professores sentem ter uma preparação 

insuficiente ou para as quais estão mais motivados. 

 

 O número de respostas dadas pelos entrevistados que se enquadram em 

cada uma destas categorias de respostas está representado no gráfico seguinte. 

 

 
Figura IV.8: Distribuição do número de entrevistados relativamente às diferentes razões que os 

motivaram na escolha do tema da dissertação de mestrado. 
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Pela análise do gráfico da Figura IV.8 é possível verificar que a maioria dos 

entrevistados justificou a escolha do tema da sua dissertação com a sua possível 

aplicação nas práticas profissionais. Citamos excertos das afirmações de alguns 

destes docentes: 

 - “(…) eu queria trabalhar numa área da biologia que os alunos se 

identificassem, portanto acabou por recair no estudo da abifauna. Para que ela 

[referindo-se à dissertação de mestrado] estivesse interligada com um nível de 

escolaridade específico e com a escola. Neste caso, eu trabalhei com alunos do 

8º ano” (Professor D); 

- “(…) antes de frequentar o mestrado eu fazia muitas visitas de estudo. 

(…) E sentia que ficava muito aquém das potencialidades que as visitas de estudo 

podem ter. Então, decidi avançar nessa área [referindo-se à temática da sua 

dissertação que foi sobre o trabalho de campo]” (Professor E); 

 - “(…) pareceu-me interessante por estar associado ao dia-a-dia de 

qualquer professor” (Professor I). 

 Os entrevistados justificaram a escolha do tema da sua dissertação de 

mestrado com o facto de este estar relacionado directamente com as suas 

práticas. Este aspecto demonstra que estes orientaram essa escolha tendo em 

vista a melhoria das suas práticas lectivas, tal como evidencia o discurso do 

Professor E (citado anteriormente). Este entrevistado demonstrou que escolheu 

desenvolver a sua investigação na área do trabalho de campo de forma a 

colmatar algumas falhas no seu desempenho profissional, nomeadamente na 

realização de saídas de campo. Contudo, verificamos que nenhum dos 

entrevistados apontou, como razão para a escolha do tema da dissertação, a sua 

relevância para públicos mais alargados que a sua escola. 

 

De modo a justificar a escolha do tema da dissertação alguns professores 

apontaram também influências externas, tais como a opinião do orientador e a 

localização geográfica da escola onde leccionam. De seguida, apresentamos 

exemplos de afirmações incluídas nesta categoria de resposta:  

- “(…) o tema não foi propriamente um tema que eu tenha escolhido (…) eu 

gostaria muito de fazer um trabalho [note-se que a sua dissertação sobre o 
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trabalho de campo em geologia na região do Buçaco] na minha área [geográfica], 

que é a zona de Leiria (…). Porque achava que aqui podia aplicar mais facilmente 

nas minhas aulas, porque é muito mais fácil levar os miúdos a deslocarem-se 2 

ou 3 km do que 50 ou 60 km. Como as orientadoras (…) não conheciam muito 

esta zona, sugeriram fazer naquela área” (Professor C); 

- “(…) eu quis fazer um estudo [referindo-se à sua dissertação de mestrado 

que foi na área do trabalho de campo em biologia] num local relativamente 

próximo da escola” (Professor G). 

A opinião do orientador influencia a escolha do tema da dissertação de 

mestrado, podendo mesmo contrariar de certa forma a intenção do mestrando, tal 

como sucedeu com o Professor C. Através destas respostas, verificamos também 

que a localização geográfica da escola é um factor importante a considerar 

aquando da escolha do tema, nas situações em que os mestrandos optam por 

desenvolver um estudo na área do trabalho de campo, de modo a facilitar a 

aplicação dos resultados desse trabalho nas suas práticas.  

 

 Três entrevistados referiram o aprofundamento de saberes como razão 

para a escolha do tema da sua dissertação, de modo a aprofundar saberes para 

os quais se sentiam mais motivados ou com uma preparação insuficiente, tal 

como evidenciamos nas seguintes afirmações: 

- “Na altura, quando nos propuseram os temas, este foi aquele com que 

mais me identifiquei e o que mais gostava. Vinha de encontro com aquilo que eu 

gosto, gosto muito da parte da ligação química” (Professor A); 

 - “(…) nos métodos de análise, portanto, usar espectroscopias, modo UV, 

entre outras coisas [referindo-se aos saberes que pretendia aprofundar com o 

curso de mestrado], e acho que a preparação que tinha nesse campo era um 

bocadinho deficiente. (…) Foi uma investigação científica [desenvolvida no âmbito 

da dissertação], mas no sentido de procurar nessa investigação aplicar coisas que 

convinha dominar no ensino secundário. Que é o caso das técnicas de análise” 

(Professor H). 

Assim, constatamos que o aprofundamento de determinados saberes 

consiste numa motivação para alguns professores quando escolheram o tema da 
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sua dissertação de mestrado. Nestes casos, a escolha recaiu no desenvolvimento 

de temas onde os docentes se sentem mais à-vontade e interessados (como no 

caso do Entrevistado A), ou, onde sentem ter uma preparação insuficiente de 

modo a aprofundar o seu quadro teórico, perspectivando uma melhoria das suas 

práticas lectivas (tal como expôs o Professor H). 

   

Pareceu-nos igualmente importante conhecer o juízo de valor que 

actualmente os entrevistados têm sobre essa escolha feita no passado. Assim, os 

professores expuseram que se agora tivessem que escolher o tema para a sua 

dissertação optavam pelo mesmo ou por outro semelhante dentro da mesma área 

de investigação, manifestando satisfação pelo trabalho efectuado. Apresentamos 

alguns desses exemplos: 

 - “(…) senti que desenvolvi um trabalho extremamente rico para a minha 

formação profissional (…) se fosse agora a fazer de novo o mestrado era a 

mesma área que escolhia” (Professor E); 

 - “Era capaz de continuar para tapar os buracos que deixei abertos na tese. 

Gostei muito daquilo” (Professor H); 

- “Dentro da mesma linha, de acordo com os novos programas. Sempre 

direccionado para as práticas lectivas, para a acção do professor” (Professor B); 

- “Acho que teria escolhido o mesmo tema. Se teria feito o mesmo tipo de 

trabalho, acho que não. Fazia novas actividades, novas estratégias. Isso teria a 

ver com a minha experiência nestes últimos anos. Mas o tema seria também na 

resolução de problemas” (Professor J). 

Os docentes consideraram que o trabalho desenvolvido no âmbito da 

dissertação de mestrado foi importante para a sua valorização profissional, de 

modo que se tivessem que escolher agora o tema da dissertação teriam optado 

por fazer um trabalho idêntico ao que fizeram. Contudo, um dos professores 

(Entrevistado B) referiu que o seu tema agora já não seria prioritário, pois não se 

enquadra nos programas curriculares actuais das disciplinas que lecciona. Houve 

ainda um outro professor que afirmou que optaria por desenvolver o mesmo tema, 

mas com uma abordagem metodológica diferente devido à experiência que 

obteve nos últimos anos. De notar que nenhum dos entrevistados referiu que 
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mudaria o seu tema ou problema de investigação de modo a desenvolver um 

trabalho que fosse mais facilmente disseminado ou com maior relevância para 

outros professores. 

 

 

 IV.3.5. Categoria de Conteúdo: Percepções de Impacte do Curso de 

Mestrado 

 

Na sequência da entrevista em análise foi também lançada a seguinte 

questão: “Do seu ponto de vista, quais foram as consequências do seu trabalho 

efectuado no Curso de Mestrado em termos do seu desenvolvimento pessoal e 

profissional?”, pretendendo auscultar quais as percepções que os professores 

têm acerca do impacte (Costa, 2003) da frequência do curso de mestrado. As 

respostas dadas pelos inquiridos incluíram-se em três categorias de resposta 

apresentadas de seguida: 

 

- Aperfeiçoamento das Práticas Lectivas: os entrevistados declararam 

que da frequência do curso de mestrado resultou uma melhoria das suas práticas 

lectivas a diferentes níveis, por isso foram construídas as seguintes 

subcategorias de resposta: 

 - Preparação das Aulas: devido à frequência do curso de mestrado 

os professores consideram que melhoraram a forma de preparar as suas aulas; 

- Enriquecimento do Referencial Teórico: o curso de mestrado 

permitiu que os entrevistados enriquecessem o seu referencial teórico com 

conhecimentos da didáctica e das suas áreas de especialidade (Biologia e 

Geologia ou Física e Química), conferindo-lhes mais segurança, sob o ponto de 

vista teórico, durante as suas práticas lectivas; 

 - Organização do Trabalho de Campo: como resultado do trabalho 

desenvolvido durante o curso de mestrado, os professores passaram a realizar 

mais, e melhor organizadas, actividades de campo; 
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 - Realização de Actividades Laboratoriais: como consequência do 

trabalho realizado durante o curso de mestrado, os entrevistados começaram a 

dar mais importância à realização de actividades laboratoriais nas suas aulas. 

 

- Aperfeiçoamento das Práticas entre pares: os professores expuseram 

que a frequência do curso de mestrado enriqueceu o seu conhecimento científico, 

tendo resultados evidentes na melhoria das suas práticas entre pares, 

nomeadamente a nível do trabalho colaborativo. 

 

- Desenvolvimento de Competências: consequências ligadas ao 

desenvolvimento nos professores mestres de determinadas competências, tais 

como a capacidade de trabalhar autonomamente, o espírito crítico, a capacidade 

de pesquisa e a autoconfiança. 

 

A distribuição do número de respostas que estão de acordo com as 

categorias e subcategorias de resposta acima definidas encontra-se representada 

no gráfico da Figura IV.9.  

Figura IV.9: Distribuição do número de entrevistados relativamente às suas percepções de 

impacte do curso de mestrado. 
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Tal como evidenciamos no gráfico anterior, os professores consideraram 

que o trabalho desenvolvido no curso de mestrado teve impacte no 

aperfeiçoamento das suas práticas lectivas em diferentes aspectos. Cinco 

destes professores referiram que melhoraram a preparação das aulas, tal como 

evidenciamos nos seguintes extractos dos seus discursos: 

- “Ao preparar as planificações, opto pela estrutura, por exemplo (…), partir 

sempre de questões problema, de situações da realidade” (Professor B); 

- “Em termos de prática pedagógica, eu aprendi muito, como é óbvio. (…) 

Por exemplo, nas planificações tenho a preocupação de fazer diagnósticos antes, 

de ao preparar aulas práticas não ser meramente demonstrativa, mas ser mais 

numa perspectiva investigativa. Eu acho que fui sensibilizada para essas coisas” 

(Professor C); 

- “(…) eu acho que me ajudou a preparar as aulas, a investigar coisas para 

dar as aulas, a escolher outras estratégias” (Professor D). 

A partir destes exemplos, notamos que a frequência do curso de mestrado 

influenciou a forma como os professores preparam as suas aulas, nomeadamente 

na pesquisa teórica sobre os temas que leccionam e na construção das 

planificações, procurando seguir as orientações da Investigação em Didáctica das 

Ciências, como por exemplo, o levantamento de questões problema, a ligação 

com o quotidiano, a averiguação das concepções prévias dos alunos, o ensino 

investigativo. 

Quatro entrevistados expuseram que o aperfeiçoamento das suas práticas 

lectivas foi devido ao enriquecimento do referencial teórico, tanto nas suas 

áreas de especialidade, como na didáctica das ciências. Tal pode ser constatado 

nas seguintes afirmações:    

- “Eu acho que a maior vantagem que eu tirei foi se calhar o 

enriquecimento científico. Foi muito bom, porque a minha formação base é em 

biologia, e nem sequer o meu curso é de ensino em… (…) A minha formação 

base em geologia era de facto muito pouca (…) este ano vou começar com uma 

disciplina nesta escola (…) que é nova. E eu sinto-me, particularmente, preparado 

para leccionar essa disciplina (…) devido a essa experiência que tenho do 

mestrado” (Professor G); 



 91

- “Eu penso que uma das coisas que também nos ajuda a dar uma 

dinâmica diferente às aulas é nós sentirmo-nos seguros daquilo que estamos a 

fazer. E acho que o mestrado ajudou a que eu cimentasse bastante e alargasse 

os meus conhecimentos. Desde que nós estejamos seguros cientificamente, 

também ficamos mais abertos para poder melhorar pedagogicamente, porque não 

temos que estar preocupados com tantos pontos ao mesmo tempo” (Professor H). 

Estes exemplos demonstram que o enriquecimento do referencial teórico 

que os professores experienciaram através do trabalho desenvolvido no curso de 

mestrado foi importante para que estes melhorassem o seu desempenho 

profissional, uma vez que lhes conferiu uma maior segurança durante as suas 

práticas lectivas, bem como mais aptidões para leccionar disciplinas novas que 

vão sendo introduzidas nos planos curriculares. 

Dois dos entrevistados indicaram que o trabalho realizado durante o curso 

de mestrado reflectiu-se na organização do trabalho de campo, ou seja, estes 

referiram que passaram a realizar mais saídas de campo com os seus alunos, tal 

como evidenciamos no seguinte exemplo:  

- “Eu sentia fragilidades antes de o frequentar. E, depois, fez com que esse 

suporte se concretizasse em muitas mais actividades de trabalho de campo. 

Todos os anos faço actividades de campo já na perspectiva que eu desenvolvi no 

meu mestrado. Noutros espaços geográficos, bem como noutras temáticas” 

(Entrevistado E). 

Verificamos que a frequência do curso de mestrado teve impacte no 

incremento da realização de actividades de trabalho de campo, bem como na 

forma como estas actividades são organizadas pelos professores. Note-se que 

estes professores desenvolveram a sua dissertação de mestrado na área do 

trabalho de campo, por isso, estes indicaram que, após o curso de mestrado, 

começaram a preparar as saídas de campo de acordo com a perspectiva 

desenvolvida nas dissertações.  

Um outro entrevistado desenvolveu uma dissertação de mestrado sobre a 

relevância do trabalho laboratorial e, como nos casos anteriores, este referiu que 

como consequência desse estudo alterou as suas práticas lectivas, valorizando a 
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realização de actividades laboratoriais, tal como demonstra o seguinte excerto 

do seu discurso:  

- “É curioso que eu também achava que não havia muito tempo para fazer 

as actividades laboratoriais e também não fazia muita actividade laboratorial nas 

minhas aulas. E isso mudou completamente” (Professor F).  

Assim, verificamos que os entrevistados consideraram relevante o trabalho 

desenvolvido durante o curso de mestrado, conduzindo-os a alterar certos 

aspectos nas suas práticas lectivas.  

 

Contudo, no que concerne ao aperfeiçoamento das práticas entre pares, 

este foi indicado por apenas dois dos entrevistados como consequência do curso 

de mestrado frequentado. Ambos deixaram claro que a frequência desse curso 

poderá influenciar dependendo dos elementos do grupo de trabalho estarem 

dispostos a cooperar e a partilhar ideias. Citando o Professor H:  

- “Se tivermos colegas que aceitem que o trabalho de grupo é bom, o 

mestrado pode-nos ajudar no sentido de nos autocorrigir e uns aos outros. 

Portanto, crescer uns a par dos outros. No grupo consegui estabelecer uma boa 

relação com um conjunto de pessoas com quem trabalho diariamente e trocamos 

ideias sobre conceitos, sobre como dar as aulas, como estruturar os elementos de 

avaliação, tudo isso. Acho que ajuda. Agora se estivermos a trabalhar com 

pessoas que não estejam abertas a isso, que tenham medo de assumir as 

limitações ou dificuldades que têm, não vale grande coisa”.  

 

Estas evidências estão em consonância com trabalhos realizados 

anteriormente (Costa, 1997; Cunha, 2001; Costa, Marques & Graça, 2002; Araújo 

e Sá et al., 2002; Costa & Marques, 2003; Veríssimo, 2006; Pombo & Costa, 2007 

e 2008), demonstrando que os cursos de mestrado têm um impacte positivo no 

aperfeiçoamento profissional dos professores que os frequentam, através das 

inovações nas suas práticas lectivas. Este impacte é justificado pelo 

enriquecimento teórico potenciado por esses cursos. Contudo, na opinião dos 

professores, a frequência dos cursos de mestrado tem uma influência reduzida 
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nas práticas entre pares, uma vez que estas dependem do contexto profissional, 

que frequentemente não propicia o trabalho colaborativo.  

 

Para além do referido impacte no aperfeiçoamento das práticas 

profissionais, três dos entrevistados apresentaram o desenvolvimento de 

competências pessoais como consequência do curso de mestrado frequentado. 

Seguidamente, apresentam-se excertos do discurso de dois destes entrevistados 

sobre este assunto: 

- “Para mim o mestrado serviu um pouco para quebrar mitos do mestrado, 

mitos dos professores universitários, mitos do processo investigativo, mitos em 

relação a mim própria, etc. (…) Então foi muito importante para crescimento 

pessoal, foi muito positivo” (Professor C); 

- “Desenvolveu-me o meu espírito crítico. A partir do mestrado foi a 

competência melhor desenvolvida. (…) durante o mestrado desenvolvemos 

muitas competências na área da investigação. Somos mais autónomos. (…) 

Desenvolveu-me também mais a atitude de ser curiosa, de ir ver, de ler, de andar 

nesta dinâmica de ver o que há de novo sobre as investigações na área das 

ciências” (Professor J).  

Estes resultados demonstram que os professores consideram que esta 

experiência produziu um desenvolvimento da autoconfiança e da atitude crítica, 

corroborando estudos anteriores (Costa, Marques & Graça,2002; Pombo & Costa, 

2007). 

 

 

IV.4 – DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DA DISSERTAÇÃO 
 

Nesta secção apresentamos e discutimos a informação recolhida sobre a 

disseminação realizada pelos entrevistados das suas dissertações de mestrado, 

abordando os seguintes aspectos: forma como tem sido efectuada; percepções 

dos professores sobre o possível impacte no Sistema Educativo nos níveis micro, 

meso e macro; constrangimentos e aspectos facilitadores; decisões a tomar no 

futuro pelos inquiridos relativas à disseminação. Assim, foram definidas as 4 
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Formas de 
Disseminação

Diálogos com Pares 

Categorias de Resposta:Categorias de Conteúdo: 

Disponibilização da 
Dissertação 

Eventos Científicos e de 
Formação

Percepções sobre o 
Impacte dos 
Resultados 

Constrangimentos 

Aspectos 
Facilitadores

Intenções Futuras 

Nível Macro

Nível Meso

Nível Micro

Natureza Pessoal 

Objecto de estudo 

Logísticos 

Desinteresse dos Pares 

Continuidade da 
Relação com o 

Orientador

Receptividade dos Pares 

Potencialidades do 
Tema Estudado

Ausência de Projectos 
de Divulgação 

Publicitação Alargada 

Publicitação Restrita 

categorias de conteúdo e as suas respectivas categorias de resposta 

referenciadas no esquema da figura IV.10. 

Figura IV.10: Categorias de conteúdo e respectivas categorias e subcategorias de resposta do 

tema Disseminação dos Resultados da Dissertação. 
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IV.4.1. Categoria de Conteúdo: Formas de Disseminação 

 

 Com a realização das entrevistas, pretendemos também investigar se os 

professores tiveram intenção de divulgar os resultados das suas dissertações, 

averiguando a forma como efectuaram essa disseminação. A partir do conteúdo 

das respostas recolhidas, elaboramos as seguintes categorias de resposta: 

  

 - Diálogos com Pares: categoria de resposta que abarca os casos em que 

os entrevistados realizaram uma disseminação nas suas práticas entre pares. 

Este diálogo foi realizado por duas formas: 

- informalmente através de contactos pessoais com colegas do seu grupo 

disciplinar, aquando do trabalho de equipa para a planificação de unidades 

didácticas; 

- formalmente sempre que ocorre a dinamização de encontros formativos 

entre pares na sua escola; 

 

 - Eventos Científicos e de Formação: categoria de resposta que se refere 

à situação em que ocorreu a publicação de artigos baseados na dissertação de 

mestrado, ou a participação em congressos. Também foram consideradas 

situações de divulgação no âmbito de, acções de formação, conferências ou 

seminários com o intuito de dar a conhecer os resultados da investigação 

desenvolvida junto de colegas de outras escolas; 

  

 - Disponibilização da Dissertação: categoria de resposta que abrange as 

situações em que a disseminação dos resultados da dissertação ocorreu através 

da disponibilização da dissertação para consulta. Esta, em alguns casos, 

decorreu de uma maneira informal a partir do empréstimo da dissertação ou só 

dos resultados desta a colegas que o solicitaram, noutros casos aconteceu 

formalmente com a entrega da dissertação à biblioteca da escola e/ou a colegas. 

  

No gráfico seguinte apresentamos a distribuição das respostas dadas 

segundo as suas respectivas categorias de resposta definidas anteriormente.  
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Figura IV.11: Número de professores relativamente às diferentes formas de disseminação 

efectuadas. 

 

Com base nos dados recolhidos, constatamos que 5 dos entrevistados 

referiram que através de diálogos com pares disseminaram os resultados das 

suas dissertações. Relativamente a esta forma de disseminação, verificamos 

também que ocorreu de duas formas: informal e formalmente. Na primeira 

situação, apontada por 4 dos entrevistados, esta realizou-se através de conversas 

informais ou durante o desenvolvimento de trabalho colaborativo para a 

planificação de unidades didácticas com colegas do mesmo grupo disciplinar. 

Apresentamos duas citações exemplificativas: 

- “Todos os anos faço actividades de campo já na perspectiva que eu 

desenvolvi no meu mestrado. (…) Tem me feito fazer essas actividades todos os 

anos e partilhar com os colegas da escola. (…) Ao nível da escola, naturalmente, 

ia planificando [saídas de campo] com os colegas, os colegas iam também 

comigo para o campo e as coisas foram-se alastrando. Entretanto, por exemplo, 

ainda este ano, houve colegas que queriam ir ao Cabo Mondego, que é uma zona 

onde eu já tenho levado as minhas turmas, e fui com as colegas explicar-lhes o 

roteiro, o tipo de actividades, o guia de actividades (…)” (Professor E); 

- “É evidente que há sempre disseminação dos resultados, por isto: nós 

estamos numa escola, pertencemos a um grupo e aquilo que nós aprendemos 

passa sempre para o grupo de trabalho em que estamos. Porque quando se 

trabalha em grupo, nós partilhamos as experiências uns dos outros. E, portanto, 
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aquilo que eu passei a fazer foi partilhado pelas minhas colegas que leccionam os 

mesmos anos, porque nós planificamos em conjunto. Nesse aspecto nós 

influenciamos e acabamos por disseminar” (Professor F). 

Assim, verificamos que o trabalho de grupo desenvolvido entre os pares é 

uma forma de disseminação dos resultados da investigação realizada no âmbito 

das dissertações de mestrado. Os professores mestres referem que através deste 

trabalho colaborativo influenciam as práticas profissionais dos seus pares -

nomeadamente na planificação das aulas - transmitindo-lhes o conhecimento que 

adquiriram com o trabalho desenvolvido no curso de mestrado. 

No que concerne à disseminação entre pares de uma maneira formal, esta 

foi referida por apenas um dos entrevistados que implementou e divulgou na 

escola os resultados da sua dissertação, tal como expôs nesta parte do seu 

discurso: 

- “Na escola (…) criei com os alunos um grupo de observação de aves 

[note-se que o entrevistado realizou um estudo sobre o trabalho de campo na 

área da observação de aves]. Fizemos várias saídas. (…) Também fiz algumas 

para professores (…) E, também, já fiz apresentações no dia aberto (…)” 

(Professor G). 

De realçar que, segundo os dados obtidos, nas práticas entre pares é mais 

habitual ocorrer uma disseminação do tipo informal. Tal facto relaciona-se com 

alguns dos constrangimentos, que serão abordados mais à frente, aliados à falta 

de disseminação dos resultados da investigação na escola.  

 

Com a realização da entrevista, verificamos também que 6 dos professores 

participantes disseminaram os resultados das suas dissertações em eventos 

científicos e de formação, através da presença em encontros científicos num 

contexto mais abrangente que a sua escola (por exemplo, em Encontros da 

Sociedade Portuguesa da Química). Deste grupo de entrevistados, somente o 

Professor F também publicou o seu trabalho num artigo de uma revista científica. 

De seguida, apresentamos algumas evidências encontradas no discurso dos 

entrevistados sobre o que acaba de ser exposto: 
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- “Escrevi parte desse artigo, a minha orientadora encarregou-se de fazer a 

introdução (…) fomos a Paris a um Encontro de Professores de Ciências onde 

também apresentamos [oralmente] o nosso trabalho” (Professor F); 

- “Eu fiz dois tipos de complexos e isso deu espaço para haver dois 

Encontros da Sociedade Portuguesa de Química e foi apresentado um poster em 

cada um desses encontros” (Professor H); 

- “Eu só fui a um único Congresso com os resultados do trabalho e depois 

entretanto esqueci completamente” (Professor J). 

A partir do discurso dos entrevistados evidenciamos que, naturalmente, a 

participação em encontros científicos a nível nacional é mais habitual que a nível 

internacional. Verificamos também que essa participação concretizou-se, 

maioritariamente, através de palestras, sendo que apenas o Professor H 

apresentou posters. Note-se que a participação em encontros deste tipo é bem 

mais frequente que a publicação de artigos, o que não nos surpreende. Contudo, 

constatamos que, na maioria dos casos, esta forma de disseminação assumiu um 

carácter esporádico, tal como explicita a afirmação do Professor J. 

 

Quanto à disseminação realizada através da disponibilização da 

dissertação, esta foi apontada por 6 dos professores participantes. Contudo, 

consideramos que esta ocorreu de duas formas distintas, tal como na situação 

dos diálogos entre pares descrita anteriormente, ou seja, informal e formalmente. 

Constatamos que 2 destes professores emprestaram a sua dissertação quando 

algum par, a título particular, o solicitou. Mas, os restantes 4 desses entrevistados 

disponibilizaram a sua dissertação de uma maneira formal, entregando um 

exemplar desta na biblioteca da escola e/ou aos seus pares. As seguintes 

citações evidenciam os factos que acabam de ser relatados: 

- “Esporadicamente emprestei a minha tese a alguns colegas que 

necessitavam para tirar algumas ideias. (…) Foi uma divulgação informal a 

colegas que pertenciam ao mesmo grupo disciplinar” (Professor D); 

- “(…) quando acabei a dissertação, (…) entreguei para a biblioteca da 

escola um exemplar (…) E perante os meus colegas de mestrado todos eles têm” 

(Professor B); 
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- “Quer na escola onde estive, quer nesta ofereci um exemplar para a 

biblioteca (…)” (Professor G); 

- “Na altura, entreguei um exemplar da dissertação ao conselho executivo 

que colocou na biblioteca” (Professor I). 

Sobre esta forma de disseminação não obtivemos indicadores sobre as 

consequências que desta advieram. Este facto constitui uma das limitações deste 

estudo, uma vez que a investigadora poderia ter questionado os professores 

sobre este assunto e ter consultado os registos das bibliotecas das escolas, de 

modo a verificar se estas dissertações têm sido consultadas. 

 

Neste estudo foram inquiridos 10 professores, dos quais 5 concluíram o 

curso de mestrado mais recentemente, depois do ano de 2000, e os outros 5 

antes do ano de 2000. Tal como demonstram os resultados expressos na Tabela 

IV.2, a maioria dos entrevistados de ambos os grupos preocupou-se em 

disseminar os resultados oriundos das suas dissertações, fazendo-o de diferentes 

formas. Nesta comparação, a única diferença mais evidente nota-se na forma de 

disseminação a partir de eventos científicos, pois verificamos que 4 dos 6 

entrevistados que realizaram essa disseminação pertencem ao grupo de 

entrevistados que concluiu o curso de mestrado antes do ano de 2000. 

 
Tabela IV.2: Relação entre a época de conclusão do curso de mestrado e as diferentes formas 

como os entrevistados realizaram a disseminação. 

Formas de Disseminação 

Eventos 

Científicos 

Disponibilização 

da Dissertação 

Diálogos com 

Pares 

Conclusão 

do 

Mestrado: 

Depois de 

2000 
2 3 2 

Antes de 

2000 
4 3 3 

 

Alguns autores, como por exemplo Mahoney et al. (1995) e Vulliamy & 

Webb (1991), defendem que a falta de estabilidade do corpo docente constitui 

uma causa que dificulta a introdução de inovações no Sistema Educativo, bem 

como o desenvolvimento profissional dos professores. Consideramos que essa 
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condicionante é também importante para o desenvolvimento da disseminação das 

dissertações de mestrado. Por essa razão, pretendeu-se comparar os professores 

com diferentes números de anos consecutivos na actual escola e a forma como 

estes realizaram a disseminação das suas dissertações (Tabela IV.3). Porém, 

neste trabalho constatamos que os professores com menos anos consecutivos na 

actual escola participaram mais em eventos científicos e desenvolveram uma 

disseminação através das práticas entre pares, ao contrário dos professores com 

mais anos na actual escola que não referiram os diálogos com pares como forma 

de disseminação. 

 
Tabela IV.3: Relação entre o número de anos consecutivos na actual escola e a forma de 

disseminação realizada pelos entrevistados. 

Formas de Disseminação 

Eventos 

Científicos 

Disponibilização 

da Dissertação 

Diálogos com 

Pares 

Número de anos 

consecutivos na 

actual escola: 

2 a 5 2 1 2 

6 a 9 2 2 3 

10 a 13 1 2 0 

14 a 17 1 1 0 

  

 

Pretendemos também investigar a possível relação entre o número de anos 

de serviço dos entrevistados com a forma de disseminação realizada por estes 

(Tabela IV.4).  

 
Tabela IV.4: Relação entre o número de anos de serviço dos entrevistados e a forma de 

disseminação realizada. 
Formas de Disseminação 

Eventos 

Científicos 

Disponibilização 

da Dissertação 

Diálogos com 

Pares 

Número de anos 

de serviço: 

11 a 14 2 0 1 

15 a 18 1 3 1 

19 a 22 2 3 2 

23 a 26 1 0 1 
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A partir dos dados obtidos não se constatou qualquer tendência entre o 

tempo de experiência profissional e a forma de disseminação. Realçamos que as 

comparações numéricas efectuadas anteriormente ajudam a interpretar os 

resultados obtidos, mas não podem ser generalizáveis devido ao tamanho da 

amostra (tal como foi explanado no capítulo anterior). 

 

Tal como analisamos anteriormente e em consonância com Pombo & 

Costa (2008), apuramos que a disseminação ocorreu de diferentes formas, sendo 

algumas de tipo informal (tais como, conversas entre pares e empréstimo da 

dissertação) e outras de carácter formal (nomeadamente, através de encontros 

formativos entre pares da mesma escola, da disponibilização da dissertação na 

biblioteca da escola e da participação em eventos científicos). A distribuição do 

número de entrevistados pelo tipo, formal e/ou informal, da forma de divulgação 

efectuada está representada no seguinte gráfico. 

 

Número de Professores

5

2

3

Formal

Informal

Formal e Informal

 
Figura IV.12: Distribuição do número de Professores pelo tipo de divulgação realizada. 

 

 Através dos dados representados no gráfico, verificamos que 5 dos 10 

professores mestres realizaram uma disseminação formal e 3 dos entrevistados 

para além de realizarem uma disseminação formal, também assumem que o 

fizeram informalmente. Igualmente, se constata que só 2 professores (C e D) 

efectuaram unicamente disseminação informal, através de conversas pessoais e 

emprestando a sua dissertação a colegas. 
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Consideramos que a realização de disseminação formal reflecte uma 

preocupação por parte dos entrevistados em divulgar os resultados das suas 

dissertações aos seus pares ou a públicos mais alargados. Enquanto que quando 

essa disseminação é realizada informalmente tem um menor impacte, tal como se 

evidência na seguinte citação: “Nunca fiz nenhum esforço para divulgar. 

Esporadicamente, emprestei a minha tese a alguns colegas que necessitavam 

para tirar algumas ideias. Mas não foi nada propositado. Foi uma divulgação 

informal a colegas que pertenciam ao mesmo grupo disciplinar” (Professor D).  

 

 

IV.4.2. Categoria de Conteúdo: Percepções sobre o Impacte dos 

Resultados 

 

 Um dos objectivos deste estudo consiste em compreender as percepções 

dos professores mestres sobre o possível impacte (Costa, 2003), nas diferentes 

dimensões do Sistema Educativo, dos resultados das suas dissertações de 

mestrado. A designação usada nestas categorias de resposta baseia-se na 

terminologia usada por Jonnaert (1998). Os professores foram inquiridos sobre 

esse assunto e as suas respostas foram agrupadas nas seguintes categorias de 
resposta: 

 

 - Nível Micro: categoria de resposta que abrange os casos em que os 

resultados da dissertação de mestrado foram sendo aplicados no âmbito 

profissional com os alunos. Consideramos por isso que estes resultados tiveram 

um impacte ao nível da sala de aula; 

 

- Nível Meso: os resultados da dissertação de mestrado foram 

disseminados a partir das práticas entre pares, tendo produzido impacte junto de 

colegas da mesma escola pertencentes ao mesmo grupo disciplinar; 

 

- Nível Macro: categoria de resposta que engloba as situações em que os 

professores divulgaram os resultados das dissertações em contextos mais 
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alargados (por exemplo, em congressos, acções de formação, conferências, 

seminários ou através da publicação de artigos), constituindo situações de 

divulgação para além da sua escola e, por conseguinte, com maior impacte. 

 

 A distribuição do número de respostas abrangidas por cada uma destas 

categorias está representada no seguinte gráfico.  

 

Figura IV.13: Número de professores em função das diferentes percepções sobre os níveis de 

impacte dos resultados das suas dissertações. 
  

Com a realização das entrevistas, constatou-se que, para todos os 

professores participantes, os resultados das suas dissertações tiveram um 

impacte ao nível da sala de aula, ou seja, nível micro do Sistema Educativo. 

Apresentamos alguns exemplos onde se evidencia esta categoria de resposta: 

 - “E uso a tese para concretizar situações em sala de aula” (Professor C); 

- “Com os alunos posso aí transmitir algo do meu trabalho de investigação” 

(Professor J). 

Todos os professores testemunham que os resultados das suas 

dissertações de mestrado foram e são usados na sua actividade profissional, 

tendo, assim, um impacte ao nível micro. 

Para além do nível micro de impacte, 5 dos entrevistados também 

consideram que os resultados da sua dissertação tiveram impacte no nível meso, 
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ou seja, influenciaram as práticas dos seus pares. Destacamos alguns exemplos 

de respostas que se incluem nesta categoria: 

- “Devido ao tema [da dissertação] nunca mais me orientei na planificação 

por um manual escolar, sempre pelo programa. E, tento divulgar isso aos meus 

colegas de grupo. Tento motivá-los para esse aspecto. E acho que consegui 

influenciar alguns. Não propriamente dizendo que fiz mestrado, até porque alguns 

não reagem muito bem a isso, mas alertando que os livros não seguem 

exactamente o programa, por isso não será a melhor maneira de planificar. Nesse 

aspecto tenho conseguido influenciar” (Professor I); 

- “ (…) quando se trabalha em grupo, nós partilhamos as experiências uns 

dos outros. E, portanto, aquilo que eu passei a fazer [nas suas práticas devido à 

influência do curso de mestrado] foi partilhado pelas minhas colegas que 

leccionam os mesmos anos, porque nós planificamos em conjunto. Nesse 

aspecto nós [professores mestres] influenciamos sempre e acabamos por 

disseminar” (Professor F). 

A partir destes exemplos de respostas, verifica-se que os entrevistados têm 

a percepção de ter influenciado as práticas dos seus pares através da reflexão, 

troca de ideias e colaboração aquando da planificação das aulas. Este impacte 

dos resultados da dissertação no nível meso deve-se significativamente a uma 

disseminação informal, pois os resultados obtidos pelo desenvolvimento do 

trabalho da dissertação vão sendo expostos indirectamente, pelos professores 

mestres, em conversas sobre a planificação das unidades didácticas (quando esta 

actividade é desenvolvida em grupo). 

 

 Dos professores entrevistados, 6 consideram que os resultados da sua 

dissertação também tiveram algum impacte no nível macro do Sistema 

Educativo, devido à participação em eventos científicos, tal como demonstra o 

seguinte excerto do discurso de um dos entrevistados: 

 - “Entretanto, depois houve a oportunidade de frequentar alguns 

congressos, (…) E, depois, por acções de formação.” (Professor E).  
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 A divulgação em eventos científicos promove o impacte no nível macro 

desses resultados. Contudo, tal como foi referido anteriormente, a realização 

desta forma de disseminação ocorreu de forma esporádica.  

 

Para além da realização esporádica de situações de disseminação no nível 

macro, verificamos também, tal como foi abordado anteriormente, que a 

disseminação de resultados no nível meso foi maioritariamente produzida por 

conversas informais entre colegas. Na nossa opinião, esta divulgação realizada 

nos níveis meso e macro é pouco eficiente e condiciona directamente o impacte 

dos resultados disseminados. Tal facto resulta de uma insuficiente preocupação 

por parte da maioria dos professores mestres em se tornarem multiplicadores de 

saberes adquiridos, corroborando com o trabalho de Costa & Marques (2003).  

A seguinte citação é um exemplo que comprova o que acaba de ser 

exposto: “É assim eu sinceramente nunca tinha pensado nisso, no aspecto da 

disseminação” (Professor F). Estas evidências serão adiante confrontadas com 

outros dados relativos aos aspectos facilitadores e constrangimentos que os 

entrevistados encontraram aquando da disseminação. 

 

Nesta parte da entrevista, também procuramos perceber de que forma os 

professores avaliaram o impacte dos resultados disseminados. Assim, 

constatamos que esta avaliação não foi planificada e, por conseguinte, os 

entrevistados não conseguiram emitir juízos devidamente fundamentados acerca 

dos efeitos dos resultados divulgados sobre as práticas de outros professores. 

Esta situação foi também evidenciada no trabalho de Araújo e Sá et al. (2002). 

Neste âmbito, expomos alguns excertos de discursos dos entrevistados que 

demonstram o que acabamos de referir: 

- “(…) só divulguei num Congresso e acho que foi muito pouco, não tive o 

feed-back dos resultados que teve” (Professor J); 

 - “Pergunta difícil. Em termos de resultados com o grupo de alunos com 

quem eu trabalhei, ai isso produziu! [referindo-se ao impacte] Os alunos ficaram 

muito motivados. Posteriormente, continuaram os estudos, eu continuo a 

encontrar-me com eles, continuamos a falar do impacto que o trabalho teve. 
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Porque repare um dos objectivos era usar o estudo das aves como forma de os 

motivar para a preservação, para a conservação da Natureza (Professor G)”; 

 - “É assim, quando eu faço ao nível da sala de aula, a avaliação é a partir 

dos alunos. Quando é feita em Acções de Formação, a avaliação é feita através 

da receptividade que vejo por parte dos colegas. E sei que depois dessa acção 

alguns colegas já levaram os seus alunos também àqueles locais. A nível dos 

Congressos, é a receptividade que as pessoas também mostram quando estão a 

assistir e ao mesmo tempo em dúvidas, esclarecimentos e opiniões que vêm pedir 

no final das apresentações” (Professor E).  

Note-se que este último foi o entrevistado que respondeu mais 

concretamente a esta questão sobre a avaliação do impacte dos resultados 

divulgados. Todavia, constatamos que não foram planificados quaisquer 

procedimentos no sentido de avaliar o possível impacte do conhecimento 

disseminado pelos entrevistados. Este facto é um outro indicador de que os 

professores, na sua generalidade, não valorizam suficientemente a importância da 

disseminação dos resultados provenientes do seu trabalho desenvolvido no 

mestrado. 

 

 

IV.4.3. Categoria de Conteúdo: Constrangimentos 

 

 Os entrevistados enunciaram diversos constrangimentos que 

condicionaram a divulgação dos resultados das suas dissertações nos níveis 

meso e macro. Estes constrangimentos foram ordenados nas seguintes 

categorias de resposta: 

 

 - Logísticos: dificuldades relacionadas com factores extrínsecos aos 

professores, tais como, a falta de apoio por parte da escola e/ou da universidade 

onde frequentou o mestrado e a pouca disponibilidade de tempo; 
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- Desinteresse dos Pares: categoria de resposta para as situações em 

que os entrevistados referiram que a falta de interesse, apoio e/ou receptividade 

dos seus pares dificultou a disseminação de resultados; 

 

- Natureza Pessoal: constrangimentos de tipo intrínseco, tais como, falta 

de motivação, receios, inibição; 

 

 - Objecto de Estudo: constrangimentos inerentes ao tema da dissertação, 

devido à abordagem de conteúdos cientificamente muito específicos ou de 

propostas didácticas demasiado restritivas, limitando a sua adaptação ao contexto 

real das práticas lectivas. 

 

 O gráfico apresentado de seguida demonstra o número de respostas dadas 

pelos professores que se enquadram nas categorias de resposta definidas 

anteriormente. 

 

 
Figura IV.14: Número de professores em função dos diferentes tipos de constrangimentos à 

disseminação. 

  

Apenas o Professor E declarou que não sentiu qualquer tipo de 

constrangimento ao realizar a divulgação dos resultados da sua dissertação, tal 

como demonstra o seu discurso: “(…) ao nível da disseminação dos materiais que 

eu construí não encontrei dificuldades”. 
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Através do gráfico da Figura IV.14, facilmente apuramos que os 

constrangimentos logísticos foram referenciados por um maior número de 

entrevistados. Citamos dois exemplos: 

- “Não foi por falta de motivação. E a questão da falta de tempo, eu acho 

que o tempo contorna-se sempre. Foi mais por falta de apoio” (Professor B); 

- “Foi a pouca disponibilidade de tempo.” (Professor I). 

Dentro destes constrangimentos, os entrevistados destacaram a falta de 

tempo e de apoios, por parte da escola e/ou da universidade onde frequentaram o 

mestrado, como motivos que dificultaram a disseminação dos resultados obtidos 

nas suas dissertações de mestrado. 

 

O desinteresse dos pares foi um constrangimento à disseminação de 

resultados apontado por 4 dos entrevistados, tal como demonstram as seguintes 

transcrições: 

- “(…) não tenho visto abertura para outro tipo de coisas. (…) no mínimo, 

no grupo  [quando questionado sobre qual seria o impacte que gostaria que os 

resultados da disseminação alcançassem]. Coisa que aí não conseguimos chegar 

até ao momento. (…) Falhei por receios variados, porque às vezes sentimos que 

somos um bocadinho diferentes dos outros e esta escola, inicialmente, não me 

mostrou muita abertura a que eu frequentasse o mestrado e eu tive sempre um 

certo receio” (Professor A); 

- “Há pouca cooperação. (…) um ou dois que trabalham mais comigo 

[referindo-se a quem teve acesso aos resultados da sua dissertação]” (Professor 

B); 

- “E também a receptividade não foi das melhores [quando propôs aos seus 

pares uma acção de formação sobre os resultados da sua dissertação] (…) Fiz 

uma primeira abordagem para fazer isso, mas como não notei grande 

receptividade, acabei por fazer uma divulgação mais ao nível pessoal, informal” 

(Professor C); 

- “Mas, as pessoas estão sempre desconfiadas, estão sempre a ver 

interesse atrás das coisas e isso dificulta também a divulgação dos trabalhos” 

(Professor G). 
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Este constrangimento é devido ao pouco apoio e interesse demonstrado 

pelos pares em conhecer o trabalho desenvolvido pelos professores durante o 

curso de mestrado, bem como à falta de vontade dos professores em desenvolver 

trabalho colaborativo. Tal facto, está em consonância com os resultados de outros 

estudos (Loureiro et al., 2005, Veríssimo, 2006 e Pombo & Costa, 2008) que 

demonstraram que a falta de receptividade dos pares e, consequentemente, o 

desinteresse pelo trabalho colaborativo fazem com que os conhecimentos 

desenvolvidos pelos professores mestres tenham um reduzido (ou, até mesmo 

nulo) impacte no nível meso. Realçamos que, frequentemente, os professores 

mestres optam por não disseminar esses conhecimentos, ou a fazê-lo de uma 

forma informal através de conversas com os seus pares, pois, para além de 

notarem desinteresse, também se sentem pouco integrados devido a terem 

frequentado um curso de mestrado, tal como evidenciamos nas seguintes 

citações: 

- “E, tento divulgar isso [referindo-se aos resultados da sua dissertação] 

aos meus colegas de grupo. (…) Não propriamente dizendo que fiz mestrado, até 

porque alguns não reagem muito bem a isso, mas alertando que os livros não 

seguem exactamente o programa, por isso não será a melhor maneira de 

planificar” (Professor I); 

- “Em termos de escola, eu senti, e continuo a sentir, que nós professores 

que frequentamos mestrados somos assim umas entidades um bocado 

estranhas. No fundo, nós saímos fora da normalidade e, portanto, somos vistos 

como pessoas diferentes” (Professor G).  

Verificamos que existe alguma renitência nas escolas em integrar e 

aproveitar melhor as potencialidades dos professores mestres, uma vez que são 

actores que contactaram directamente com a investigação educacional. 

Pensamos que esta renitência se prende com diferentes factores, 

nomeadamente: carência de políticas que valorizem e apoiem mais estes 

professores, falta de tempo e espaço para o trabalho colaborativo, bem como com 

o ainda reduzido número de professores com cursos de pós-graduação nas 

escolas, concordando desta forma com os indicadores do estudo de Loureiro et 

al. (2005). Este último factor justifica a afirmação do Professor G, quando refere 



 110

que os professores mestres são vistos como diferentes, pois saem fora da 

realidade actual mais frequente nas nossas escolas.  

 

Os constrangimentos de natureza pessoal foram apontados por 4 dos 

entrevistados. Eis alguns exemplos: 

- “É assim: eu não procurei divulgar (…) Foi por falta de motivação” 

(Professor D); 

 - “E tem a ver com a minha personalidade, fico sempre inibida de divulgar. 

Acho que a minha maneira de ser. Porque eu gosto muito de fazer, mas falho na 

divulgação” (Professor J). 

Estes entrevistados demonstraram que a falta de motivação ou a inibição 

em divulgar o seu próprio trabalho constituíram factores que dificultaram a 

disseminação dos resultados das suas dissertações. 

 

 Neste trabalho, verificamos que o tipo de constrangimentos à disseminação 

menos frequente prende-se com o objecto de estudo da dissertação, pois foi 

referido por 2 dos 10 entrevistados. As evidências no seu discurso são as 

seguintes: 

- “Aqui na escola nunca fizemos isso [referindo-se à divulgação dos 

resultados da dissertação] porque é um trabalho de nível superior (…) mexe sobre 

assuntos, por exemplo, eu quando comecei a fazê-lo nem sequer sabia o que era 

uma flavona. Portanto, a maioria dos meus colegas também não saberia” 

(Professor H); 

 -“Mas, repare a minha tese foi no Buçaco. Não é propriamente aqui! Eu 

acho que poderia ter sido muito mais fácil e eu poderia ter avançado mais se eu 

tivesse feito um trabalho de investigação nesta zona” (Professor C). 

 Assim, verificamos que se a dissertação tiver um objecto de estudo 

demasiado específico (de difícil compreensão para muitos dos professores das 

escolas) ou apresentar propostas didácticas muito restritivas (como foi o caso da 

dissertação do Professor C, que se centrava no trabalho de campo para uma 

zona distante da escola onde leccionava) a disseminação dos seus resultados 

está comprometida por esses factores. Nestas situações a investigação 
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desenvolvida durante o curso de mestrado não se relacionou directamente com 

as necessidades reais do contexto escolar. Esta é uma das razões que impedem 

a melhoria na articulação entre a investigação e a prática, tal como vários estudos 

têm apontado (nomeadamente Loureiro et al., 2005). 

 

 

IV.4.4. Categoria de Conteúdo: Aspectos Facilitadores 

 
 Os entrevistados, para além de terem referido aspectos que dificultaram a 

disseminação de resultados das suas dissertações, também indicaram outros que 

os auxiliaram nesta tarefa no nível meso e macro. A partir das respostas dos 

inquiridos, que apresentaram aspectos facilitadores à disseminação, elaboramos 

as seguintes categorias de resposta: 

 

- Continuidade da Relação com o Orientador: categoria de resposta que 

abrange as situações em que os entrevistados referiram o apoio e o incentivo, 

mesmo após a conclusão do curso de mestrado, por parte do orientador como 

aspecto facilitador na disseminação de resultados; 

 

- Receptividade dos Pares: o incentivo e o interesse manifestado pelos 

pares levaram alguns inquiridos a divulgar os resultados das suas dissertações na 

sua escola; 

 

- Potencialidades do Tema estudado: o tema da dissertação foi apontado 

como auxiliador na disseminação de resultados devido à sua relação directa com 

as práticas lectivas. 

 

 

O número de respostas incluídas em cada uma destas categorias de 

resposta está apresentado no gráfico da Figura IV.15. 
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Figura IV.15: Número de professores em função dos diferentes aspectos facilitadores à 

disseminação de resultados.  

 

Pelo gráfico anterior torna-se evidente que a continuidade da relação 

com o orientador, mesmo após a conclusão do curso de mestrado, é o aspecto 

facilitador apontado por um maior número de entrevistados. De seguida, 

apresentamos algumas evidências no discurso dos entrevistados que referiram 

este aspecto facilitador: 

- “Mas, mantenho a ligação com as minhas orientadoras e aí elas têm sido 

excelentes. Porque foram elas que me incentivaram a escrever um artigo. (…) 

Elas têm sido um apoio (Professor A); 

- “Entretanto, depois houve a oportunidade de frequentar alguns 

Congressos, incentivada pelo meu orientador de Mestrado, que me foi 

incentivando para fazer essa divulgação a nível de Congressos. E, depois, por 

Acções de Formação” (Professor E). 

Constatamos que estes entrevistados, com o apoio e o incentivo do 

orientador, realizaram uma disseminação de resultados em eventos científicos e 

de formação (encontros formativos e publicação de artigos). Portanto, este 

aspecto facilitador potencia um impacte dos resultados no nível macro do Sistema 

Educativo. Pensamos que esta proximidade entre o professor mestre e o seu 

orientador potencia o estreitamento entre a escola (através do professor mestre) e 

a universidade, podendo aproximar a investigação e a prática. Se esta 

proximidade for contínua pode também incrementar o impacte dos resultados em 
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campos mais alargados, podendo alcançar o nível macro de uma forma mais 

frequente.  

 

A receptividade dos pares foi referenciada por 4 dos entrevistados como 

forma de facilitar a disseminação dos resultados das suas dissertações de 

mestrado, tal como se evidencia nas seguintes citações: 

- “Solicitaram. [quando questionado se os pares solicitaram informação 

sobre a sua dissertação] Tanto é que já levei todos os colegas da minha escola 

aos locais onde desenvolvi o meu trabalho e disponibilizei todos os materiais que 

construí durante a minha dissertação” (Professor E); 

- “(…) fui falando [sobre os resultados da sua dissertação] quando nos 

reuníamos para planificar. Esta escola é muito boa nesse aspecto. Os grupos 

funcionam efectivamente como grupos de trabalho, trabalha-se muito em 

conjunto” (Professor F). 

A receptividade dos pares potencia claramente o desenvolvimento do 

trabalho colaborativo e a troca de ideias entre pares, conduzindo a um impacte 

dos resultados das dissertações de mestrado no nível meso. Tal facto, está em 

consonância com os resultados abordados na secção anterior deste trabalho, 

onde expomos que a falta de receptividade dos pares é um constrangimento 

relevante à disseminação de resultados no nível meso. 

 

Apenas o Entrevistado G referiu as potencialidades do tema estudado na 

sua dissertação de mestrado como um aspecto que facilitou a disseminação dos 

seus resultados, por ser facilmente enquadrado no programa de determinados 

anos escolares e, em simultâneo, motivante para os alunos. Note-se que esta foi 

uma razão que levou este professor a escolher o tema da sua dissertação, tal 

como se verifica no seu discurso: 

- “(…) uma das minhas preocupações foi em não fazer um trabalho 

[referindo-se à dissertação] que depois no final ficasse na prateleira. Eu vou 

continuar a aplicar (…)” (Professor G). 

 Relembramos que este professor divulgou os resultados da sua 

dissertação na sua escola (nível meso), bem como em eventos científicos mais 
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abrangentes (nível macro). Realçamos novamente a importância da proximidade 

entre a investigação e as necessidades das práticas lectivas, como factor 

determinante na articulação entre estas duas realidades, facilitando, assim, a 

disseminação de resultados.  

 

 Em suma, a partir do discurso dos entrevistados, destacamos que os 

aspectos facilitadores à disseminação de resultados influenciam a forma como 

esta é realizada e, por conseguinte, o impacte que os resultados assim divulgados 

alcançam nos diferentes níveis do Sistema Educativo (Tabela IV.5). 

 

 
Tabela IV.5: Relação entre aspectos facilitadores, formas de disseminação e percepções sobre os 

níveis de impacte relativos à disseminação de resultados das dissertações. 

 

Aspectos 
Facilitadores 

Formas de Disseminação (efectuada pelos 

entrevistados que referiram estes aspectos 

facilitadores) 

Percepções sobre os 
níveis de impacte dos 

resultados 

Continuidade da 

relação com o 

Orientador 

Eventos Científicos Nível macro 

Receptividade dos 

Pares 
Práticas entre Pares Nível meso 

Potencialidades do 

Tema estudado 
Práticas entre Pares + Eventos Científicos Níveis meso e macro 

 

 

Assim, concluímos que os aspectos facilitadores, bem como os 

constrangimentos (analisados anteriormente) condicionam a forma como os 

entrevistados realizam a divulgação das suas dissertações. Previsivelmente, o 

contexto em que se desenvolve essa disseminação gera um impacte num dado 

nível do Sistema Educativo, por exemplo, os eventos científicos permitem que os 

resultados assim divulgados tenham um impacte ao nível macro do Sistema 

Educativo. Por isso, é evidente que estas variáveis estão inter-relacionadas e o 
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impacte da disseminação de resultados das dissertações resulta das sinergias 

entre estas.  

Realçamos a importância da manutenção do contacto com a universidade, 

através do orientador da dissertação, como meio facilitador para a disseminação 

no nível macro, enquanto que, obviamente, a receptividade dos pares implica um 

incremento da disseminação no nível meso. As potencialidades do tema estudado 

na dissertação de mestrado, isto é, a sua proximidade com os interesses e 

necessidades dos práticos, facilitam a disseminação tanto no nível meso, como 

no nível macro. 

 

 

IV.4.5. Categoria de Conteúdo: Intenções Futuras 

 

Os entrevistados expressaram diferentes intenções relativamente à 

disseminação dos resultados das suas dissertações no futuro, a partir das quais 

construímos as seguintes categorias de resposta: 

 

- Ausência de Projectos de Divulgação: quando os entrevistados não 

têm qualquer intenção em divulgar os resultados da sua dissertação no futuro; 

  

- Publicitação Alargada: categoria das respostas dos entrevistados que 

tencionam, futuramente, publicar um artigo com os resultados da sua dissertação; 

 

- Publicitação Restrita: categoria de resposta para a situação em que os 

professores planeiam divulgar na escola os resultados aos seus pares. 

 

O seguinte gráfico ilustra a distribuição do número de respostas dadas 

incluídas em cada uma das categorias de resposta anteriormente definidas. 
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Figura IV.16: Número de professores em função das suas intenções futuras em relação à 

disseminação. 

 

A maioria dos professores mestres demonstrou a ausência de projectos 

de divulgação dos resultados das suas dissertações no futuro. Eis algumas 

evidências: 

- “Mas, também depois desisti de tudo [referindo-se à disseminação] 

(Professor C); 

- “Por vários motivos pessoais, acabei por não fazer [referindo como 

gostaria de ter feito a disseminação]. (…) Depois de dez anos, não tenho 

expectativas” (Professor I). 

Pela análise do discurso de diferentes inquiridos, notamos que devido à 

conclusão do curso de mestrado estar distante do tempo actual e porque não 

desenvolveram uma disseminação frequente ao longo desse período, estes não 

apresentam qualquer intenção em disseminar no futuro os resultados das suas 

dissertações. Assim, reconhecemos que, nestes casos, os resultados das 

dissertações tiveram um menor impacte, uma vez que a sua disseminação 

assumiu um carácter esporádico. Realçamos o facto da maioria dos entrevistados 

não ter qualquer intenção em divulgar os seus resultados no futuro, indicando a 

pouca (ou, nenhuma) importância dada por estes à disseminação. 

 

  Apenas 3 professores mestres (A, E e G) manifestaram intenções no que 

concerne à disseminação de resultados das suas dissertações no futuro. Deste 
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grupo, 2 dos entrevistados (Professores A e E) desejam uma publicitação 

alargada dos resultados que obtiveram, ou seja, que o seu trabalho seja 

publicado num livro ou numa revista científica. O Professor G tenciona realizar 

uma publicitação restrita através da divulgação na escola, criando um grupo de 

trabalho sobre a temática abordada na sua dissertação. As evidências para estas 

categorias de resposta encontram-se nos seguintes excertos do discurso destes 

entrevistados: 

- “Agora, vai certamente surgir um artigo que estou a fazer com as 

professoras que foram minhas orientadoras” (Professor A); 

- “Eu acho que seria interessante, se fosse possível, desenvolver um livro 

em que não tivesse só o meu trabalho, mas trabalhos de três ou quatro teses que 

sei que já estão desenvolvidas na área do trabalho de campo, construídas para 

diferentes locais. (…) Conciliar esses materiais todos num livro e fazê-lo chegar a 

todas as escolas, que ficasse acessível a todos os professores. Seria 

extremamente rico” (Professor E); 

- “(…) a escola aqui já várias vezes me procurou para divulgar e até para 

implementar um grupo outra vez de alunos. (…) Mas, no espaço de um ano irei 

fazê-lo. Até porque foi comprado material para isso e tem de ser rentabilizado” 

(Professor G). 

 Note-se que das referidas expectativas poderão surgir formas de 

disseminação no nível meso, com situações de publicitação mais restrita de 

resultados, e no nível macro, com casos de publicitação alargada. Verificamos 

também que o Professor G, que aponta a expectativa de divulgar o seu trabalho 

na escola, beneficia da receptividade dos seus pares. Os outros professores que 

esperam fazer uma publicitação mais alargada mantêm ainda a ligação com os 

seus orientadores da dissertação do mestrado. Tal como já foi discutido, estes 

são dois aspectos apontados como facilitadores da disseminação que potenciam 

a ampliação do impacte da disseminação, auxiliando esta a não ter apenas um 

carácter esporádico.  

  

 

 



 118

Dificuldades de 
Articulação entre a 
Investigação e as 

Práticas 

Via digital

Categorias de Resposta:Categoria de Conteúdo: 

Formação Contínua nas 
Universidades

Cooperação através de 
Grupos mistos 

Formas de 
Aproximação da 
Investigação às 

Práticas 

Leccionação em Mestrados 
incluindo Práticos 

Publicações impressas

Linguagem usada nos 
trabalhos de investigação 

Publicações pouco acessíveis

Trabalhos pouco relevantes 
para os professores 

Meios de Disseminação 

IV.5: SUGESTÕES PARA MELHORAR A DISSEMINAÇÃO 
  

Nesta última parte da entrevista foram pedidas aos professores várias 

sugestões para melhorar o processo de disseminação dos trabalhos resultantes 

da Investigação Educacional em Ciência, incluindo as dissertações de mestrado. 

Assim, estes abordaram diferentes assuntos, nomeadamente: os 

constrangimentos que dificultam a articulação entre os resultados da investigação 

e as práticas, os meios mais adequados para divulgar estes resultados e as 

formas de estreitar a relação entre os práticos e os investigadores. A partir dos 

dados assim recolhidos foram construídas as categorias de conteúdo e de 

resposta apresentadas no seguinte esquema, que serão definidas e analisadas no 

desenvolvimento deste subcapítulo.  

 

Figura IV.17: Categorias de conteúdo e respectivas categorias de resposta do tema Sugestões 

para melhorar a Disseminação.  
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IV.5.1. Categoria de Conteúdo: Dificuldades de Articulação entre a 

Investigação e as Práticas 
  

 Nesta fase da entrevista, foi solicitado aos entrevistados que exprimissem a 

sua opinião sobre diferentes aspectos que conduzem ao afastamento dos 

resultados da investigação das práticas. Estes aspectos estão intimamente 

relacionados com os constrangimentos inerentes à disseminação dos resultados 

da investigação. Assim, baseando-nos nas respostas dadas, construímos as 

seguintes categorias de resposta: 

 

 - Trabalhos pouco relevantes para os professores: abrange as 

respostas dos entrevistados que consideram que os trabalhos realizados pela 

Investigação Educacional em Ciência são pouco relevantes para a melhoria das 

suas práticas, uma vez que não respondem às suas necessidades; 

 

- Linguagem usada nos trabalhos de investigação: abarca as opiniões 

dos entrevistados que defendem que a terminologia usada neste tipo de trabalhos 

é demasiado académica, dificultando a sua compreensão; 

 

 - Publicações pouco acessíveis: categoria que engloba as respostas 

dadas que apontam para a pouca acessibilidade às publicações da investigação 

por parte dos práticos.  

 

 O seguinte gráfico demonstra a distribuição das respostas dadas pelas 

diferentes categorias apresentadas anteriormente. 
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Figura IV.18: Número de professores em função das suas opiniões sobre os aspectos que 

afastam os resultados da investigação das práticas. 

 

A partir da análise do gráfico anterior, apuramos que 3 dos entrevistados 

consideram que a Investigação Educacional em Ciência produz trabalhos pouco 

relevantes para os professores, tal como exemplificam os seguintes excertos de 

respostas dadas: 

- “Interessam [referindo-se aos trabalhos de investigação], mas não 

considero que sejam relevantes. (…) Não é a nossa realidade. (…) Nós, por 

exemplo, podemos adaptar (…). E, muitas vezes, até para adaptar há tantos 

obstáculos. Por exemplo, há escolas que nem têm laboratórios!” (Professor C); 

- “Acho que há muitos trabalhos que estão afastados da realidade. E isso 

cria dificuldades na comunicação. O próprio discurso resulta do próprio conteúdo 

do trabalho. Porque se o trabalho é muito teórico, depois a divulgação é muito 

teórica. As pessoas têm dificuldades depois em contextualizar, em pegar no 

conteúdo do trabalho e simplificá-lo” (Professor G). 

Desta forma, notamos também que os professores são da opinião que a 

natureza do objecto de estudo de alguns destes trabalhos os torna demasiado 

teóricos e afastados da realidade das escolas, dificultando assim a sua 

aplicabilidade e disseminação pelos práticos. Realçamos a importância que deve 

ser dada pelos investigadores na transposição daquilo que estudam para o 

contexto real das práticas, considerando os obstáculos com que os professores 

se deparam diariamente (por exemplo, do tipo logístico, tal como a falta de 
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condições para a realização de trabalho experimental ou laboratorial). Por isso, 

estes trabalhos devem ser ricos na apresentação de propostas didácticas 

directamente relacionadas com os programas das disciplinas escolares, de modo 

a facilitar a sua adaptação para o contexto prático. Para finalizar esta parte da 

análise, salientamos a opinião do Entrevistado J: “pode haver trabalhos muito 

teóricos”, mas os professores “gostam de coisas práticas”. Estas opiniões dos 

entrevistados vão de encontro com os indicadores resultantes de alguns estudos 

realizados anteriormente, nomeadamente Kempa (2002) e Loureiro et al. (2006). 

 

Os entrevistados foram igualmente questionados sobre a acessibilidade, ou 

não, do tipo de linguagem usada nos trabalhos de investigação. Para isso, a 

investigadora perguntou-lhes se acham que a linguagem usada neste tipo de 

trabalhos dificulta a sua disseminação, obtendo diferentes respostas. Dos 3 

entrevistados que apontam o tipo de linguagem deste tipo de trabalhos um factor 

que os afasta dos práticos, destacamos o seguinte exemplo: 

- “Às vezes acho que sim [referindo-se ao facto da linguagem utilizada 

dificultar a disseminação]. Porque nós temos acesso a determinados temas e 

também a linguagem que está associada a esses temas (…) estou-me a lembrar 

do CTS e do CSTA que agora é muito divulgado por causa dos novos programas, 

mas que quando os programas vieram cá para fora, nós que frequentamos as 

ciências da educação ao nível do mestrado já estamos familiarizados, mas as 

minhas colegas aqui não. Nós tínhamos que explicar, porque nunca tinham 

ouvido falar em nada disso” (Professor D). 

Constatamos que, para alguns professores, o uso de terminologia 

específica nos artigos de Investigação Educacional em Ciência dificulta a sua 

compreensão por parte dos práticos, constituindo um entrave à sua disseminação 

e aplicabilidade. O uso deste tipo de termos específicos torna os trabalhos 

demasiado académicos e, frequentemente, só são compreensíveis para quem 

está mais familiarizado com esse contexto, como por exemplo, os professores 

que frequentaram pós-graduações nas universidades. Este facto também aponta 

para a ocorrência de uma formação inicial e contínua de professores inadequada 

e afastada da Investigação Educacional em Ciência, reflectindo-se na dificuldade 
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que muitos práticos têm em interpretar documentos produzidos por 

investigadores, tal como indica o estudo de Loureiro et al. (2006). 

Contudo, queremos também destacar o facto de 7 dos 10 entrevistados 

referirem que a linguagem não constitui um entrave à compreensão por parte dos 

práticos e, por conseguinte, à disseminação e à aplicabilidade dos conteúdos 

apresentados nesses trabalhos. Destacamos os seguintes exemplos de 

respostas: 

- “Não creio [que a linguagem usada nos artigos de investigação dificulte a 

sua disseminação]. (…) uma coisa seria estarmos a falar em disseminar os 

resultados para o público em geral, outra coisa é estarmos a falar em disseminar 

os resultados a nível da escola para professores. No fundo, nós estamos a falar 

de professores para professores. (…) O que eu vejo como limitação é o facto das 

escolas não terem um fácil acesso a esse tipo de revistas” (Professor F); 

- “Acho que a linguagem que utilizei na dissertação, como a usada noutros 

trabalhos de investigação que eu li nessa altura, não tinham uma linguagem 

inacessível para os professores da área. Achei que estavam bem. Até mesmo 

artigos, o único problema é o facto da maior parte ser em língua inglesa” 

(Professor I). 

Com as respostas dadas, verificamos que estes entrevistados consideram 

que o tipo de linguagem utilizada nos trabalhos de investigação é perfeitamente 

compreensível, pois, no fundo, trata-se de “falar de professores para professores” 

(Professor F).  

Nestas respostas constatamos que o facto de os artigos estarem escritos 

numa língua estrangeira e o seu difícil acesso são aspectos apontados que 

dificultam a sua disseminação, ao invés da linguagem utilizada. Por isso, de 

seguida é explorada a categoria de respostas que indica que a pouca 

acessibilidade a este tipo de publicações é o factor mais mencionado como 

determinante do afastamento destes trabalhos dos práticos. Contudo, realçamos 

o facto de estas respostas serem dadas por professores mestres, não 

correspondendo à realidade da maioria dos professores. 
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 A maioria dos entrevistados considera que o principal factor de 

afastamento entre os trabalhos de investigação e as práticas está relacionado 

com o facto de estes serem divulgados em publicações pouco acessíveis à 

generalidade dos professores. Este aspecto está retratado nos seguintes 

exemplos de respostas: 

- “Acessíveis não estão [referindo-se às revistas onde vulgarmente são 

publicados os resultados da investigação]! Porque, se nós quisermos consultar, 

temos que nos deslocar às universidades” (Professor B); 

- “ (…) mesmo nas escolas, eu não sei como isso funciona, nós temos 

poucas informações de revistas de didáctica ou de trabalhos. Porque a maior 

parte deles são publicados em revistas estrangeiras (…) Eu, por exemplo, a 

questão da didáctica, eu aprendi no mestrado muita coisa, porque havia um 

desconhecimento muito grande” (Professor C). 

Constatamos que, na opinião dos entrevistados, as publicações da 

investigação encontram-se pouco acessíveis para os professores, estando muito 

centralizadas nas universidades. Este aspecto faz com que a maioria dos 

professores não tenha conhecimentos mais actualizados em determinadas áreas 

do saber. Estes resultados estão em consonância com os indicadores emergentes 

do estudo de Costa (2003). 

Para finalizarmos a análise desta fase da entrevista, destacamos a 

seguinte resposta: 

- “ (…) eu acho de extrema importância para a melhoria das práticas. Agora 

a forma como eles não são disseminados leva que muitas vezes fiquem aquém, 

que fiquem fechados nas prateleiras das bibliotecas das universidades” (Professor 

E). 

 Concluímos, assim, que o factor mais relevante, na perspectiva dos 

professores mestres, que dificulta a aplicação dos resultados da investigação nas 

práticas, prende-se com a falta de disseminação desses. Pois, mesmo sendo 

resultados relevantes para a melhoria das práticas, a sua deficiente disseminação 

faz com que os seus objectivos e as suas possíveis contribuições nunca cheguem 

a ser satisfatoriamente atingidos. Por isso, na entrevista os professores 
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participantes também apresentaram as suas opiniões sobre como melhorar essa 

disseminação. Essas sugestões são exploradas de seguida. 

 

 

IV.5.2. Categoria de Conteúdo: Meios de Disseminação 

 

Os entrevistados apresentaram as suas sugestões de meios que 

incrementem a disseminação dos resultados oriundos da Investigação 

Educacional em Ciência. A partir destas sugestões apontadas, construímos as 

seguintes categorias de resposta: 

 

 - Via digital: categoria que inclui as respostas dos entrevistados que 

sugeriram a divulgação dos artigos produzidos pela investigação na Internet, 

como melhor meio de disseminar os seus resultados; 

 

 - Publicações impressas: abrange as situações em que os professores 

participantes apontaram as publicações impressas como melhor meio de 

disseminar. Estas publicações, segundo os entrevistados, consistem em revistas 

de educação portuguesas e/ou numa separata com os principais resultados das 

dissertações de mestrado.  

 

O gráfico seguinte demonstra a distribuição, em termos de número de 

resposta, pelas categorias e subcategorias de resposta que acabamos de expor.  

Figura IV.19: Número de professores em função das suas opiniões sobre o melhor meio de 

disseminação. 
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Para publicar os resultados da investigação num modo mais acessível aos 

professores, 6 dos entrevistados propuseram a divulgação através da via digital 

com a publicação de artigos na Internet. Neste âmbito, apresentamos o seguinte 

exemplo: 

- “Deviam ser publicados [os resultados da investigação] noutro tipo de 

publicações [para além das revistas científicas]. Quer dizer, neste momento, a 

forma mais fácil é a Internet” (Professor D). 

Os entrevistados apresentaram o recurso à Internet, como meio de 

disseminar mais acessível a todos os práticos, pois defendem que “a tendência 

em publicar os trabalhos, os resultados em revistas científicas restringe muito o 

acesso a essa informação” (Professor G). Na nossa opinião, esta seria uma forma 

prática e de baixo custo monetário que poderia ser fomentada pelas 

universidades, desenvolvendo sites direccionados para os professores das 

escolas, onde estes pudessem facilmente ter acesso ao que a investigação tem 

vindo a desenvolver.  

 

Uma outra forma que os entrevistados apresentaram para concretizar a 

disseminação dos resultados da investigação foi o recurso a publicações 

impressas, tais como revistas de educação portuguesas e separatas das 

dissertações. Esta última sugestão foi apontada apenas por um dos entrevistados, 

tal como demonstra o seguinte excerto do seu discurso: 

- “Não digo publicar as dissertações todas (…), mas um resumo com os 

principais aspectos, e enviar às escolas. E até podia ser em formato digital. 

Porque as escolas não têm verbas para adquirir” (Professor F). 

Verificamos que este professor, propõe que a Universidade de Aveiro 

(onde frequentou o seu curso de mestrado) crie uma publicação com os principais 

resultados obtidos nas dissertações de mestrado e de doutoramento. Devido à 

escassez de verbas monetárias por parte das escolas para adquirir este tipo de 

documentos, esse trabalho poderia ser elaborado e enviado em formato digital 

para as escolas. Esta seria uma forma simples e, relativamente, pouco 

dispendiosa de divulgar, junto dos práticos, os resultados obtidos nas 

investigações desenvolvidas no âmbito de projectos académicos. 
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Para além desta proposta, os entrevistados também sugeriram, como meio 

de disseminação dos resultados da investigação, a publicação dos mesmos em 

revistas de educação portuguesas, tal como evidenciamos nas seguintes 

respostas: 

- “Temos, por exemplo, o boletim da Física e da Química, que divulgam 

muita desta informação. Mas, se calhar mais dirigido [o conteúdo da revista] a 

todo o tipo de professores. Porque as práticas lectivas não têm que se restringir a 

uma área disciplinar” (Professor A); 

- “ (…) a divulgação de revistas deste tipo, ou, então criar uma revista de 

ciências. E que fosse enviada para os departamentos de ciências” (Professor B). 

Tal como sugerem estes dois exemplos, a publicação dos resultados da 

investigação em revistas científicas, mais acessíveis aos práticos, pode ser um 

bom meio de disseminação. Os entrevistados também defendem que poderia ser 

criada ou distribuída uma revista de Educação em Ciência (sem ser específica 

para uma determinada área, tal como a Física ou a Química) e que fosse enviada 

para todos os Departamentos de Ciências das escolas. Estes resultados estão de 

acordo com os estudos de Castro (2000) e de Duarte (2000). 

Neste contexto, a investigadora perguntou ainda aos entrevistados quais as 

entidades que se deveriam empenhar em apoiar essa disseminação dos 

resultados da investigação, tendo obtido respostas semelhantes. Neste âmbito, 

destacamos os seguintes exemplos:  

- “Porque as revistas não estão nas livrarias, as pessoas não têm acesso 

muitas vezes (…) Centros de formação [referindo-se às entidades que devem 

apoiar a disseminação], escolas, universidades, se calhar também, entidades 

privadas, nomeadamente algumas editoras que também podiam apoiar essa 

disseminação, para que ela chegue de uma forma mais sustentada às escolas. E, 

claro, não esquecendo o Ministério da Educação” (Professor E); 

- “Eu penso que terá que haver uma verba do Estado destinada à 

divulgação destes trabalhos de investigação. O Estado tem que apoiar a 

investigação, mas também a sua divulgação!” (Professor F). 

Segundo os entrevistados, as escolas, as universidades, os Centros de 

Formação Contínua de Professores, o Ministério da Educação e as editoras 



 127

privadas deveriam participar mais activamente no apoio à disseminação dos 

resultados da investigação. Por isso, a criação de financiamentos para trabalhos 

que promovam a disseminação constitui uma sugestão, de modo a potenciar a 

acessibilidade aos trabalhos de investigação.  

Realçamos também as opiniões destes entrevistados na medida em que, 

defendendo a pouca acessibilidade a este tipo de publicações por parte dos 

professores, defendem que deva ser distribuída uma revista portuguesa de 

Educação em Ciência pelas escolas e comercializada nas livrarias, de modo a 

descentralizar das universidades o acesso a estas publicações.  

Contudo, defendem também que a distribuição de uma revista deste tipo 

deveria ser acompanhada por apresentações, tal como evidenciamos no seguinte 

excerto de discurso: 

- “As publicações que já referi seriam o veículo. E com apresentação! Ou 

seja, houvesse alguém responsável para a apresentação das mesmas revistas ou 

publicações. Para motivar as pessoas! Não é aquilo só aparecer! As pessoas não 

abrem!” (Professor B). 

Com esta resposta, torna-se claro que alguns dos professores se sentem 

pouco motivados para ler sobre investigação, necessitando de um estímulo ou 

incentivo externo, tal como a realização de apresentações orais por parte dos 

investigadores de modo a promover a leitura das suas publicações. Estes 

indicadores estão em concordância com estudos anteriores, nomeadamente 

Duarte (2000), Costa (2003) e Chafouleas & Riley-Tillman (2005). Duarte (2000) 

aponta para uma reduzida cultura de leitura de artigos de investigação por parte 

da maioria dos professores. Em Costa (2003) é também salientada a necessidade 

que os professores têm que lhes seja apresentada a investigação, de tal modo 

que possa ser mais facilmente aplicada nas suas práticas lectivas. Por isso, na 

nossa opinião a disseminação dos resultados emergentes da investigação deve 

ser desenvolvida pelos próprios investigadores. Estes, para além de produzirem 

novo conhecimento, devem analisar sistematicamente o processo de 

transferência desse conhecimento para as práticas lectivas, tal como é também 

sugerido por Chafouleas & Riley-Tillman (2005). 
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IV.5.3. Categoria de Conteúdo: Formas de Aproximação da 

Investigação às Práticas 
 

Nesta última fase da entrevista, os entrevistados apresentaram as suas 

sugestões de como promover a aproximação entre as comunidades de 

investigadores e de práticos. Este é um assunto intimamente relacionado com o 

anterior, pois com a melhoria da comunicação entre estas duas comunidades, 

melhora-se automaticamente a disseminação dos trabalhos de investigação. 

Assim, a partir das sugestões dadas pelos entrevistados, para aproximar os 

práticos dos investigadores, construímos as seguintes categorias de resposta: 

  

 - Formação Contínua nas Universidades: alguns dos entrevistados 

responderam que uma formação contínua organizada pelas universidades seria 

um bom meio de aproximar professores e investigadores; 

 

 - Cooperação através de Grupos mistos: criação de elos de ligação 

permanente entre os investigadores e os práticos através de grupos de trabalho. 

 

 - Leccionação em Mestrados incluindo Práticos: desenvolvimento de 

aulas nos cursos de mestrado, de áreas ligadas com a Educação em Ciência, 

onde leccionem práticos. 

 

O gráfico seguinte demonstra a distribuição do número de respostas pelas 

categorias e subcategorias que acabamos de expor.  
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Figura IV.20: Número de professores em função das suas opiniões sobre como melhorar a 

articulação entre os investigadores e os práticos. 

 

A maioria dos entrevistados considera que a promoção de uma formação 

contínua nas universidades constitui o melhor meio de aproximar a investigação 

da prática. Evidenciamos este facto nos seguintes exemplos de respostas dadas: 

- “Então, tentar relacionar estas duas valências: a investigação colmatar 

falhas no nosso trabalho e contribuirmos [referindo-se aos práticos] para que a 

investigação se oriente. (…) Numa formação contínua (…) o professor ter 

sistematicamente formação na universidade e a universidade vir sistematicamente 

às escolas (…). E nós [os professores] quase que fazíamos formação contínua 

durante toda a vida e enriquecíamo-nos uns aos outros. Porque, o formador [que 

neste caso seria um investigador] via as nossas necessidades e nós 

encontraríamos ou não resposta naquilo que o formador nos dava. Mas, também 

o enriquecíamos, porque ajudávamo-lo a orientar a investigação e a investigação 

vinha ao nosso encontro. E acho que é esta articulação que está a falhar” 

(Professor A); 

- “Acho que os objectivos, em termos de teoria, de modelo que foi 

concebido para o Centro… [de Formação Contínua de Professores] acho tudo 

muito bem... Na prática, peca em muito. As minhas experiências não são muito 

positivas. Eu já participei em muitas formações e sou muito crítica em relação ao 

tipo de formação, não vi nada de novo. Acho que a formação tem que ser dada 

pelos locais onde se faz investigação, nas universidades” (Professor J). 
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Concluímos que, segundo os entrevistados, existe uma falta de dinamismo 

entre as instituições de ensino superior e as escolas, reflectindo-se numa 

insuficiente disseminação dos resultados da investigação educacional e, por 

conseguinte, num afastamento entre esses resultados e as práticas (corroborando 

o estudo de Loureiro et al., 2006). Estes professores defendem que esta seria 

uma forma de aproximar as comunidades de investigadores e de práticos. Assim, 

estas duas comunidades poderiam facilmente partilhar ideias e enriquecer-se 

mutuamente, uma vez que os investigadores divulgavam os resultados dos seus 

trabalhos e os práticos forneciam-lhes indicadores para novas investigações.  

Os entrevistados também defendem que a formação contínua de 

professores deveria ser promovida pelas universidades, pois sentem que a 

formação desenvolvida nos actuais Centros de Formação para professores não 

responde às suas necessidades e não tem em conta os resultados da 

investigação. Neste contexto, salientamos a seguinte opinião do Entrevistado A: 

- “Olhe as únicas acções de formação que andam nos centros são: 

bibliotecas e TIC. Ainda não fiz! Não tem interesse nenhum! A formação tem que 

dar resposta às nossas necessidades, e as minhas necessidades são na área das 

ciências e não nessas áreas!”. 

Este aspecto vem salientar a existência de uma formação contínua de 

professores inadequada, afastada das reais necessidades e da investigação, tal 

como é defendido por outros estudos, tais como, Marques et al. (2003) e Loureiro 

et al. (2005). 

  

 Neste âmbito, os entrevistados também expuseram as suas sugestões 

sobre a forma como deveria ser estruturada essa formação com os 

investigadores. 

 Quanto à dinâmica da formação desenvolvida, destacamos os seguintes 

exemplos de respostas:   

 - “Talvez tipo oficina (…) em que as pessoas debateriam ideias (…). 

Agora, tudo o que fosse direccionado para as práticas lectivas, penso que o 

modelo tipo oficina ou a apresentação de experiências bem sucedidas” (Professor 

B); 
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- “Com dinâmicas, como já estão a acontecer em muitos encontros, em que 

haja partes de apresentação dos trabalhos desenvolvidos (…), mas sobretudo 

também com workshops, em que as pessoas estejam mais envolvidas nos 

trabalhos (…) tipo oficinas de formação. Senão fica tudo muito vago” (Professor 

E); 

- “(…) E desde que não tenham muita gente, porque por vezes são coisas 

muito alargadas e as pessoas intimidam-se em colocar questões” (Professor F). 

Verificamos que os professores acham que os investigadores deveriam 

apostar na organização de momentos de formação em que apresentassem os 

resultados dos seus estudos, permitindo que todos os participantes pudessem 

intervir activamente. Para promover o diálogo, estes encontros também não 

deveriam ser dirigidos a uma plateia demasiado extensa. Estes resultados vão de 

encontro com os indicadores apresentados no estudo de Furió & Carnicer (2002) 

sobre modelos de formação contínua de professores. 

No que concerne à parte da operacionalização prática desta formação, os 

professores também sugeriram diferentes opções, nomeadamente: 

- “ (…) o ideal era serem feitas no pós-laboral, no fim-de-semana” 

(Professor A); 

- “Por exemplo, colóquios mensais, trimestrais, mas em sistema rotativo. 

Não serem só no Porto, ou em Lisboa, ou Coimbra. Eventualmente, ir às escolas. 

Mas, como as escolas são muitas, tentar juntar ao nível de um agrupamento, dum 

CAE” (Professor C); 

- “Também acontecer algo, que sei que já está a acontecer em alguns 

congressos, que é o congresso ser creditado e dar créditos de formação” 

(Professor E); 

- “ (…) temos interrupções lectivas pelo Natal, pela Páscoa e podemos, 

nesta altura do ano, tirar um dia ou dois para formação” (Professor F). 

Desta forma, obtivemos diferentes sugestões para a operacionalização 

desta formação, nomeadamente: 

- ser realizada em horário não lectivo, como por exemplo, durante os fins-

de-semana ou nas interrupções lectivas nas épocas do Natal e da Páscoa; 
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- organizar estes encontros formativos com alguma frequência em 

diferentes regiões, de modo a reunir professores de um determinado 

agrupamento de escolas; 

- creditar essa formação de modo a incentivar a participação dos 

professores.  

Realçamos a importância da realização deste tipo de formação 

descentralizada das universidades, pois existem escolas distantes destas. Este 

aspecto frequentemente constitui um obstáculo para os professores frequentarem 

este tipo de iniciativas, porque, para além da taxa de inscrição, acarreta custos 

com a sua deslocação e, tal como o Entrevistado B expôs, “a parte económica faz 

com que muitas vezes os professores não vão”. 

 

Uma outra alternativa apresentada para estreitar a ligação entre a 

investigação e as práticas consiste no desenvolvimento de cooperação através 

de grupos mistos, tal como evidenciamos nos seguintes excertos: 
- “ (…) o que me parece é que devia haver de facto nas escolas alguns 

professores que pudessem fazer esta ponte, entre aquilo que se faz em termos de 

investigação e aquilo que é a prática diária dos professores. E tem que ser uma 

ponte que leve e traga! (…) Esta ponte poderia ser concretizada através de 

pessoas, ou através da internet, com ligação permanente com as escolas.” 

(Professor F); 

- “ (…) é óbvio que os investigadores têm que ter o suporte das pessoas 

que estão no campo, que trabalham diariamente com os alunos. Têm que as 

ouvir. Por exemplo, através de grupos de trabalho” (Professor J). 

A criação de grupos de trabalho que envolvam investigadores e 

professores das escolas é uma situação que promove a interacção e o contacto 

directo entre estes, uma vez que existe ainda insuficientes canais de 

comunicação entre estas duas comunidades, tal como indica o estudo de Graça 

(2001). Estes grupos de trabalho poderiam ser constituídos de modo a que o 

contacto entre instituições do ensino superior, onde se realiza investigação, e as 

escolas fosse frequente. Esse contacto poderia ser promovido por determinadas 

pessoas da escola, por exemplo professores com pós-graduações, e/ou através 
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de diferentes aplicações na Internet (por exemplo, plataformas de comunicação à 

distância, blogs, etc.). A criação deste tipo de parcerias já tem vindo a ser 

implementada, como por exemplo no âmbito do projecto IPEC, referido 

anteriormente (Loureiro et al., 2008). 

Neste contexto, os professores mestres também sugerem que os 

investigadores realizem inquéritos aos práticos, tal como evidenciamos nos 

seguintes excertos: 

- “Eu acho que deveria ser feita essa auscultação de modo a que eles 

próprios se sentissem intervenientes e participativos nesses estudos. (…) Esse 

contacto poderia ser feito, por exemplo, através de questionários que fossem 

distribuídos ou através de contactos pessoais dos próprios investigadores com as 

escolas. Assim, criava uma maior envolvência” (Professor E); 

- “Esses questionários deviam perguntar directamente as áreas em que os 

professores sentem mais necessidade de formação. Assim, seria um contributo 

para futuras investigações” (Professor I).  

A realização de inquéritos por questionários ou por entrevistas, com o 

intuito de auscultar as necessidades dos práticos, de modo a orientar os trabalhos 

dos investigadores, pode potenciar a aproximação entre estas duas comunidades. 

Esta parece ser uma opção prática e proveitosa, contudo apresenta algumas 

limitações, tal como verificamos com o seguinte excerto de discurso: 

- “ (…) é preciso ter cuidado na forma como eles [os práticos] são 

abordados. Porque muitas vezes aparecem aqui [na escola] inquéritos para 

responder para investigações e eu penso que acabam por ser respondidos a 

correr. Portanto, agora eu penso que os professores têm que sentir que a opinião 

deles vai ser importante e que é relevante. E que depois este ciclo não se fecha 

ali naquele trabalho, vai dar continuidade e que poderá vir algo de positivo” 

(Professor B). 

É evidente que estes inquéritos são relevantes, mas os práticos necessitam 

de, para além de participar a responder, ter acesso aos resultados finais desse 

trabalho. Ou seja, para que a realização de inquéritos nas escolas, no âmbito de 

trabalhos de investigação, possa ser valorizada pelos práticos, é crucial que estes 

também tomem conhecimento dos resultados obtidos no estudo do qual 
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participaram. Em suma, os investigadores devem valorizar a realização de 

inquéritos aos práticos, mas, de igual forma, devem criar sinergias de modo a dar-

lhes o feed-back sobre esse trabalho desenvolvido. Todavia, esta partilha de 

resultados nem sempre é feita, tal como afirma o Professor H:  

- “Acaba por haver alguma ligação entre os professores e os 

investigadores, acabamos por participar nos trabalhos que vocês [os professores 

mestres] fazem. Não temos é o ‘feed-back’ do estudo que é feito”. 

Este facto conduz ao descrédito e à desmotivação por parte dos práticos 

em responder a estes inquéritos, podendo comprometer os resultados da 

investigação. Realçamos que com o fomento da criação de grupos de trabalho 

mistos (com investigadores e práticos), a implementação deste tipo de 

procedimentos é também facilitada. 

 

Por último, apresentamos uma outra opção apresentada para minimizar o 

afastamento entre os resultados das investigações e as práticas, que consiste na 

leccionação em mestrados incluindo práticos. Esta sugestão foi apresentada 

pelo Professor G, tal como comprovamos no seguinte excerto do seu discurso: 

- “Por exemplo, porque não convidar em conversa informal, no âmbito das 

disciplinas curriculares do mestrado, uma ou outra pessoa a conversar sobre as 

suas experiências? Seria interessante, porque depois facilitava o trabalho, poderia 

dar pistas às pessoas que estão agora a fazer estes trabalhos” (Professor G). 

Deste modo, os práticos poderiam partilhar com os mestrandos as suas 

necessidades, dando indicadores para possíveis trabalhos de investigação 

realizados no âmbito das dissertações de mestrado. Assim, incrementar-se-ia a 

aproximação entre a investigação produzida pelos mestrandos e as práticas 

lectivas. Esta alternativa foi apresentada apenas por um dos entrevistados, mas 

parece-nos bastante pertinente, pois é relativamente fácil de implementar e pode 

ser muito proveitosa. 

 

 



 135

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V – CONCLUSÕES DO ESTUDO

 



 136

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 137

V.1: INTRODUÇÃO 
 

 Neste último capítulo apresentamos as principais conclusões que este 

trabalho de investigação permite formular, tendo em conta os objectivos definidos 

inicialmente. Consideramos também as limitações que afectam este trabalho, bem 

como propomos algumas hipóteses de temas a desenvolver por futuras 

investigações, de modo a aprofundar o problema e a potenciar a desejada 

disseminação de resultados das dissertações. 

 

 
V.2: PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO ESTUDO 

 

V.2.1. Caracterização dos Entrevistados 
 

 Neste estudo participaram dez professores que leccionam no Ensino 

Básico do 3º ciclo e do Ensino Secundário, sendo seis do Ensino de Física e 

Química e quatro do Ensino de Biologia e Geologia. 

 Os participantes têm, em média, uma experiência profissional de 18 anos 

de serviço. No que respeita à categoria profissional, todos pertencem ao Quadro 

de Nomeação Definitiva. 

Quanto à formação inicial, seis têm uma licenciatura no campo científico-

educacional (por exemplo, Licenciatura em Ensino de Geologia e Biologia), 

enquanto a licenciatura dos outros é no ramo científico-tecnológico (por exemplo, 

Licenciatura em Química Industrial). Todos estes concluíram um Curso de 

Mestrado em Ensino das Ciências na Universidade de Aveiro.  

Concluímos que todos os entrevistados disseram ter interesse em obter 

formação de modo a melhorar o seu desempenho profissional. 
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V.2.2. Principais aspectos relacionados com o Curso de Mestrado 
frequentado 

 

Maioritariamente, os entrevistados expuseram que a vontade de melhorar a 

sua formação, tendo em vista o aperfeiçoamento das suas práticas, foi o motivo 

central que os levou a frequentar o curso de mestrado.  

Concluímos que os professores consideram o curso de mestrado um 

complemento importante na sua formação, face ao reconhecimento de 

insuficiências anteriores, relativamente à formação inicial e contínua. De realçar 

que os professores habilitados com uma licenciatura no ramo tecnológico-

científico escolheram o curso de mestrado no ramo educacional para colmatar 

algumas lacunas da licenciatura, principalmente na área da educação, 

concretamente da didáctica. 

 Constatamos também que existem outros tipos de motivações que levam 

os professores a frequentarem os cursos de mestrado, nomeadamente: 

- razões ligadas à própria valorização pessoal; 

- razões contextuais, ou seja, razões ligadas ao contexto em que os 

professores vivem, mais propriamente, ao incentivo dado por alguns dos seus 

pares e à possibilidade de progressão na carreira. 

 

A partir das percepções dos entrevistados, verificamos igualmente que o 

Ministério da Educação não incentiva os professores a procurarem aprofundar e a 

desenvolver o seu referencial teórico, bem como as suas competências 

pedagógicas e investigativas através da frequência dos cursos de mestrado. 

Durante a frequência destes cursos, alguns dos professores sentem 

dificuldade em conciliar a sua actividade profissional com as aulas do mestrado. 

Este tipo de situações acontece devido ao facto de não existir legislação que 

efectivamente apoie os professores a frequentar cursos de pós-graduação. Na 

ausência deste tipo de medidas, por parte do Ministério da Educação, os 

professores que pretendem frequentar uma pós-graduação ficam sempre 

dependentes da vontade e da decisão dos colegas que integram os órgãos de 

gestão da escola. 
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Verificamos que a maioria dos professores mestres optou por desenvolver 

dissertações cujo objecto de estudo tem uma aplicabilidade directa nas suas 

práticas lectivas, orientando-se de acordo com as Linhas de Investigação em 

Didáctica das Ciências (como por exemplo, o trabalho de campo e a resolução de 

problemas). Em suma, a escolha do tema das suas dissertações recai nas 

seguintes razões: 

- possibilidade de desenvolver um trabalho directamente relacionado com 

as suas práticas lectivas (razão apresentada pela maioria dos professores 

mestres); 

- motivos externos ao professor mestre, como por exemplo, a influência do 

orientador ou a localização geográfica da escola onde lecciona; 

- razões relacionadas com a vontade de aprofundar saberes em áreas 

onde sentem ter uma preparação insuficiente ou para as quais estão mais 

motivados.  

 

Segundo as percepções dos professores mestres, a frequência do curso de 

mestrado produziu um impacte a diferentes níveis da sua actuação profissional, 

nomeadamente: 

- aperfeiçoamento das suas práticas lectivas (aspecto apontado pela 

maioria dos professores). Este impacte evidenciou-se na preparação das aulas, 

no enriquecimento do seu referencial teórico conferindo-lhes mais segurança, na 

melhoria da organização das actividades de campo e das actividades 

laboratoriais; 

- melhoria das práticas entre pares ao nível do seu desempenho em 

trabalhos colaborativos; 

- desenvolvimento de competências pessoais, tais como a capacidade de 

trabalhar autonomamente, o espírito crítico, a capacidade de pesquisa e a 

autoconfiança. 
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V.2.3. Dissertações de Mestrado: Disseminação de Resultados 
segundo as Percepções dos Professores Mestres 
 

 Concluímos que os professores mestres têm efectuado a disseminação dos 

resultados oriundos das suas dissertações de diferentes formas, tais como: 

 - diálogos entre pares estabelecidos aquando da realização de trabalho de 

grupo (diálogos informais) ou de encontros formativos na sua escola (diálogos 

formais), partilhando com os colegas o conhecimento que desenvolveram no 

curso de mestrado; 

- participação em eventos científicos e de formação num contexto mais 

alargado em termos de público alvo. Evidenciamos que, naturalmente, a 

participação em encontros deste tipo a nível nacional é mais habitual que a nível 

internacional. Verificamos também que essa participação concretizou-se, 

maioritariamente, através de palestras. A participação em encontros deste tipo é 

bem mais frequente que a publicação de artigos, o que não nos surpreende; 

 - disponibilização da dissertação para consulta, de uma forma informal a 

partir do empréstimo dessa, ou, formalmente com a entrega da dissertação à 

biblioteca da escola e/ou a colegas. 

 Em suma, constatamos que esta disseminação ocorreu de diferentes 

formas, sendo algumas de tipo informal (tais como, os diálogos entre pares 

durante o trabalho colaborativo e o empréstimo da dissertação) e outras de 

carácter formal (nomeadamente, através da realização de encontros formativos 

entre pares da mesma escola, da disponibilização da dissertação na biblioteca da 

escola e da participação em eventos científicos e de formação extra-escola). 

Sendo que a maioria dos professores mestres assumem ter realizado algum tipo 

de disseminação formal, mesmo que esporádica. Contudo, constatamos que a 

disseminação informal é sempre mais frequente. 

 

 Para todos os professores mestres entrevistados os resultados das suas 

dissertações foram sendo aplicados no seu contexto profissional com os alunos, 

tendo por isso um impacte no nível micro do Sistema Educativo.  
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Alguns professores têm também a percepção de que esses resultados 

tiveram um meso-impacte, isto é, ao nível das práticas dos seus pares. Segundo 

os intervenientes neste estudo, este impacte foi causado, essencialmente, pela 

partilha informal de ideias e sugestões durante a realização de trabalho 

colaborativo entre pares, tal como foi referido anteriormente.  

Cerca de metade dos entrevistados consideram, igualmente, que os 

resultados das suas dissertações tiveram um possível impacte ao nível macro, 

uma vez que participaram em eventos científicos e de formação em contextos 

extra-escola.  

 

A partir destes indicadores, achamos que a disseminação que os 

professores mestres têm realizado nos níveis meso e macro é pouco eficiente, 

uma vez que ocorre, vulgarmente, através de diálogos informais (no nível meso) e 

da participação esporádica em eventos científicos e de formação (no nível macro). 

Tal facto resulta de uma insuficiente preocupação e motivação por parte da 

maioria dos professores mestres em serem multiplicadores de saberes adquiridos. 

Procuramos, igualmente, perceber de que forma os professores mestres 

avaliaram o impacte resultante dessa disseminação realizada. Contudo, 

concluímos que estes não planificaram essa avaliação e, por conseguinte, 

dificilmente conseguem emitir juízos fundamentados sobre os efeitos dos 

resultados divulgados nas práticas de outros professores.  

 

 Quanto aos constrangimentos sentidos pelos professores, que 

condicionaram essa disseminação nos níveis meso e macro, estes foram de 

diversos tipos, nomeadamente: 

 - logísticos: constrangimentos relacionados com factores externos aos 

professores, tais como, a falta de apoio por parte da escola e/ou da universidade 

onde frequentou o mestrado, bem como a pouca disponibilidade de tempo; 

 - natureza pessoal: constrangimentos de tipo intrínseco, nomeadamente 

falta de motivação, receios vários e inibição em realizar divulgação; 

 - objecto de estudo: obstáculos inerentes ao tema da dissertação 

desenvolvida, devido à abordagem de conteúdos muito específicos ou de 
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propostas didácticas demasiado restritivas, limitando a sua adaptação ao contexto 

real das práticas lectivas. Note-se que o desenvolvimento deste tipo de trabalhos 

dificulta a articulação entre a investigação e as práticas; 

 - desinteresse dos pares: dificuldades associadas à falta de interesse, 

apoio e/ou receptividade dos seus pares. Estas dificuldades são potenciadas pela 

frequente falta de abertura de alguns professores têm para desenvolver trabalho 

colaborativo. 

 Concluímos que este último constrangimento está também associado à 

existência nas escolas de alguma renitência em integrar e aproveitar melhor as 

potencialidades dos professores mestres, uma vez que são actores que 

contactaram directamente com a investigação. Pensamos que esta renitência se 

prende com diferentes factores, nomeadamente: carência de políticas que 

valorizem e apoiem mais estes professores, falta de tempo e espaço para o 

trabalho colaborativo e com o ainda reduzido número de professores com cursos 

de pós-graduação nas escolas. Este último factor justifica a perspectiva dos 

professores mestres, quando referem que se sentem vistos, pelos seus pares, 

como diferentes, pois saem fora da realidade actual mais frequente das nossas 

escolas.  

 

 No que concerne aos aspectos facilitadores da disseminação, os 

entrevistados apontaram os seguintes factores: 

 - potencialidades do tema estudado na dissertação relacionadas com o 

enquadramento desse no programa de determinados anos escolares. Desta 

forma, os resultados da investigação podem ser facilmente integrados nas 

práticas lectivas, facilitando assim a disseminação de resultados, tanto no nível 

meso, como no macro; 

 - receptividade dos pares em partilhar ideias e em trabalhar de forma 

colaborativa. Esta receptividade constitui um factor bastante importante para o 

incremento da disseminação no nível meso, aumentando o impacte dos 

resultados disseminados nas práticas dos colegas da escola; 

- continuidade da relação com o orientador mesmo após a conclusão do 

curso de mestrado, recebendo deste incentivo e apoio na disseminação. Os 
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professores que mantiveram o contacto com o seu orientador, mesmo após a 

conclusão do curso de mestrado, realizaram uma disseminação de resultados em 

eventos científicos e de formação extra-escola. Portanto, concluímos que este 

aspecto facilitador potencia um impacte dos resultados no nível macro do Sistema 

Educativo.  

Pensamos que esta proximidade entre o professor mestre e o seu 

orientador facilita também o estreitamento entre a escola (através do professor 

mestre) e a universidade, podendo aproximar a investigação e a prática. Se esta 

proximidade for contínua pode, igualmente, incrementar o impacte dos resultados 

em campos mais alargados, podendo alcançar o nível macro de uma forma mais 

frequente. 

 

 Os professores mestres entrevistados expressaram-se quanto às suas 

intenções futuras em disseminar os resultados das suas dissertações. Todavia, a 

maioria destes não apresenta qualquer intenção em disseminar os resultados da 

sua dissertação no futuro. Estes justificam essa falta de intencionalidade em 

disseminar com o facto da conclusão do curso de mestrado estar distante do 

tempo actual e porque não desenvolveram uma disseminação frequente ao longo 

desse período. Este é um outro aspecto que nos indica a pouca importância dada 

à disseminação de resultados, por parte da maioria dos professores mestres. 

  

 

V.2.4. Sugestões para Melhorar a Disseminação 
 
 

Os professores mestres apresentaram várias sugestões para melhorar o 

processo de disseminação dos trabalhos oriundos da Investigação Educacional 

em Ciência, incluindo obviamente as dissertações de mestrado. Essas sugestões 

foram mencionadas de modo a diminuir o hiato entre os resultados da 

investigação e as práticas. Segundo os professores mestres, esse distanciamento 

resulta dos seguintes factores: 

- desenvolvimento de trabalhos investigativos afastados das necessidades 

reais das escolas, sendo demasiado teóricos e de difícil aplicabilidade e 
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disseminação pelos práticos. Por isso, realçamos a importância que deve ser 

dada pelos investigadores na transposição daquilo que estudam para o contexto 

real das práticas, considerando as dificuldades com que os professores se 

deparam diariamente; 

- uso de terminologia específica nos trabalhos de investigação torna-os 

demasiado académicos e, frequentemente, só são compreensíveis para quem 

está mais familiarizado com esse contexto, como é o caso dos professores que 

frequentaram pós-graduações. Este facto também aponta para a existência de 

uma formação inicial e contínua de professores inadequada e afastada da 

Investigação Educacional em Ciência, reflectindo-se na dificuldade que muitos 

desses têm em interpretar documentos produzidos por investigadores; 

- acesso limitado às publicações da investigação uma vez que a sua 

maioria encontra-se demasiado centralizada nas universidades.  

Este último aspecto foi referido pela maioria dos professores mestres. 

Segundo as percepções destes professores, concluímos que o factor mais 

relevante, no afastamento entre os resultados da investigação e as práticas, 

prende-se com a falta de disseminação desses. Pois, mesmo sendo resultados 

com relevância para a melhoria das práticas, a sua deficiente disseminação faz 

com que os seus objectivos e as suas possíveis contribuições nunca cheguem a 

ser satisfatoriamente atingidos. 

 

De modo a melhorar a acessibilidade aos trabalhos da investigação, os 

professores mestres expuseram as suas opiniões sobre meios que incrementem a 

disseminação desses junto dos práticos. Assim, foram dadas as seguintes 

sugestões para meios adequados à disseminação: 

- elaboração de uma separata das dissertações que vão sendo 

desenvolvidas na Universidade de Aveiro, com posterior envio dessa (que poderia 

ser em formato digital) para as escolas; 

- publicação de artigos da investigação na Internet, uma vez que, segundo 

a maioria dos professores, a tendência em publicar estes trabalhos em revistas 

científicas restringe muito o acesso a essa informação. Na nossa opinião, esta 

seria uma forma prática e de baixo custo que poderia ser fomentada pelas 
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universidades, desenvolvendo sites direccionados para os professores das 

escolas, onde estes pudessem facilmente ter acesso ao que a investigação tem 

vindo a desenvolver; 
- distribuição de revistas de educação portuguesas pelos Departamentos 

de Ciências das escolas e pelas livrarias, de modo a descentralizar das 

universidades o acesso a estas publicações.  

Os professores mestres também consideram importante que estas 

publicações deveriam ser acompanhadas por apresentações orais desenvolvidas 

por investigadores. Evidenciamos, assim, que os práticos se sentem pouco 

motivados para ler sobre investigação, necessitando de um estímulo ou incentivo 

externo.  

Na nossa opinião, é de extrema importância o envolvimento dos 

investigadores na disseminação do conhecimento que produzem, sendo que se 

deveria desenvolver mais estudos que analisem o processo de transferência 

desse conhecimento para a prática. 

 

Por último, os professores mestres referiram as melhores formas, que na 

sua opinião, podem promover a aproximação entre os investigadores e os 

restantes professores, tais como: 

- realização de entrevistas e/ou questionários aos práticos para que estes 

possam exprimir as suas opiniões para futuras investigações; 

- criação de elos de ligação permanente entre as escolas e as 

universidades, através de grupos de trabalho constituídos por investigadores e 

práticos; 

- leccionação de aulas dos Cursos de Mestrado envolvendo práticos, dando 

indicadores para possíveis trabalhos de investigação realizados no âmbito destes 

cursos; 

- implementação de uma formação contínua nas universidades, em vez de 

ser da responsabilidade dos actuais Centros de Formação. 

Realçamos que esta última sugestão foi apontada pela maioria dos 

professores mestres. Estes mencionam que a formação actual promovida pelos 

Centros de Formação Contínua de Professores não responde às suas 
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necessidades e não tem em conta os resultados da investigação. Por isso, 

defendem que a formação contínua deveria ser promovida por institutos de ensino 

superior, de modo a aproximar a investigação educacional das práticas. Desta 

forma, os professores acham que os investigadores poderiam apostar na 

organização de momentos formativos em que apresentassem os resultados dos 

seus estudos, com posterior debate entre todos os participantes. Assim, os 

práticos ficariam mais enriquecidos com o conhecimento dos resultados da 

investigação, mas também os investigadores recolheriam bons indicadores para 

que os seus futuros trabalhos fossem de encontro com as necessidades dos 

práticos.  

Neste âmbito, obtivemos também diferentes sugestões dos professores 

mestres para o modo de operacionalização deste tipo de formação, 

nomeadamente: 

- ser realizada em horário não-lectivo, como por exemplo, durante os fins-

de-semana ou nas interrupções lectivas nas épocas do Natal e da Páscoa; 

- organizar estes encontros formativos com alguma frequência em 

diferentes regiões, de modo a reunir professores de um determinado 

agrupamento de escolas, descentralizando este tipo de iniciativas das 

universidades. Este aspecto frequentemente constitui um obstáculo para os 

professores frequentarem este tipo de iniciativas, porque, para além da taxa de 

inscrição, acarreta custos com a sua deslocação; 

- dirigir esta formação para uma plateia pouco extensa, de modo a 

promover o diálogo entre os diferentes participantes;  

- creditar essa formação de modo a incentivar a participação dos 

professores. 

 
 

V.3: LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

A metodologia qualitativa utilizada neste trabalho forneceu informação em 

profundidade sobre o problema em estudo. Contudo, não foi possível generalizar 

os resultados obtidos devido ao tamanho da amostra.  
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Neste estudo deparamo-nos com a dificuldade em encontrar participantes 

com as características pretendidas, o que limitou a amostragem, dificultando o 

desenvolvimento do estudo. 

 

Numa fase inicial, pensamos em dividir este trabalho em duas fases: uma 

primeira que consistia na realização de entrevistas para obter informação sobre o 

tema e uma segunda em que se recorreria ao uso do questionário, como técnica 

de recolha de dados, alargando-se a amostra. Assim, pretendíamos tornar esta 

investigação mais consistente, através da combinação de diferentes métodos de 

forma a termos uma perspectiva mais alargada. Porém, devido às dificuldades 

encontradas na amostragem, optou-se por realizar um estudo qualitativo e com 

informação mais aprofundada. 

 

Contudo, realçamos que os indicadores deste trabalho resultaram das 

percepções de professores mestres, o que não corresponde à realidade mais 

frequente nas escolas, uma vez que a maioria dos professores não são pós-

graduados. Ao basearmo-nos somente nestas percepções também constitui uma 

limitação deste estudo, pois estas podem não corresponder na íntegra à 

realidade.  

 

Quanto à estrutura da entrevista, esta abordou assuntos para os quais 

alguns dos entrevistados não estavam motivados, ou nunca tinham reflectido 

sobre determinados temas (por exemplo, avaliação do impacte da disseminação). 

Tal poderia ter sido remediado com o envio, antes da realização de cada 

entrevista, de informação mais detalhada sobre o problema em investigação ou 

de objectivos mais específicos da entrevista. Porém, tal poderia comprometer a 

espontaneidade e sinceridade dos entrevistados, que poderiam optar por dar as 

respostas desejadas. 
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 Uma outra limitação do estudo consiste na pouca experiência da 

investigadora. Tal influenciou de certa forma a obtenção dos resultados, 

nomeadamente na condução das entrevistas. 

 

 Por fim, consideramos que um outro aspecto limitativo desta investigação 

prende-se com o facto da análise dos resultados não ter tido uma validação 

externa.  

 

 

V.4: SUGESTÕES PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES 
 

  Nesta secção são apresentadas algumas perspectivas emergentes das 

conclusões e que podem ser consideradas como sugestões para futuras 

investigações, tais como: 

 

 - Seleccionar os professores mestres aqui estudados, ou outros, que 

demonstrem interesse, para continuar este estudo através da observação de 

aulas e análise documental de materiais produzidos, por eles, ou produzidos em 

colaboração com os seus pares, para se constituir estudos de caso. Isto é, 

desenvolver um trabalho de investigação que não se baseia somente nas 

percepções dos professores mestres, mas sim nas suas práticas; 

 

- Alargar o estudo da problemática, recorrendo a uma metodologia 

quantitativa, de modo a considerar um maior número de professores com 

diferentes Mestrados na área da Educação em Ciência por diferentes 

universidades portuguesas;  

 

- Avaliar o impacte resultante de diferentes meios de disseminação (por 

exemplo, revistas e separatas das dissertações) dos resultados emergentes da 

Investigação Educacional em Ciência;  
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- Conceber uma plataforma de comunicação na Internet onde fosse 

possível divulgar trabalhos de Investigação em Educação em Ciência, 

conjuntamente com a sua promoção nas escolas e estudo do seu impacte; 

 

- Criar elos de ligação permanente entre as escolas e as universidades, 

que poderiam ser concretizados através da Internet ou dos professores que 

frequentam Cursos de Mestrado. Estes e/ou outros práticos poderiam ser 

convidados a leccionar em aulas de mestrados, de modo a dialogar com os 

mestrandos, trazendo da escola sugestões para futuras investigações. 

 

 

V.5: CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O presente estudo não foi desenvolvido com a pretensão de replicar 

estudos anteriores, todavia concluímos que os resultados obtidos reforçam 

diferentes indicadores alcançados anteriormente neste âmbito.  

 

Dentre os indicadores recolhidos, destacamos a necessidade emergente 

em apoiar e incentivar os professores a frequentarem Cursos de Mestrado, de 

uma forma mais institucionalizada. Pensamos também que as universidades 

promotoras destes cursos devem desenvolver mais estratégias de modo a 

sensibilizar os professores que os frequentam para a importância da 

disseminação de resultados, bem como fomentar o desenvolvimento de sinergias 

que potenciem essa disseminação. 

 

Consideramos que o principal contributo deste estudo foi a obtenção de 

indicadores (alguns dos quais inovadores) para melhorar a disseminação de 

resultados dos trabalhos de investigação, potenciando, dessa forma, a articulação 

entre a investigação e as práticas lectivas.  

 

Por último, como desenvolvemos um estudo qualitativo, fornecendo-nos 

informações diversas em profundidade, pensamos que este constitui uma 
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relevante base para o desenvolvimento de estudos futuros. Neste sentido, 

realçamos que as dissertações de mestrados na área da Educação em Ciência 

constituem uma importante fonte de conhecimento para a melhoria das práticas, 

porém comummente verifica-se uma reduzida disseminação dos seus resultados, 

sendo um assunto problemático e requerendo mais reflexão e trabalho.  
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ANEXO 1 
 

      Aveiro, … de … de 2006 

 

Ana Sofia de Pinho Colim 

… 

… 

Telem.: … 

E-mail: colin_asp@hotmail.com 

 

    Exmo(a). Sr(a). Presidente do Conselho Executivo 

    da Escola … 

      

ASSUNTO: Solicitação de colaboração num projecto de investigação. 

 

Sou licenciada em Ensino da Geologia e Biologia, encontro-me a frequentar o Mestrado em 

Ensino de Geologia e Biologia na Universidade de Aveiro. 

No âmbito da minha dissertação estou a desenvolver uma investigação, subordinada ao tema: 

“Professores Mestres em Educação em Ciência: Disseminação dos Resultados das suas 

Dissertações”, para a qual necessito de contactar professores de Biologia / Geologia e Física / 

Química que tenham concluído um Curso de Mestrado relacionado com a Educação em Ciências 

na Universidade de Aveiro. 

Nessa conformidade venho solicitar a informação dos nomes e contactos (por exemplo, endereço 

do correio electrónico), dos professores com as características referidas a leccionar nesta escola e 

com quem contactarei futuramente, a fim de saber da sua disponibilidade para colaborar na minha 

investigação. 

Junto um sobrescrito selado e endereçado a fim de facilitar o envio da resposta pedida e que é 

absolutamente relevante para o desenvolvimento do meu trabalho. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

__________________________. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 
 

 
GUIÃO DA ENTREVISTA 

 
 
 
TEMA: Dissertações de Mestrado em Ensino das Ciências: Disseminação de Resultados. 
 
 
 
 
OBJECTIVOS DA ENTREVISTA: 

 
 

- Analisar a disseminação, feita pelos professores mestres em Ensino das Ciências, dos 

resultados das suas dissertações; 

 

- Identificar as percepções dos professores mestres sobre o possível impacte nos níveis 

micro, meso e macro do Sistema Educativo dos resultados das suas dissertações de mestrado; 

 

- Conhecer aspectos facilitadores e constrangimentos da disseminação de resultados das 

dissertações; 

 

- Contribuir para aperfeiçoar formas de disseminação dos trabalhos de Investigação 

Educacional em Ciência. 

 
 

Temas Estruturantes da 
Entrevista 

Procedimentos do Entrevistador / Formulário de 
Questões 

 
I. Fundamentação da 
entrevista e caracterização 
geral do entrevistado 

 

 
- Informar o entrevistado sobre o tema do trabalho 
investigativo e os principais objectivos da entrevista. 
- Solicitar a cooperação do entrevistado no presente 
trabalho investigativo e a autorização para gravar a 
entrevista, assegurando a confidencialidade das 
informações disponibilizadas. 
 
- Recolher dados que permitam a caracterização do 
entrevistado, tais como: habilitações académicas, 
formação contínua, experiência profissional, cargos 
desempenhados, razões para a escolha da profissão. 
 

 
II. Curso de Mestrado 
frequentado pelo entrevistado 
e dissertação realizada 

 
- Qual/(ais) o/(s) motivo/(s) que o levou/(levaram) a 
frequentar o Curso de Mestrado?  
   (Realização pessoal / progressão na carreira / 
necessidade de aprofundar conhecimentos / intenção de 
melhorar as suas práticas / intuito de realizar um trabalho 
investigativo / intenção de produzir conhecimento para 



melhorar o Ensino das Ciências / vontade de contribuir 
para a disseminação dos resultados da Investigação em 
Educação em Ciência…) 
- Quando escolheu este curso de mestrado, pensou em 
frequentar outro? (Pedir justificação.) 
 
- De que forma a sua entidade empregadora o apoiou 
durante a frequência deste? 
- Pensa que a entidade patronal incentiva os Professores a 
frequentar Cursos de Mestrado?  
 
- Qual o tema da sua dissertação? 
- Qual/(ais) a/(s) razão/(ões) da escolha deste tema? 
- Se agora tivesse que escolher o tema para a sua 
dissertação optava pelo mesmo? 
Em caso negativo: - Qual o tema que agora escolheria? 
(Pedir justificação.) 
 
- Do seu ponto de vista, quais foram as consequências do 
seu trabalho efectuado no Curso de Mestrado em termos 
do seu desenvolvimento pessoal e profissional?  
   (Influências ao nível de: práticas lectivas / construção de 
planificações e materiais didácticos / preparação das aulas 
/ envolvimento em actividades extra-curriculares / 
participação na coordenação do seu departamento / 
cooperação com os diferentes elementos da escola / 
intervenção na sociedade…) 
 

 
III. Disseminação dos 
resultados oriundos da 
dissertação realizada 

 
- Houve intenção da sua parte em divulgar os resultados 
da sua dissertação? 
 
Em caso negativo: - Mesmo não havendo uma 
disseminação formal, esta não ocorreu através de 
contactos pessoais com colegas? Estes pertenciam ao 
mesmo grupo disciplinar? 
 
Em caso afirmativo: - Como tem feito? 
 
     - Porque tem feito assim? 
     - Qual a forma que gostaria de ter feito? 
     - A disseminação desses resultados produziu 
implicações ao nível do micro, meso ou macro-sistema? 
Ou seja, ao nível das suas práticas lectivas, da escola ou 
do Sistema Educativo? 
     - Como verificou / avaliou esse impacte? 
     - Acha que essa divulgação teve o impacte e a 
aplicabilidade desejados?  
     - Que contribuições, para essa disseminação, foram 
dadas pelo Conselho Executivo da sua escola? E pela 
Universidade onde frequentou o Curso de Mestrado? E 
pela própria entidade empregadora, o Ministério da 
Educação? 
 
- Os seus pares solicitaram informação acerca da sua 
dissertação? E os outros órgãos da escola? E os Centros 
de Formação Contínua de Professores? 
- Colocou a sua dissertação de Mestrado disponível para 



consulta? Onde? 
 
- Os colegas da sua escola tiveram acesso a essa mesma 
dissertação? De que forma? 
- Quais as dificuldades encontradas ao nível desta 
disseminação?  
   (Falta de motivação / pouca disponibilidade de tempo / 
pouco interesse por parte dos outros Professores / 
dificuldade em transpor os resultados da investigação para 
linguagem acessível / escassez de apoio por parte da 
escola e/ou Universidade / problemas financeiros…) 
 
- Quais são as suas expectativas em relação à 
disseminação dos resultados da sua dissertação no futuro? 
 

 
IV. Sugestões para melhorar 
o processo de disseminação 
de trabalhos de Investigação 
Educacional em Ciência 
 

 
- Pensa que as revistas onde os trabalhos de Investigação 
Educacional, nomeadamente em Didáctica das Ciências, 
são divulgados estão acessíveis aos Professores? Ou 
estes deveriam ser divulgados noutros tipos de 
publicações? (Pedir exemplos.) 
- Na sua opinião, a linguagem utilizada nestes trabalhos 
dificulta a disseminação dos mesmos? (Pedir justificação.) 
- Acha que se deveriam proporcionar mais oportunidades 
visando dar a conhecer aos Professores os resultados da 
Investigação na área da Didáctica das Ciências? 
Promovidas por quem? 
- Indique algumas sugestões sobre a forma como essas 
oportunidades devem ser organizadas de modo a melhorar 
a comunicação entre os Investigadores e os outros 
Professores. 
- Quais são para si os melhores meios de divulgação dos 
trabalhos de Investigação Educacional? (Pedir 
justificação.) 
- Quais as entidades que devem ser responsáveis pelo 
apoio à disseminação destes trabalhos? (Universidades / 
Escolas / Estado / Centro de Formação Contínua de 
Professores …)  
- Segundo o seu ponto de vista, este apoio tem sido feito? 
Como melhorar? 
- Considera que os trabalhos investigativos realizados 
nesta área são de pouca relevância para a melhoria das 
práticas? (Pedir justificação.) 
- Acha que deveria haver uma forma de auscultar a opinião 
dos Professores para futuras investigações? (Pedir 
exemplo/(s).) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 3 

 
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO _____ 
 
1. Sexo    F □      M □ 
 
2. Idade  ____ 
 
3. Grupo disciplinar  ______________________  
 
4. Categoria Profissional 
Contratado □ 
Quadro de zona pedagógica □ 
Quadro de nomeação definitiva □ 
 
5. Habilitações Académicas 
 
 Instituição onde 

obteve os graus 
académicos: 

Ano de 
Conclusão 

 Bacharelato   
 

  

 Licenciatura   
 

  

 Pós-Graduação   
 

  

 Mestrado   
 

  

 Outra  
 

  

 
6. Formação Contínua (Acções de formação, trabalhos de investigação,…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Experiência Profissional 
  
Anos de serviço antes da profissionalização: _______ 
Anos de serviço após a profissionalização:    _______ 
 
Local onde lecciona actualmente: ___________________________________ 
Número de anos consecutivos na actual escola: _______ 



 
Níveis e disciplinas leccionados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Cargos extracurriculares desempenhados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Principais razões para a escolha da profissão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ANEXO 4 
RELATÓRIO DA ENTREVISTA A  

 
Data de realização: 28 de Maio de 2007 

Local: Mealhada (Escola onde lecciona o entrevistado) 

Duração: 21 minutos 

 

Caracterização do Entrevistado 
Sexo: Feminino 

Idade: 40 anos 

Grupo disciplinar: F/Q 

Categoria Profissional: Quadro de nomeação definitiva 

Habilitações Académicas: Licenciatura em Química Industrial pela Universidade de Coimbra 

(ano de conclusão: 1995); Mestrado em Ensino de Física e Química pela Universidade de Aveiro 

(ano de conclusão: 2005). 

Formação contínua: Acções de formação nas áreas de Física, da Química e da Informática. 

Experiência Profissional: 11 anos de serviço (3 anos consecutivos na actual escola). Lecciona 

no Ensino Básico. 

Cargos extracurriculares desempenhados: Directora de Turma, Sub-coordenadora de 

Departamento, Representante do Grupo Disciplinar. 

Razões para a escolha da profissão: Inicialmente, oportunidade de trabalho, depois, gosto pelo 

ensino. 

 

 

Transcrição da Entrevista 
Inv. (Investigadora): Vamos começar a entrevista falando do mestrado que frequentou. Porque 

escolheu esse mestrado? 

A (Entrevistado A): Eu escolhi essencialmente no sentido de angariar mais algum suporte, mais 

informação para o desempenho da minha da minha profissão. Eu acho que precisamos sempre de 

estar actualizados, de tentar progredir e evoluir em tudo, e foi à busca disso que fui. Acho que 

ganhei alguma coisa. 

Inv.: Na altura, pensou em frequentar um outro mestrado? 

A: Não, na altura, este surgiu e eu achei que era o ideal, o que mais gostava e a hipótese de ir 

para o ramo da química orgânica. Sempre gostei muito da parte das ligações intra e inter-

moleculares. 

Inv.: Qual ou quais os motivos que a levaram a frequentar o curso de mestrado? 

A: Enriquecimento profissional. 

Inv.: Esta escolha tem alguma ligação com a licenciatura que frequentou? 



A: Pois, o mestrado estava directamente relacionado com a minha actividade profissional. A 

licenciatura não tinha tido uma perspectiva de ensino. O mestrado veio colmatar algumas lacunas 

e ajudou-me a evoluir a todos os níveis numa perspectiva pedagógico-didáctica. Ajudou-me 

bastante, e também em enriquecimento científico.  

Inv.: De que forma a sua entidade patronal a apoiou durante a frequência do mestrado? 

A: Não apoiou. Tive algumas dificuldades no início e não foram receptivos à minha frequência no 

mestrado. Informei logo que necessitaria de alguma coisa, principalmente no horário para não 

faltar tanto. Isso não me foi concedido. Dificultou-me em termos profissionais, porque tinha que 

faltar. Ou faltava aqui, ou faltava no mestrado. E, obviamente, faltava mais no mestrado. Não tive 

nenhum apoio. 

Inv.: Na sua opinião, a sua entidade patronal incentiva os professores a frequentarem cursos de 

mestrado? 

A: No meu caso não! Nada me foi facilitado. Se bem que há outras comissões que apoiam os 

professores, de modo a estes se valorizarem profissionalmente. Depende da boa vontade dos 

colegas. Porque em termos superiores não temos nada quase que os obrigue a facilitar-nos seja o 

que for. Nada é de cariz obrigatório, tudo isto depende da boa vontade de colegas.  

Inv.: Qual foi o tema da sua dissertação? 

A: Ligações intra e inter-moleculares: perspectivas de ensino-aprendizagem nos quatro anos 

(oitavo, nono, décimo primeiro e décimo segundo). 

Inv.: O que a levou a escolher este tema? 

A: Na altura quando nos propuseram os temas, este foi aquele com que mais me identifiquei e o 

que mais gostava. Vinha de encontro com aquilo que eu gosto, gosto muito da parte de ligação 

química. 

Inv.: Se tivesse que fazer agora essa escolha optava pelo mesmo tema? 

A: Pelo mesmo, porque continuo a gostar e acho que ainda há muito trabalho a fazer nessa área. 

Inv.: Para si, quais foram as consequências da frequência do curso de mestrado para o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional? 

A: Foram muitas! Aprendi bastante, quer no desenvolvimento do trabalho em si, quer na parte 

pedagógico-didáctica, que eu não tinha e consegui aperceber-me de outras coisas e enriqueceu-

me muito a esse nível. E a trabalhar sozinha. É muito importante enriquecer científica e 

pedagogicamente, temos que crescer e deixar de estar tão cristalizados. Porque o ensino tem esta 

vertente muito negativa: nós ao fim de algum tempo estamos habituados a fazer sempre a mesma 

coisa e isso cristaliza-nos muito. Nesse aspecto o mestrado enriqueceu-me bastante. E a nível das 

práticas lectivas, acho que melhorei, embora não tenha tido muito feed-back. Não consegui 

transportar tudo aquilo que aprendi, que desenvolvi no meu trabalho investigativo para as minhas 

práticas lectivas. Porque estou só a leccionar no ensino básico. 

Inv.: Agora vamos falar da disseminação dos resultados da sua dissertação. Houve intenção de 

sua parte em disseminar estes resultados? 



A: Houve alguma. Eu comecei por participar, com os resultados do meu trabalho, logo no primeiro 

congresso da sociedade portuguesa da química. Depois, fui também a um outro congresso a 

Braga. Ainda não escrevi nada. Está em fase de escrita um artigo para uma revista científica, 

ainda não sabemos qual. Mas, mais não se fez. 

Inv.: E porque tem feito assim? 

A: Tenho feito assim porque também não tenho visto abertura para outro tipo de coisas. Agora, vai 

certamente surgir um artigo que estou a fazer com as professoras que foram minhas orientadoras. 

Estão mais elas debruçadas sobre isso do que eu, porque eu trabalho a tempo inteiro, assim como 

elas, mas o meu tempo tem sido menos para dedicar a isto. E, pronto, tem sido uma forma mais 

fácil de participarmos e até tentarmos divulgar alguma coisa. Agora, aí acho que é onde mais 

falham os trabalhos de investigação na área do ensino, é de facto na disseminação.  

Inv.: E de que forma gostaria de ter feito essa disseminação? 

A: Gostava de a ter publicado num artigo em revistas da especialidade. 

Inv.: E essa é a expectativa que tem em relação à disseminação no futuro? 

A: É, até porque mantenho a ligação com as minhas orientadoras. 

Inv.: A disseminação desses resultados teve impacte ao nível da sala de aula, da escola ou do 

sistema educativo? 

A: Na sala de aula! 

Inv.: E como avaliou esse mesmo impacte? 

A: Daquilo que fiz, porque também depois dá um aspecto negativo porque só sou eu a avaliar. 

Ainda não dei os resultados dos meus alunos a ninguém. Fui só eu a avaliar, mas fiz duma forma 

consciente, e acho que foi positivo.  

Inv.: Acha que essa divulgação teve o impacto e a aplicabilidade desejados? 

A: Atendendo ao meio, sim! Mas, agora obviamente não são os desejados.  

Inv.: E quais seriam os desejados? 

A: Seria assim como o meu trabalho e todos os outros tivessem aplicação, vissem o reflexo desse 

trabalho nas nossas práticas diárias a todos os níveis e para todos na escola. E, no mínimo, no 

grupo disciplinar que conseguíssemos transportar aquilo que aprendemos para o nosso grupo. 

Coisa que aí não conseguimos chegar, até ao momento. 

Inv.: Que contribuições para essa disseminação foram dadas pelo seu conselho executivo? E pela 

universidade e pela própria entidade empregadora? 

A: Nenhumas. A universidade também não foi solicitada, não sei de que modo poderia fazer essa 

solicitação. Mas, também não a solicitei, por isso não posso dizer nada. Mas, mantenho a ligação 

com as minhas orientadoras e aí elas têm sido excelentes. Porque foram elas que me 

incentivaram a escrever um artigo. Elas têm tido um contributo, que mais não conseguiriam. Elas 

têm sido um apoio. 

Inv.: E os seus pares solicitaram informação sobre o seu trabalho investigativo? 

A: Não. Só mesmo os meus colegas de mestrado. Os colegas da escola, não! 

Inv.: Nem outros órgãos da escola? 



A: Não! 

Inv.: E os centros de formação contínua de professores? 

A: Também não! Também não devem ter conhecimento das pessoas que vão adquirindo grau de 

mestre ou de doutor. Não sei. 

Inv.: Onde colocou a sua dissertação disponível para consulta? 

A: Na universidade.  

Inv.: E na escola? 

A: Não! 

Inv.: Então os seus colegas não tiveram acesso? 

A: Não. 

Inv.: Quais as dificuldades encontradas ao nível desta disseminação? 

A: Não sei se sei pronunciar-me sobre isso. Porque de facto eu também não mostrei a minha tese 

aos meus colegas. Mostrei aos meus colegas de mestrado e não mostrei aos outros. Nem ao meu 

grupo disciplinar, nem nunca trouxe um poster para afixar na sala dos professores sobre o 

trabalho que realizei. E se calhar aí eu também falhei. Falhei por receios mais variados, porque às 

vezes sentimos que somos um bocadinho diferentes dos outros e esta escola, inicialmente, não 

me mostrou muita abertura a que eu frequentasse o mestrado e eu tive sempre um certo receio. 

Parecia que eu ia ser diferente dos outros e então nunca trouxe.  

Inv.: Agora vamos passar para a última parte da entrevista, em que lhe pedirei sugestões para 

melhorar a disseminação dos trabalhos investigativos em Didáctica das Ciências. Pensa que as 

revistas onde estes são divulgados estão acessíveis aos professores ou poderiam ser usadas 

outro tipo de publicações? 

A: Eu acho que são de uma certa forma acessíveis. Temos, por exemplo, os boletins da 

sociedade portuguesa da física e da química, que divulgam muita desta informação. Mas se calhar 

mais dirigido a todo o tipo de professores. Porque as práticas didácticas não têm que se restringir 

a uma área disciplinar. Por exemplo, podia vir um boletim para todos os professores, não sei é se 

seria acessível a toda a gente. Porque isso tem custos, e as pessoas hoje em dia também não 

compram, não aderem.  

Inv.: Na sua opinião, a linguagem utilizada neste tipo de trabalhos dificulta a sua disseminação? 

A: Acho que não. Porque acho que todos nós devemos ter o cuidado de nos manter informados e 

não é porque utilizam um dado termo que nós não devemos procurar o que aquilo significa. 

Porque, se calhar, se formos ao encontro do que aquilo significa podemos encontrar tantas outras 

coisas que não conhecíamos. 

Inv.: Acha que deveriam ser criadas mais oportunidades para dar a conhecer aos professores 

esses trabalhos? 

A: Não sei. Isso agora é um trabalho muito difícil porque, por exemplo, sendo o público-alvo os 

professores, estes não vão faltar no seu local de trabalho para ir a uma conferência, uma 

formação qualquer que ela seja. E isso agora, muitos não iriam. 

Inv.: E poderiam ser promovidas por quem? 



A: Eu acho que por parte das universidades tem que haver um estreitamento muito maior do que 

aquilo que está entre a universidade e as escolas. Há uma grande falha a este nível. 

Inv.: E como poderiam ser organizados esses encontros? 

A: Eu tenho ido, a Aveiro, aos fins-de-semana, a pequenas acções sobre trabalhos práticos para o 

décimo segundo ano. Eu vou e gosto de ir. Às pessoas falta ir uma primeira vez para gostar de 

facto. Mas não sei se todas as pessoas têm disponibilidade ao fim-de-semana para ir. Eu acho 

que neste momento é muito difícil operacionalizar qualquer tipo de coisas deste género. No 

entanto, é aquilo que mais necessitamos. Por isso, o ideal era serem feitas no pós-laboral, no fim-

de-semana, mas como em tudo é preciso querer. Agora, vindo às escolas ou arranjar uma rede de 

escolas. Juntar as escolas duma determinada zona, quase que agrupar e arranjar um dia, uma 

hora para aquela zona para apresentar trabalhos, fazer uma conferência. E começar a chamar as 

pessoas, a incutir nas pessoas esta necessidade de ir mais e de ter mais alguma coisa para se 

enriquecer.  

Inv.: Qual é para si o melhor meio de divulgação destes trabalhos? 

A: Se calhar, o escrito sob a forma de artigos e estas conferências, palestras, estes debates que 

se poderiam criar entre as universidades e as escolas. Poderiam ser muito frutuosos. Eu acho que 

a universidade de Aveiro ainda está muito ligada às escolas, acho que sim, mas ainda se pode 

ligar mais. Assim, como as outras universidades que quase não têm um elo tão forte como a 

universidade de Aveiro. Virem mais às escolas, conhecerem mais a realidade das escolas, embora 

conheçam, mas não é vivida. Isso por vezes acresce mais alguma coisa, quer em termos de 

correcção, quer em termos de crescer dos trabalhos que se estejam a fazer. E na universidade 

faz-se muita investigação mas na escola trabalha-se em campo. Então, tentar relacionar estas 

duas valências: a investigação colmatar falhas no nosso trabalho e contribuir para que a 

investigação se oriente. 

Inv.: E como se poderia conseguir isso? Tem alguma sugestão?  

A: Numa formação contínua, que também seria difícil. Mas, o professor ter formação 

sistematicamente na universidade e a universidade vir sistematicamente às escolas. Eu penso 

muitas vezes nisto: um grupo de professores de escolas duma determinada zona, de quando em 

quando, debatem-se os diferentes temas que nós abordamos, eram trabalhados, quase 

planificados naquelas sessões. E nós quase que fazíamos formação contínua durante toda a vida 

e enriquecíamo-nos uns aos outros. Porque, o formador via as nossas necessidades e nós 

encontraríamos ou não resposta naquilo que o formador nos dava. Mas também o enriquecíamos, 

porque ajudávamo-lo a orientar a investigação e a investigação vinha ao nosso encontro. E acho 

que é esta articulação que está a falhar.  

Inv.: Quais as entidades que deveriam ser responsáveis a essa disseminação? Universidades, 

Estado, escolas, centros de formação contínua? 

A: Todas.  

Inv.: Segundo o seu ponto de vista este apoio tem sido feito? 

A: Não. 



Inv.: Como melhorar? 

A: Olhe as únicas acções de formação que andam nos centros são: bibliotecas e TIC. Ainda não 

fiz! Não tem interesse nenhum! A formação tem que dar respostas às nossas necessidades e as 

minhas necessidades são na área da ciência e não nessas áreas. 

Inv.: Pensa que os trabalhos de investigação em Didácticas das Ciências são de pouca relevância 

para a melhoria das práticas? 

A: Eu acho que nenhum trabalho investigativo tem pouca relevância. Se há uma investigação é 

porque há alguma necessidade, porque é importante. E aí todos eles têm o seu valor em 

diferentes vertentes.  

Inv.: Sobre a forma de auscultar a opinião dos professores para futuras investigações já falou. 

A: Já! Através da formação mais contínua. 

 

 

Reflexão da Investigadora sobre a forma como decorreu a entrevista: 
 O local para a realização da entrevista foi escolhido pelo entrevistado, tendo a 

investigadora se deslocado à escola onde esse lecciona. A entrevista decorreu num ambiente 

calmo e propício ao diálogo. O entrevistado manifestou uma boa fluência verbal e segurança. A 

partir da sua linguagem não-verbal constatou-se que o inquirido estava descontraído e exteriorizou 

motivação e interesse pelos temas abordados. Globalmente, os objectivos da entrevista foram 

atingidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 
RELATÓRIO DA ENTREVISTA B  

 

Data de realização: 14 de Setembro de 2006 

Local: Aveiro (Escola onde lecciona o entrevistado) 

Duração: 26 minutos 

 

Caracterização do Entrevistado 
Sexo: Feminino 

Idade: 46 anos 

Grupo disciplinar: F/Q 

Categoria Profissional: Quadro de nomeação definitiva 

Habilitações Académicas: Licenciatura em Ensino de Física e Química pela Universidade de 

Aveiro (ano de conclusão: 1983); Mestrado em Ensino de Física e Química pela Universidade de 

Aveiro (ano de conclusão: 2003). 

Formação contínua: Acções de formação nas áreas de Administração Escolar, Práticas Lectivas, 

Trabalho Experimental, Novas Linhas de Investigação. 

Experiência Profissional: 22 anos de serviço (16 anos consecutivos na actual escola). Lecciona 

no Ensino Secundário. 

Cargos extracurriculares desempenhados: Directora de Turma, Delegada do Grupo Disciplinar, 

Directora de instalações, Professora responsável pelo curso técnico profissional, Formadora.  

Razões para a escolha da profissão: Gosto pela Física e Química e mercado de trabalho. 

 

 

Transcrição da Entrevista 
Inv. (Investigadora): Primeiro vamos fazer uma caracterização geral do Curso de Mestrado que a 

colega frequentou e, também, da dissertação realizada nesse mesmo Mestrado. O seu curso de 

mestrado… 

B (Entrevistado B): É no Ensino da Física e da Química e foi aqui na Universidade de Aveiro. E 

conclui a dissertação em Outubro de 2003. 

Inv.: Quais as razões da escolha deste Curso? 

B: Foi só fazer uma reciclagem minha, naquilo que eu julgava ser o meio da minha actividade 

profissional, porque foi mais ou menos por volta dos 18 anos de serviço e, portanto, eu julgava que 

estaria a meio da minha carreira, já não é verdade. 

Inv.: Pois, foi uma renovação dos seus conhecimentos. 

B: Exactamente! Senti necessidade de ir. Só! Senti mesmo necessidade de ir e tinha 

disponibilidade para ir na altura. Candidatei-me e fui! 

Inv.: Quando escolheu este Curso de Mestrado pensou em frequentar outro? 



B: Não. Noutras Universidades, mas dentro da mesma área. Este como está… Eu sou professora 

sempre virada para o Ensino da Física e da Química. Como esta Universidade estava mais perto, 

esta seria prioritária. 

Inv.: Então foi a sua primeira opção? 

B: Sim. 

Inv.: Qual o tema da sua dissertação?  

B: É preciso dizer o nome assim certinho?... O tema é a Investigação em Didáctica e as práticas 

lectivas. Depois fiz a planificação de uma unidade didáctica de acordo com as novas indicações… 

Inv.: As novas linhas de investigação em didáctica. 

B: Exactamente! Agora eu queria dizer o nome completo. Não me recordo, tem um título um 

bocado longo. Mas, portanto no fundo é a investigação em didáctica e as práticas lectivas. E 

depois o exemplo de uma unidade. Era do programa antigo, já não está em vigor, tinha a ver com 

a electricidade. Portanto, fiz o desenvolvimento da parte da corrente eléctrica, toda a parte do 

mecanismo, a base foi a parte eléctrica de um carro. 

Inv.: Se agora tivesse que escolher um tema para a sua dissertação optava pelo mesmo? 

B: Dentro da mesma linha, de acordo com os novos programas. Sempre direccionado para as 

práticas lectivas, para a acção do professor. 

Inv.: Qual foi o motivo, ou os motivos, que a levou a frequentar o Curso de Mestrado? 

B: Há bocado já respondi. No fundo, foi fazer uma reciclagem a meio do percurso da minha 

carreira. Também tive a intenção de melhorar as práticas, fazer uma reciclagem, ver o que é que 

havia de novo, e havia outra coisa que… Portanto, na parte curricular dos Mestrados que consultei 

havia disciplinas que para mim não tinham existido durante a licenciatura. Nomeadamente, áreas 

relacionadas com a física do clima. Eu não tinha nada dentro dessa área. Portanto, isto é um 

exemplo. Outro exemplo que eu posso dar é que houve oportunidade, de numa disciplina de 

química, de falar um bocado mais de polímeros. Nós como professores e autodidactas teríamos 

que ter a obrigação, e temos a obrigação, de fazer a nossa própria formação, mesmo assim senti 

necessidade de aprofundar um pouco mais esses temas. Eu sabia que existiam estas disciplinas, 

e escolhi aquelas que eu achava que me fariam mais falta e que iriam complementar um bocado 

mais a minha formação. 

Inv.: Durante o seu Curso de Mestrado teve apoios por parte da sua entidade empregadora? 

Pensa que esta incentiva a frequência de Cursos de Mestrado? 

B: A entidade empregadora não incentiva. E no ano em que eu frequentei a parte curricular 

aconteceu também uma coisa: foi extremamente difícil assistir às aulas. Portanto, exigiu uma 

ginástica da minha parte muito grande. Apesar de saber que as aulas iriam funcionar em 

determinadas tardes, em determinados períodos da semana. Comuniquei isso durante a 

elaboração dos horários e nesse ano foi dito mesmo que não havia hipótese nenhuma de me 

atender. Depois, consegui contornar esta situação, por trocas com colegas. E havia sempre uma 

aula a que eu chegava uma hora atrasada, porque não tinha hipótese nenhuma. 

Inv.: Então, não sentiu apoio nem incentivo? 



B: Incentivo também nunca ninguém… Houve a título particular, de colegas houve. Aliás, quando 

surgiu, quando foi publicitado o mestrado em folhetos, o primeiro folheto que me apareceu à mão 

foi por parte dum colega que já tinha frequentado mestrado e disse-me para ir. Portanto, foi só a 

título particular. 

Inv.: Do seu ponto de vista, quais foram as consequências do seu trabalho efectuado no Curso de 

Mestrado em termos do seu desenvolvimento pessoal e profissional? Também já falamos um 

pouco sobre isto. 

B: Já. Pronto, eu julgo que sou uma pessoa extremamente preocupada com a minha actividade, e 

se não fosse assim as razões que me levaram a frequentar o Mestrado não existiam. E penso que 

isso, de certa forma, responde à questão. Foi procurar que o meu desempenho aqui e aquilo que 

eu posso contribuir para o ensino das ciências, em concreto, e é algo que eu julgo que não está 

bem. E basta ver as taxas de abandono que temos ao nível dos cursos de ciências. E é um nível 

elevado! E, portanto, foi um bocado para ver se conseguia dar algum contributo melhor da minha 

parte. Senti que poderia ter influência nas práticas lectivas. Agora se nós conseguimos ou não, vai 

depender muito de factores exteriores e mesmo dos nossos alunos. Agora é evidente que 

influência tem sempre! Ao preparar as planificações, opto pela estrutura, por exemplo (é mais fácil 

de falar num caso concreto), partir sempre de questões problema, de situações da realidade. Eu já 

procurava fazer sempre a relação entre aquilo que nós na licenciatura chamávamos a relação com 

o dia-a-dia. E, pronto, no fundo era tornar a aprendizagem mais significativa para os alunos. 

Inv.: E, por exemplo, ao nível da participação na coordenação do seu departamento e da 

cooperação com os seus colegas? Sentiu que o Curso de Mestrado a influenciou de alguma 

forma? 

B: Não. Eu penso e agora aqui, ao nível do nosso departamento e ao nível do grupo, nem sempre 

é fácil trabalhar em conjunto. Eu consigo trabalhar com alguns elementos. Há pouca cooperação. 

Aqui! Já houve grupos de trabalho muito bons, mas neste momento… Não sei se pela situação 

profissional, por toda a situação que todos os professores estão a atravessar e, também, pelo 

facto que nós temos um número elevado de professores que estão em fim de carreira. Portanto, 

estão a um ano, dois anos, mesmo nas condições actuais, de atingir a reforma. Esses não se 

mostram tão receptivos. Portanto, é uma escola com o actual corpo docente muito antigo e isso 

dificulta um bocado. Agora, é evidente que tenho aqui alguns elementos com quem consigo 

trabalhar, trabalhar semanalmente, de termos mesmo projectos em conjunto. 

Inv.: Agora, vamos passar para uma parte da entrevista em que falaremos acerca da 

disseminação, da divulgação dos resultados da sua dissertação. Houve intenção da sua parte em 

divulgar os resultados da sua dissertação? 

B: Bem, eu quando acabei a dissertação, portanto, quando após a defesa entreguei para a 

biblioteca da escola um exemplar. Tive o cuidado de entregar no Conselho Executivo. E, também 

entreguei um exemplar da dissertação, por razões que acho que são óbvias por aquilo que disse 

agora mesmo, a alguns elementos do grupo que eu achava que poderiam estar mais interessados. 

E o resto da divulgação foi feito ao nível da Universidade, ficam todas em arquivo na Biblioteca. E 



perante os meus colegas de mestrados todos eles têm. E, penso que se eles sentirem que seria 

oportuno, eles próprios fariam a divulgação. Portanto, dentro do grupo dos colegas que 

frequentaram o mestrado comigo. 

Inv.: Existiria alguma forma que gostaria de ter feito essa divulgação?  

B: Não. Acho que se a própria instituição, se as próprias instituições, quer a escola, quer a 

Universidade, acharem que é relevante fazerem a divulgação… Eu penso que elas próprias é que 

deveriam. Porque eles melhor que nós têm os mecanismos que permitem, melhor que nós, 

difundirem. Portanto, é evidente que nós teríamos que colaborar sempre! Esta é a minha opinião. 

Nós teríamos que colaborar, mas os mecanismos teriam que passar pelas Instituições e pela 

instituição que nos orientou, que apresentou o projecto e que o aceitou, depende da situação. Não 

sei como é que estão as coisas neste momento. Mas, na altura em que eu fiz era: havia uma lista 

de projectos que nós escolhíamos ou propúnhamos um devidamente fundamentado. Que foi o 

meu caso. Foi uma proposta minha. Portanto, se a instituição achasse que era relevante acho que 

devia, e nós devíamos estar abertos à divulgação. A título particular acho que é muito difícil.  

Inv.: Na escola podem propor acções de formação… 

B: Sim, podemos propor. Nós já propusemos acções de formação e eu já dei uma acção de 

formação aqui a pedido dos meus colegas. E aconteceu uma coisa muito chata: nenhum dos 

colegas da escola concluiu a acção. 

Inv.: Essa acção de formação era sobre a sua dissertação?  

B: Não. Tinha a ver com práticas lectivas, mas não directamente sobre. Teve a ver com a 

utilização das calculadoras gráficas no ensino da física e da química. No fundo, também estava 

relacionado com as práticas lectivas e com a introdução das novas tecnologias e com a inovação, 

que no fundo é um bocado a linha por onde eu andei. Foi influenciada por aquilo que desenvolvi 

no curso de mestrado. Agora, o facto das pessoas não terem acabado, não teve a ver comigo. 

Primeiro, não precisavam dos créditos, depois estão em fim de carreira, portanto, pensam que já 

não vão utilizar nada daquilo. Depois, a motivação das pessoas para as novas tecnologias, temos 

medo de experimentar coisas novas, do insucesso. 

Inv.: Voltando à disseminação que fez dos resultados da tese, acha que produziu implicações ao 

nível da sala de aula, da escola ou do próprio Sistema Educativo? 

B: Ao nível da sala de aula, sim! Para os outros colegas, eu acho que não consigo responder. Só 

a título particular, um ou dois que trabalham mais comigo. E, eventualmente, os meus colegas de 

mestrado que também são todos professores do ensino secundário. 

Inv.: Avaliou o impacte que teve essa divulgação? 

B: Não. 

Inv.: Acha que essa divulgação teve o impacte e a aplicabilidade desejados? 

B: Não sei dizer. 

Inv.: Que contribuições foram dadas para essa disseminação por parte do Conselho Executivo da 

sua escola? 

B: Nada! 



Inv.: E a Universidade onde frequentou o Curso de Mestrado? 

B: Não senti apoio. Falou-se em fazer um artigo, mas depois não houve mais nenhum contacto e, 

portanto, aí está: eu penso que têm que ser eles. Até porque nós temos muitas coisas com que 

nos preocupar aqui (escola) e a actividade é extremamente absorvente, e, portanto, uma pessoa 

tem que sentir algum apoio. 

Inv.: E a entidade empregadora contribuiu? 

B: Nada! 

Inv.: Os seus pares solicitaram informação acerca da sua dissertação? E os outros órgãos da 

escola? E os Centros de Formação Contínua de Professores? 

B: Só os colegas que estavam mais próximos. 

Inv.: Então, quais foram as principais dificuldades encontradas ao nível desta disseminação? 

B: Eu acho que já respondi um pouco a isto. 

Inv.: Foram mais extrínsecas, que intrínsecas? 

B: Sim. Não foi por falta de motivação. E a questão da falta de tempo, eu acho que o tempo 

contorna-se sempre. Foi mais por falta de apoio, porque se uma pessoa sentir que o nosso 

trabalho pode ser útil e que tem algum interesse para outros, nós arranjamos sempre tempo, nem 

que seja um bocadinho. E há sempre as interrupções das actividades lectivas, que eu defendo que 

devem ser para estas coisas mesmo! Pronto, há sempre a hipótese de contornar o problema. 

Porque eu também arranjei tempo para ir fazer o mestrado, sem prejudicar os meus alunos. Senti 

falta de incentivos. Não sei se incentivos e apoios, se tudo junto. Porque se calhar uma coisa leva 

à outra. 

Inv.: Pronto. Agora, vamos passar para a última parte da entrevista em que pedirei algumas 

sugestões para melhorar o processo de disseminação de trabalhos de Investigação em Didáctica 

das Ciências. Pensa que as revistas onde são publicados estes trabalhos de investigação estão 

acessíveis aos professores? Ou deveriam ser divulgados noutros tipos de publicações? 

B: Acessíveis não estão! Porque se nós quisermos consultar temos que nos deslocar às 

universidades. 

Inv.: Portanto, acha que deveriam ser divulgados noutros tipos de publicações? 

B: Na nossa área, eu julgo que a Sociedade Portuguesa de Física e a Sociedade Portuguesa de 

Química com os respectivos boletins, de vez em quando aparecem artigos vocacionados para as 

práticas lectivas. E nós, professores, gostamos. Não sei se nas outras áreas acontece o mesmo. 

Agora, o que se passa é que nem todos os professores têm acesso. Porque não são sócios 

dessas Sociedades. E eu estou a falar desta área, porque é aquela que eu conheço. Aqui na 

escola já houve a tentativa dos boletins virem para o gabinete, mas depois eles acabam por ficar 

ali. 

Inv.: Então, a escola não faculta esses boletins para os professores? 

B: Neste momento, não sei. Houve uma altura em que foi solicitado que eles fossem enviados 

para o grupo. Mas, eu tenho-os a título particular. E julgo que não deve haver muita mais gente a 



ter os dois. E, portanto, penso que a divulgação de revistas desse tipo, ou, então criar uma revista 

de ciências. E que fosse enviada para os departamentos de ciências. 

Inv.: Na sua opinião, a linguagem utilizada neste tipo de trabalhos dificulta a sua disseminação? 

B: Não! Quando fiz a minha dissertação, li imensos e não senti isso. 

Inv.: Acha que se deveria criar mais situações (conferências, seminários, …) com o intuito de dar 

a conhecer aos professores os resultados de trabalhos de investigação nesta área? 

B: Sim. Seguramente que sim. Mas cuidado com os custos! Porque, normalmente, nas inscrições 

nós não temos nenhum subsídio e acabamos por ser altamente penalizados. A parte económica, 

muitas vezes, faz com que os professores não vão. Porque, ou são muito próximas das escolas, 

portanto, no mesmo local, ou então acarreta custos que às vezes as pessoas… 

Inv.: Então, acha que esses encontros deveriam ser promovidos por quem? 

B: Pela escola deve ser difícil. Não sei se por grupos de escolas, dentro de uma determinada 

área, apoiadas por instituições que, eventualmente, do ensino superior estejam vocacionadas para 

a educação. Evidente que tem que haver sempre uma ligação entre as escolas e as 

universidades. E, hoje em dia, essa ligação é muito frágil. 

Inv.: Pode-me indicar algumas sugestões de como poderiam ser feitos, organizados esses 

encontros? 

B: Não sei… Talvez tipo oficina. Poderiam ser direccionados para as práticas lectivas. Mas, 

também, penso que há outras áreas que convinha que as pessoas reflectissem. Por exemplo, 

sobre: o que é a escola hoje, o que a sociedade / os políticos pretendem da escola. E depois para 

ver isso, aí poderia ser mais tipo debates. Em que as pessoas debateriam ideias sobre estes 

temas, por exemplo. Agora, tudo o que fosse direccionado para as práticas lectivas, penso que o 

modelo tipo oficina ou a apresentação de experiências bem sucedidas. Acho que seriam bons 

aspectos. 

Inv.: E para si, qual é o melhor meio de divulgação de trabalhos investigativos nesta área? 

B: As publicações que já referi seriam o veículo. E com a apresentação. Ou seja, houvesse 

alguém responsável para a apresentação das mesmas revistas ou publicações. Para motivar as 

pessoas! Não é aquilo só aparecer! As pessoas não abrem! É preciso um trabalho de retaguarda, 

porque senão as pessoas não abrem! 

Inv.: Quais as entidades que devem ser responsáveis pelo apoio a esta divulgação? 

Universidades, Escolas, Estado ou Centros de Formação Contínua de Professores? 

B: Todas estas. Centros de Formação Contínua quando funcionam convenientemente, sim.  

Inv.: Segundo o seu ponto de vista, esse apoio tem sido feito? Como melhorar? 

B: Não tem sido feito. Já respondi pelo que disse antes. 

Inv.: Acha que os Centros de Formação Contínua têm em conta os trabalhos que os professores 

fazem nos cursos de mestrado?  

B: Eu não sei responder. Pelos contactos que eu tive, não me parece. Mas não sei se noutras 

áreas não o tenham. 

Inv.: Pensa que os trabalhos investigativos realizados são de pouca relevância para as práticas? 



B: Não. Certamente, que há trabalhos que são relevantes e outros não. Eu conheço alguns que 

são importantes. E outros com uma importância menor. 

Inv.: Para terminar, acha que deveria haver uma forma de auscultar a opinião dos professores 

para futuras investigações? Pode-me dar exemplos? 

B: Sim. Mas, é preciso cuidado na forma como eles são abordados. Porque muitas vezes 

aparecem aqui inquéritos para responder para investigações e eu penso que acabam por ser 

respondidos a correr. Portanto, agora eu penso que os professores têm que sentir que a opinião 

deles vai ser importante e que é relevante. E que depois este ciclo não se fecha ali, naquele 

trabalho, vai dar continuidade e que poderá vir algo de positivo. Tenho a certeza absoluta que os 

investigadores em didáctica das ciências nos deviam procurar, porque nós é que estamos no 

terreno. 

Inv.: E tem alguma sugestão de como o poderiam fazer? 

B: Não sei. Nunca pensei em como implementar. Como poderia ser realizado. Mas que é 

importante, é. Para não haver aquela sensação de que eles estão lá a fazer investigação, nós 

estamos aqui no terreno, nós é que estamos aqui. 

 

 

Reflexão da Investigadora sobre a forma como decorreu a entrevista:  
 Esta foi a primeira entrevista que a investigadora realizou, por isso, inicialmente, estava 

um pouco tensa. Depois, com o decorrer da entrevista, estabeleceu-se uma boa interacção entre 

os dois interlocutores. O local da realização da entrevista foi escolhido pelo entrevistado, tendo 

decorrido num ambiente calmo e apropriado ao diálogo.  

 O entrevistado apresentou-se interessado, descontraído e com um discurso coerente. Em 

algumas fases da entrevista, a investigadora lançou algumas questões sobre temas já antes 

abordados na entrevista. Porém, foi positivo uma vez que o inquirido, em todas estas situações, 

acrescentou nova informação e ajudou a investigadora a confirmar determinadas ideias. Em suma, 

os objectivos da entrevista foram atingidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 6 
RELATÓRIO DA ENTREVISTA C  

 

Data de realização: 28 de Setembro de 2006 

Local: Leiria (Escola onde lecciona o entrevistado) 

Duração: 23 minutos 

 

Caracterização do Entrevistado 
Sexo: Feminino 

Idade: 43 anos 

Grupo disciplinar: B/G 

Categoria Profissional: Quadro de nomeação definitiva 

Habilitações Académicas: Licenciatura em Biologia (ramo educacional) pela Universidade de 

Coimbra (ano de conclusão: 1986); Mestrado em Ensino de Geologia e Biologia pela Universidade 

de Aveiro (ano de conclusão: 2001). 

Formação contínua: Acções de formação nas áreas de Novos Programas de Biologia e Geologia, 

Informática, Biologia e Geologia. 

Experiência Profissional: 19 anos de serviço (8 anos consecutivos na actual escola). Lecciona 

no Ensino Secundário. 

Cargos extracurriculares desempenhados: Directora de Turma, Vogal do Conselho Executivo, 

Vice-presidente do Conselho Executivo, Directora de Instalações, Coordenadora dos Directores de 

Turma.  

Razões para a escolha da profissão: Gosto pelo ensino. 

 

 

Transcrição da Entrevista 
Inv. (Investigadora): Vamos começar por fazer uma caracterização geral do curso de mestrado 

que frequentou e da sua tese. Já registou na ficha que frequentou um Mestrado em Ensino de 

Geologia e Biologia na Universidade de Aveiro, o qual concluiu em 2001. Porque escolheu este 

curso de mestrado? 
C: Principalmente, aprender mais. É assim no 11.º B podemos dar biologia 12.º ano e a área da 

geologia. E na altura a minha licenciatura é de biologia. Portanto, eu tive só duas cadeiras, ao 

longo da licenciatura, na área da geologia. E em termos de prática pedagógica, no dia-a-dia, 

verifiquei que estava muito verde. Havia muitos conhecimentos que eu não tinha na área da 

geologia. Pensei em fazer um mestrado que, por um lado, tivesse uma componente de biologia 

que eu já dominasse; uma componente da didáctica, que eu achava que na altura haviam várias 

correntes novas e que eu achava que podiam servir de base a algumas reformas que estavam a 

ser implementadas e que eu não entendia muito bem; e por outro lado, aprofundar conhecimentos 



de geologia. E surgiu aquele mestrado que conciliava isto tudo, e eu aproveitei. Escolhi um 

mestrado que fosse motivante em termos de área de formação.  

Inv.: Pensou em frequentar outro? 

C: Não, não. Na altura já tinha visto alguns antes, mas não. 

Inv.: Qual o tema da sua dissertação? 

C: Eu fiz investigação na parte da geologia. Portanto, o título é: “O Carbónico da região do Buçaco 

– aplicações didácticas”. Basicamente, foi para caracterizar o Carbónico do Buçaco, se era 

sedimentar marinho ou continental, isso com base nas observações no terreno, no laboratório, etc. 

E depois tentar aplicar o que aprendi para trabalhos com os miúdos ao nível do ensino, 7.º ano. 

Essas sugestões foram feitas segundo uma perspectiva de trabalho de campo. Formulei uma 

proposta para abordagem de uma unidade didáctica, segundo essa metodologia e aplicando o que 

eu investiguei. 

Inv.: Qual ou quais as razões para a escolha deste tema? 

C: Primeiro, escolhi na geologia porque achei que era a única forma de aprofundar os 

conhecimentos de geologia. E depois o tema não foi propriamente um tema que eu tenha 

escolhido, teve a ver muito com as exigências do momento. Porque, eu gostaria muito de fazer um 

trabalho na minha área, que é a zona de Leiria, S. Pedro de Moel,… uma destas zonas. Porque 

achava que aqui podia aplicar mais facilmente nas minhas aulas, porque é muito mais fácil levar 

os miúdos a deslocarem-se 2 ou 3 Km do que 50 ou 60 Km. Como as orientadoras trabalhavam 

numa área de investigação que não tinha nada a ver com rochas sedimentares, trabalhavam na 

área das rochas magmáticas, e como não conheciam muito esta zona, sugeriram fazer naquela 

área, que também é sedimentar. Foi um pouco jogar com os meus interesses e os interesses das 

orientadoras. 

Inv.: Se agora tivesse que escolher o tema optava pelo mesmo? 

C: Eu fazia nesta área, optava pelo mesmo. 

Inv.: Durante a frequência do mestrado, a sua entidade empregadora apoiou-a? 

C: Nunca tive obstáculos em termos de horários, só por isso já é muito bom. Agora também tenho 

que dizer que muitas vezes sacrifiquei o mestrado por causa das aulas. Mas também tive a 

compreensão em termos de flexibilidade de horários. Tudo isso acho que é positivo. 

Inv.: Sente que a sua entidade empregadora incentiva a frequência dos mestrados? 

C: Não! 

Inv.: Do seu ponto de vista, quais foram as consequências do trabalho desenvolvido no mestrado 

em termos do seu desenvolvimento pessoal e profissional? 

C: Começo por pessoal. Para mim o mestrado serviu um pouco para quebrar mitos do mestrado, 

mitos dos professores universitários, mitos do processo investigativo, mitos em relação a mim 

própria, etc. Porque às vezes, pensamos que podemos ir mais além e também às vezes não é 

bem isso. Então foi importante para crescimento pessoal, foi muito positivo.  

Em termos de prática pedagógica, eu aprendi muito, como é óbvio. Por exemplo, eu agora consigo 

ir para o terreno e sei perfeitamente como me organizar no sentido de fazer uma boa aula de 



campo prática de geologia e biologia. E aquelas sequências de etapas, eu não estava assim tão 

sensibilizada para elas. Portanto, a minha prática pedagógica mesmo que não reflicta tudo aquilo 

que aprendi, em termos de didáctica, pelo menos há uma preocupação ao fazer determinadas 

coisas. E pelo menos entendo certos documentos oficiais em que aparecem certas linhas 

orientadoras. Acho que é positivo. Quer dizer, alguma coisa mudou, não lhe vou dizer que foi uma 

mudança radical. Por exemplo, nas planificações tenho a preocupação de fazer diagnósticos 

antes, de ao preparar aulas práticas não ser meramente demonstrativa, mas ser mais numa 

perspectiva investigativa. Eu acho que fui sensibilizada para essas coisas. Não mudei 

radicalmente, mas há apenas coisas que nós acabamos por fazer de forma diferente, como 

consequência de todo o processo de aprendizagem que fizemos nos mestrados.  

Inv.: Quanto à divulgação dos resultados da sua dissertação, houve intenção da sua parte em 

fazê-lo? 

C: A única tentativa que houve foi ao nível do meu grupo de professores, aqui na escola. Eles 

sabiam que eu andava a frequentar o mestrado, sabiam que eu o conclui. Até que quando se 

começou a falar em saídas para os próprios professores, eu falei na possibilidade de fazer uma 

saída de campo. Na altura mostraram-se receptivos, mas depois não notei mais receptividade. E, 

portanto, desisti. As únicas divulgações que fiz foi mesmo a colegas exteriores à escola, da 

mesma área de formação, mas a título pessoal. Fomos lá uma tarde e expliquei-lhes o que andei a 

fazer e discutimos ideias. Não foi bem uma divulgação no sentido lato. Fiz uma primeira 

abordagem para fazer isso, mas como não notei grande receptividade, acabei por fazer uma 

divulgação mais ao nível pessoal, informal. 

Inv.: Porque tem feito assim? 

C: Por falta de apoio. Mas, também sou sincera, eu própria não me dei ao trabalho. Eu, por 

exemplo, podia ter proposto uma acção ao Centro de Formação. Mas, repare a minha tese foi no 

Buçaco. Não é propriamente aqui! Eu acho que poderia ter sido muito mais fácil e eu poderia ter 

avançado mais se eu tivesse feito um trabalho de investigação nesta zona. Repara, para nós 

propormos uma acção de formação, eventualmente até podia haver pessoas interessadas, como 

temos de nos deslocar imensos Kms, em vários momentos da acção, porque o pressupõe o 

trabalho, acaba por haver questões logísticas que, jogando na altura, acabei por não avançar com 

a acção. E também a receptividade não foi das melhores. Então, a divulgação tem sido informal. E 

uso a tese para concretizar situações em sala de aula. Apesar de não ser desta zona, já várias 

vezes usei material da minha tese para concretizar situações em aulas. 

Inv.: Então essa divulgação teve impacte a que nível? Da sala de aula? 

C: E amigos, mais nada! 

Inv.: Qual seria a forma que gostaria de ter feito essa divulgação? 

C: Uma acção de formação. 

Inv.: Com colegas da escola? 

C: E exteriores à escola, desta zona. 

Inv.: Acha que a divulgação que fez teve o impacte e a aplicabilidade desejados? 



C: Não. Mas também depois desisti de tudo. Acho que o mestrado deu muito para mim. E eu 

também não sou uma pessoa que em termos de personalidade, ande para aí a dizer o que fiz. 

Inv.: Que contribuições para essa divulgação foram dadas pelo Conselho Executivo, pela 

Universidade onde frequentou o mestrado e pela própria entidade empregadora? 

C: Não para tudo. 

Inv.: Os seus  pares solicitaram informação acerca da sua tese? E outros órgãos da escola? E os 

Centros de Formação Contínua? 

C: Nada. Mas, quanto aos C. F. C. de Professores, também acho que aí temos de ser nós a 

procurar e não eles. Eles não se preocupam minimamente. Tem que ser a pessoa a fazer a 

proposta. Não é o C. F. C. de Professores que sabe que há mestres. Eles não aproveitam isso. 

Eles poderão não ter conhecimento, mas também não vejo. Imagine esses centros poderiam 

auscultar nas escolas se há gente habilitada para as áreas onde há carência. Mas nunca vi isso. 

Inv.: Colocou a tese disponível para consulta? Onde? 

C: Só o exemplar que deixei na universidade. 

Inv.: Os colegas da sua escola tiveram acesso à sua tese? De que forma? 

C: Só a título pessoal e informal. Mostrei a duas ou três pessoas.  

Inv.: Quais as dificuldades encontradas ao nível dessa disseminação? 

C: Falta de motivação, de tempo, de apoio, acho que já disse isso tudo… Por exemplo, quanto à 

dificuldade em transpor os resultados da investigação para linguagem acessível, acho que isso 

não é impeditivo, para pessoas da área. Apesar de ser uma linguagem científica, não é uma coisa 

que não se entenda. Penso que não é por aí. 

Inv.: Agora, gostava de falar consigo sobre sugestões para melhorar o processo de disseminação 

de trabalhos de investigação em didáctica das ciências. 

C: Olhe, é assim, eu queria dizer que uma vez um professor da universidade contactou-me no 

sentido de eu mandar um resumo da minha tese para qualquer coisa. Não sei se foi publicado ou 

não. Quer dizer, não há um bocado de “feed-back”. Mas, por exemplo, o caso das universidades, 

eventualmente podiam publicar ou tentar fazer resumos dos trabalhos, tipo uma separata, e quem 

sabe incentivar os próprios alunos. Dizer-lhes que “este trabalho” poderá dar, eventualmente, uma 

acção de formação, nesta e nesta área, portanto darem pistas que pudessem ser úteis. Quem 

sabe essa tal separata que pudessem fazer, enviar para vários centros de formação de 

professores, no sentido de haver ali material de onde poderá surgir uma acção. Sei lá, um boletim 

da universidade que fosse enviado para as escolas ou para um sítio qualquer, onde se fizesse 

uma súmula daquilo que tem sido feito em termos de investigação. 

Na altura do meu mestrado, a única coisa que as minhas orientadoras propuseram foi fazer um 

trabalho, tipo artigo para uma revista científica. Só que isso pressuponha um trabalho de 

investigação, de construção que era mesmo para uma pessoa que se dedicasse a tempo inteiro à 

investigação. Não era o meu caso. E, portanto, seria uma divulgação de trabalhos mais científicos 

para uma revista muito específica, obedecendo a determinadas regras, e eu penso que não era 



esse o meu objectivo. Nem mesmo é esse o objectivo dos mestrados em termos de ensino. 

Poderá ser dum mestrado mais científico. 

Inv.: Pensa que as revistas onde os trabalhos de investigação em didáctica das ciências estão 

acessíveis aos professores? Ou estes deveriam ser divulgados noutro tipo de publicações? 

C: Por exemplo, mesmo nas escolas, eu não sei como isso funciona, nós temos poucas 

informações de revistas de didáctica ou de trabalhos. Porque a maior parte deles são publicados 

em revistas estrangeiras. Ou seja, há uma revista portuguesa que publique isso? É capaz de não 

existir. Portanto, eu acho que há pouca divulgação, mesmo ao nível do país. Eu, por exemplo, a 

questão da didáctica, eu aprendi, no mestrado, muita coisa porque havia um desconhecimento 

muito grande. Existem revistas que se dedicam a essas problemáticas, mas são estrangeiras. 

Inv.: Na sua opinião, a linguagem usada nestes trabalhos dificulta a sua divulgação? 

C: Acho que às vezes dificulta. E às vezes são artigos muito redundantes, dizem todos o mesmo, 

este cita aquele e aquele cita o outro. E, de repente, é tudo a mesma coisa! 

Inv.: Acha que se deveriam criar mais oportunidades para divulgar estes trabalhos aos 

professores? Promovidas por quem? 

C: Acho. Promovidas por universidades, centros de formação. Eu acho que devia de haver mais 

parcerias entre escolas e as universidades, por exemplo. 

Inv.: Pode-me dar algumas sugestões de como organizar isso? 

C: Por exemplo, colóquios mensais, trimestrais, mas em sistema rotativo. Não serem só no Porto 

ou em Lisboa, ou Coimbra. Eventualmente, ir às escolas. Mas, como as escolas são muitas, tentar 

juntar ao nível de um agrupamento, dum CAE. Não vai toda a gente, mas eu acredito que algumas 

pessoas vão e começavam a divulgar. Agora, acho que as universidades estão cada uma no seu 

sítio. As escolas não sabem muito bem o que se faz lá. As universidades muitas vezes não sabem 

como as coisas funcionam aqui. Portanto, não há uma interligação e era importante! Porque a 

nossa profissão é uma formação contínua. E, portanto, há necessidade de nós sabermos o que é 

que vai saindo. Não só em termos de área científica, mas também da didáctica, da pedagogia. 

Inv.: Para si, qual é a melhor forma de divulgação destes trabalhos? 

C: Revistas e as tais palestras temporárias realizadas num sistema rotativo. Não acredito que 

saiam assim tantos trabalhos de investigação. Por exemplo, uma ou duas pessoas acabam uma 

tese mais ou menos ao mesmo tempo, com interesse, porque não fazer uma divulgação nesse 

sentido?! 

Inv.: Quais as entidades que devem ser responsáveis por essa disseminação? O Estado, as 

escolas, as universidades, os centros de formação contínua de professores? 

C: Todos esses. Mas, acho que tem interesse não só para as universidades como também para 

os centros de formação. Se as universidades, por exemplo, divulgarem o que andam a fazer em 

termos de investigação podem ter mais alunos de mestrado. Se as escolas souberem, pode ser 

que haja mais professores a irem frequentar os mestrados. Se os centros de formação souberem 

pode ser que haja mais acções. Portanto, acho que ganha toda a gente. 



Inv.: Pensa que os trabalhos de investigação realizados nesta área são de pouca relevância para 

as práticas? 

C: É assim esses trabalhos mudam alguma coisa, mas não sei se muda radicalmente. Interessam, 

mas não considero que sejam relevantes. Por exemplo, eu conheço pessoas que fizeram 

trabalhos na área da didáctica, sobre diferentes metodologias, concluíram que os alunos 

aprendem melhor com essas metodologias, mas por várias razões não implementam isso na sala 

de aula. Continuam com as mesmas práticas. Eu acho que há muitos obstáculos dentro das 

próprias pessoas e depois há muitas coisas exteriores. 

Por exemplo, eu adoraria fazer trabalho de campo segundo aquela metodologia que dizem. E a 

logística que é necessária para sair com uma turma?! Há uma série de entraves e depois uma 

pessoa acaba por esmorecer. Quando frequentei as didácticas e tive conhecimento dos trabalhos 

que se fazem nessa área, não me motivou. Porque eu acho que essas práticas têm muito 

interesse e são muito boas para pessoas que querem aprender. Não é essa a nossa realidade. 

Nós trabalhamos com jovens que a maior parte deles anda aqui obrigado. Nós, por exemplo, 

podemos adaptar, mas também acho que não podemos transpor na íntegra. E, muitas vezes, até 

para nós adaptar há tantos obstáculos. Por exemplo, há escolas que nem têm laboratórios! 

Inv.: Acha que deveria de haver uma forma de auscultar a opinião dos professores para futuras 

investigações? De que forma? 

C: É importante. Por exemplo, por inquéritos aos professores, ou virem à escola verem como as 

coisas funcionam. Mas, também acho que em termos de didáctica, o que é que fazem? Há 

trabalhos que não se podem aplicar ao ensino. Por exemplo, participei numa entrevista sobre 

diários de aula. Eu acho interessante para a nossa formação, mas será relevante? Olhe, eu 

participei transcrevendo as minhas aulas de uma unidade didáctica. Fiz isso e eu não sei quais 

foram as conclusões. Assim, por várias razões os trabalhos de didáctica acabam por não servir 

para nada.  

 

 

Reflexão da Investigadora sobre a forma como decorreu a entrevista 
 A entrevista decorreu num local à escolha do entrevistado, num ambiente calmo e 

apropriado ao diálogo. Durante a entrevista, o entrevistado discursou pausadamente, 

manifestando tranquilidade. Através da conversa mantida com este entrevistado, a investigadora 

notou que esse se sentia pouco motivado para a disseminação da sua dissertação, bem como 

para os trabalhos de investigação em didáctica das ciências. De um modo geral, os objectivos da 

entrevista foram atingidos. 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 
RELATÓRIO DA ENTREVISTA D  

 

Data de realização: 28 de Setembro de 2006 

Local: Leiria (Escola onde lecciona o entrevistado) 

Duração: 12 minutos 

 

Caracterização do Entrevistado 
Sexo: Feminino 

Idade: 40 anos 

Grupo disciplinar: F/Q 

Categoria Profissional: Quadro de nomeação definitiva 

Habilitações Académicas: Licenciatura em Ensino de Ciências Físico-Químicas pela 

Universidade de Aveiro (ano de conclusão: 1990); Pós-graduação em Ciências da Educação – 

Formação Pessoal e Social pela Universidade de Aveiro (ano de conclusão: 1993); Mestrado em 

Ensino de  Física e Química pela Universidade de Aveiro (ano de conclusão: 2001). 

Formação contínua: Acções de formação nas áreas de Novos Programas, Física e Química. 

Experiência Profissional: 17 anos de serviço (11 anos consecutivos na actual escola). Lecciona 

no Ensino Secundário. 

Cargos extracurriculares desempenhados: Directora de Turma, Vice-presidente do Conselho 

Executivo, Directora de Instalações, Coordenadora dos Directores de Turma do secundário.  

Razões para a escolha da profissão: Gosto pelo ensino e estabilidade profissional. 

 

 

Transcrição da Entrevista 
Inv. (Investigadora): A colega, tal como referiu na ficha de caracterização, concluiu o mestrado 

em ensino de física e química em 2001 na universidade de Aveiro. Pode-me indicar quais as 

razões para a escolha deste curso? 

D: Porque era na minha área e por ser na universidade de Aveiro. 

Inv.: Quais os motivos que a levaram a frequentar o mestrado? 

D: Necessidade de realização pessoal, vontade de sair daqui de Leiria e entrar em contacto com 

pessoas que estão a trabalhar noutras áreas. Porque aqui em Leiria tinha poucas oportunidades e 

foi mais para tentar abrir horizontes. 

Inv.: Quando escolheu este curso de mestrado pensou em frequentar outro? 

D: Não. Também comecei a frequentar aquele curso mais porque tinha uma colega, e 

incentivámo-nos uma à outra. E surgiu aquele curso e nem pensamos noutro. 

Inv.: Qual o tema da sua dissertação? 

D: Foi na didáctica da química e foi sobre os combustíveis fósseis. Foi uma abordagem deste 

tema para o 11º ano. 



Inv.: Quais as razões para a escolha deste tema? 

D: Porque eu tinha que experimentar aquilo que eu propunha com alunos e os alunos que tinha 

eram do 11º ano. Portanto, tinha que escolher uma área da química, escolhi os combustíveis 

fósseis, porque era um tema que dava para se abordar numa parte do programa. 

Inv.: Se agora tivesse que escolher o tema para a sua dissertação optava pelo mesmo? 

D: Provavelmente escolheria também alguma coisa na área da didáctica da química, o tema dos 

combustíveis fósseis, não sei, talvez fosse um outro tema. 

Inv.: E porquê na área da didáctica da química? 

D: Foi por causa da orientadora. Eu gostaria que a minha orientadora fosse uma professora que 

eu já a conhecia. 

Inv.: Durante a frequência do mestrado, a sua entidade empregadora apoiou-a? 

D: Eu aqui nesta escola tive todo o apoio, não tive qualquer problema em termos de horário, de 

disponibilidade. 

Inv.: E acha que a entidade empregadora incentiva os professores a frequentar mestrados? 

D: Neste momento acho que não. Na altura em que eu fiz não incentivou, mas também não se 

opôs. 

Inv.: Para si, quais foram as consequências do seu trabalho efectuado no mestrado em termos do 

seu desenvolvimento pessoal e profissional? 

D: O mestrado teve consequências, porque a partir daí, aqui na escola, acharam que eu tinha 

capacidades para uma série de coisas. E, portanto, a partir daí não consegui parar. Esses cargos 

todos que escrevi aí foi a partir do mestrado. Mas, a nível de aulas, eu acho que me ajudou a 

preparar as aulas, a investigar coisas para dar as aulas, a escolher outras estratégias. 

Inv.: Agora, vamos passar para a parte da entrevista em que falaremos sobre a divulgação feita 

pela colega dos resultados da sua dissertação. Houve intenção da sua parte em divulgar os 

resultados da sua dissertação? 

D: Acho que não. Nunca fiz nenhum esforço para divulgar. Esporadicamente, emprestei a minha 

tese a alguns colegas que necessitavam para tirar algumas ideias. Mas não foi nada propositado. 

Portanto, surgiu a oportunidade e emprestei. Foi uma divulgação informal a colegas que 

pertenciam ao mesmo grupo disciplinar. 

Inv.: Os seus pares solicitaram informação acerca da sua dissertação? E outros órgãos da 

escola? E os centros de formação contínua de professores? 

D: Não, ninguém. Eu penso que aqui na altura o centro de formação nem se apercebeu que nós 

estávamos a fazer mestrado. 

Inv.: Colocou a tese disponível para consulta? Onde? 

D: Na universidade de Aveiro. 

Inv.: Os colegas da sua escola tiveram acesso à sua tese? 

D: Só quando me pediam, eu emprestei. 

Inv.: Que dificuldades surgiram na divulgação da dissertação? 

D: É assim: eu não procurei divulgar, por isso não sei. Foi por falta de motivação. 



Inv.: Vamos passar para a última parte da entrevista, em que falaremos acerca de sugestões para 

melhorar o processo de disseminação de trabalhos em investigação em didáctica das ciências. 

Pensa que as revistas onde os trabalhos de investigação são divulgados estão acessíveis aos 

professores? Ou deveriam ser divulgados noutros tipos de publicações? 

D: Deviam ser publicados noutro tipo de publicações. Quer dizer, neste momento, a forma mais 

fácil é a Internet. Porque os nossos trabalhos de investigação saem às vezes na Sociedade 

Portuguesa de Química. Nós temos acesso. Eu penso que esta escola não é assinante deste 

boletim, mas por culpa do grupo. Porque quase todos os membros são membros desta Sociedade. 

Mas acho que esses trabalhos não estão acessíveis, mesmos dos meus colegas que fizeram 

mestrado aqui na escola. 

Inv.: Na sua opinião, a linguagem usada nestes trabalhos dificulta a divulgação dos mesmos? 

D: Às vezes acho que sim. Porque nós temos acesso a determinados temas e também a 

linguagem que está associada a estes temas. E só mais tarde é que esses aparecem cá para fora. 

E agora estou-me a lembrar do CTS e do CTSA que agora é muito divulgado por causa dos novos 

programas, mas que quando os programas vieram cá para fora, nós que frequentamos as ciências 

da educação ao nível do mestrado já estamos familiarizados, mas as minhas colegas aqui, nós 

tínhamos que explicar, porque nunca tinham ouvido falar em nada disso. 

Inv.: Acha que se deveriam criar mais situações com o intuito de dar a conhecer aos professores 

os resultados da investigação em didáctica das ciências? Como poderiam ser organizadas?  

D: Não sei. E agora é cada vez mais difícil, porque está cada vez mais difícil nós podermos assistir 

a alguma coisa. Só podemos assistir a conferências, ou fazer alguma formação só em horário pós-

lectivo. Por exemplo, essas coisas nunca aparecem ao fim-de-semana, ou raramente. E aparecem 

sempre junto a universidades e quem vive um pouco mais afastado, é difícil gerir isso. 

Inv.: E poderiam ser promovidas por quem? 

D: Se nós, professores das escolas, tentássemos que essa divulgação fosse feita nas suas 

escolas seria mais fácil. Seria o ideal. 

Inv.: Qual é para si o melhor meio de divulgação destes trabalhos de investigação? 

D: Eu penso que as acções de formação são importantes e penso que é o meio mais fácil de 

chegar às pessoas que os artigos. 

Inv.: Quais as entidades que devem ser responsáveis pelo apoio a esta divulgação? Por exemplo, 

as universidades, o estado, as escolas, os centros de formação contínua de professores? 

D: Todos os quatro. 

Inv.: Segundo o seu ponto de vista, este apoio tem sido feito? 

D: Que tenha sido feito não tenho conhecimento. Para melhorar teria que haver uma grande 

cooperação entre os centros de formação contínua de professores e as universidades. Doutra 

forma não vejo. 

Inv.: Pensa que os trabalhos de investigação realizados nesta área são de pouca relevância para 

as práticas? 



D: Eles podem ter relevância, mas só anos mais tarde. Porque na altura em que são feitos, não 

sei se é por falta de divulgação, talvez por isso, mas anos mais tarde é que eu penso que vão ter a 

sua importância. 

Inv.: Acha que deveria haver uma forma dos investigadores auscultarem a opinião dos 

professores para futuros trabalhos? De que forma? 

C: Sim. Como, é que é complicado porque se for questionários nós não respondemos. Mas não 

estou a ver outra forma. Questionários, entrevistas,… 

 

 

Reflexão da Investigadora sobre a forma como decorreu a entrevista: 
 O local para a realização da entrevista foi escolhido pelo entrevistado. Esta realizou-se 

sem ter ocorrido qualquer percalço e sempre com uma boa interacção entre a investigadora e o 

inquirido. O entrevistado usou um discurso simples, tendo sido sempre sucinto nas suas respostas 

e manifestou estar desinibido.  A investigadora considera que, face às preocupações do 

entrevistado na altura do inquérito, o assunto da disseminação dos resultados da dissertação de 

mestrado não era importante para o entrevistado. Globalmente, os objectivos da entrevista foram 

atingidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 8 
RELATÓRIO DA ENTREVISTA E  

 

Data de realização: 8 de Junho de 2007 

Local: Universidade de Aveiro (Universidade onde o entrevistado frequenta um Curso de 

Doutoramento) 

Duração: 25 minutos 

 

Caracterização do Entrevistado 
Sexo: Feminino 

Idade: 37 anos 

Grupo disciplinar: 520 

Categoria Profissional: Quadro de nomeação definitiva 

Habilitações Académicas: Licenciatura em Biologia pela Universidade de Coimbra (ano de 

conclusão: 1993); Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia pela Universidade de Aveiro (ano 

de conclusão: 2001). 

Formação contínua: Acções de formação nas áreas de Ensino de Biologia e Geologia, Trabalho 

de Campo no Ensino da Geologia, Trabalho Prático no Ensino das Ciências. 

Experiência Profissional: 14 anos de serviço (6 anos consecutivos na actual escola). Lecciona 

no Ensino Secundário. 

Cargos extracurriculares desempenhados: Directora de Turma, Delegada de Grupo, Directora 

de Instalações.  

Razões para a escolha da profissão: Gosto pelo ensino e boa saída profissional. 

 

 

Transcrição da Entrevista 
Inv. (Investigadora): Vamos começar por falar do seu curso de mestrado. Porque escolheu este 

mestrado? 

E (Entrevistado E): Eu escolhi o mestrado sobretudo porque tendo eu tirado o meu curso em 

Coimbra, licenciatura em Biologia, sentia imensas fragilidades a nível da minha formação, tanto na 

área da geologia, como na área da didáctica que foi muito pobre em termos de formação. Como 

estive quatro a cinco anos a dar aulas após a minha licenciatura, sentia-me muito frágil nessas 

duas áreas. 

Inv.: E, na altura, pensou em frequentar outro?  

E: Não, só este. Porque como eu tinha fragilidades na área da geologia e na área da didáctica, 

então ao saber que ia haver este mestrado aqui em Aveiro, senti que me poderia ajudar nessas 

duas áreas. E não procurei outro.  

Inv.: Qual ou quais os motivos que a levaram a frequentar o mestrado? 



E: Foi sobretudo a fragilidade a nível da minha formação. Foi sobretudo esse motivo. Senti 

fragilidades e quis aprofundar as áreas da geologia e da didáctica.  

Inv.: De que forma a sua entidade empregadora a apoiou durante a frequência do mestrado? 

E: Facilitou-me o horário. Eles conseguiram que o meu horário fosse muito arranjado, de forma a 

que eu pudesse assistir às aulas do mestrado. O que foi óptimo. 

Inv.: Acha que a sua entidade patronal incentiva os professores a frequentarem os cursos de 

mestrado? 

E: Não sei se incentiva, não cria é entraves. O incentivar não diria. Mas, ao mesmo tempo noto 

que se as pessoas manifestarem vontade não cria entraves. Mas estou a falar a nível dos colegas 

do conselho executivo, porque é aí que pode haver mais possibilidade de apoio.  

Inv.: Qual o tema da sua dissertação? 

E: Foi na área do trabalho de campo em geociências, depois com a construção de materiais 

didácticos de natureza construtivista. Pronto, aplicado sobretudo ao terceiro ciclo.  

Inv.: E, qual ou quais as razões para a escolha deste tema? 

E: As razões prendem-se sobretudo com o facto de eu já antes de frequentar o mestrado eu fazia 

muitas visitas de estudo. Mas fazia-as segundo o modelo tradicional. E sentia que ficava muito 

aquém das potencialidades que as visitas de estudo podiam ter. Então, decidi avançar nessa área, 

sendo também um dos critérios que me fez avançar na área do trabalho de campo a opção pelo 

orientador. E conciliar as duas coisas foi excelente. 

Inv.: Se agora tivesse que escolher o tema para a dissertação optava pelo mesmo? 

E: Sim, sim! Porque senti que desenvolvi um trabalho extremamente rico para a minha formação 

profissional. Apesar de agora estar a frequentar o Doutoramento e vou trabalhar na área de 

formação de professores, já não na área do trabalho de campo. Mas, se fosse agora a fazer de 

novo o mestrado era a mesma área que escolhia. 

Inv.: Do seu ponto de vista, quais foram as consequências do seu trabalho ao nível do seu 

desenvolvimento pessoal e profissional? 

E: Foram enormes! Ao nível do desenvolvimento pessoal, deu-me um suporte de fundamentação 

teórica quer ao nível da geologia, quer ao nível da didáctica extremamente rico. Eu sentia 

fragilidades antes de o frequentar. E, depois, fez com que esse suporte se concretizasse em 

muitas mais actividades de trabalho de campo. Todos os anos faço actividades de campo já na 

perspectiva que eu desenvolvi no meu mestrado. Noutros espaços geográficos, bem como noutras 

temáticas. Tem me feito fazer essas actividades todos os anos e partilhar com os colegas da 

escola.  

Inv.: É sobre isso que agora vamos falar, sobre a disseminação dos resultados da sua 

dissertação. Houve intenção de sua parte em disseminá-los? 

E: É assim ela foi acontecendo naturalmente. Porque o facto de eu fazer as saídas, de eu as 

planificar, normalmente, se eu tenho uma turma e quero levar os alunos ao campo, o autocarro 

permite que vá outra turma. Então, normalmente, eu tentava planificar com outra colega ou com 

outros colegas. E, isso aos poucos foi acontecendo, essa disseminação a nível da minha escola.  



Inv.: E só fez desta forma? 

E: Não só! Depois, também a fiz em congressos e em acções de formação na área do trabalho de 

campo. 

Inv.: E porque tem feito assim? 

E: Naturalmente as coisas foram acontecendo assim. Ao nível da escola, naturalmente, ia 

planificando com os colegas, os colegas iam também comigo para o campo e as coisas foram-se 

alastrando. Entretanto, por exemplo, ainda este ano, houve colegas que queriam ir ao Cabo 

Mondego, que é uma zona onde eu já tenho levado as minhas turmas, e fui com as colegas 

explicar-lhes o roteiro, o tipo de actividades, o guia de actividades que nós tínhamos para 

desenvolver e elas já foram com os seus alunos. Entretanto, depois houve a oportunidade de 

frequentar alguns congressos, incentivada pelo meu orientador de mestrado, que me foi 

incentivando para fazer essa divulgação a nível de congressos. E, depois, por acções de 

formação. Umas por sugestão do meu orientador, outras por propostas que fiz a centros de 

formação, que foram aceites, foram creditadas, financiadas e foram acontecendo assim. 

Inv.: E haveria alguma forma que gostaria de ter feito essa disseminação? 

E: Não, penso que esta foi a melhor forma. Estou satisfeita. 

Inv.: A disseminação desses resultados teve implicações ao nível da sala aula, da escola ou do 

próprio sistema educativo? 

E: Como já referi, ao nível da sala de aula sem dúvida! Porque todo o apoio e suporte de 

fundamentação teórica que recebi quer na área da geologia, quer na didáctica fizeram-me ser, 

claramente, outra professora. Mais voltada para a reflexão, para o pensar em outras actividades, 

em outras metodologias de ensino. Claro, sempre introduzindo o trabalho de campo como uma 

metodologia de ensino extremamente válida e potenciadora das aprendizagens dos alunos. E, 

naturalmente, as coisas foram acontecendo, como já referi, ao nível do grupo disciplinar, ao nível 

da própria escola.  

Inv.: E como verificou e avaliou esse impacte? 

E: É assim, quando eu faço ao nível da sala de aula, a avaliação é a partir dos alunos. Quando é 

feita em acções de formação, a avaliação é feita através da receptividade que vejo por parte dos 

próprios colegas. E sei que depois dessa acção alguns colegas já levaram os seus alunos também 

àqueles locais. A nível dos congressos, é a receptividade que as pessoas também mostram 

quando estão a assistir e ao mesmo tempo em dúvidas, esclarecimentos e opiniões que vêm pedir 

no final das apresentações. Basicamente, passa por aí.  

Inv.: E, para si, essa disseminação teve o impacte e a aplicabilidade desejados? 

E: Como eu à partida nunca tinha pensado que ia dinamizar acções de formação, como eu não 

pensava sequer fazer isso e aconteceu, acho que foi muito positivo. A nível de sala de aula cabe-

me a mim a implementação e aí estou satisfeita com a forma que tenho feito. 

Inv.: E que contribuições foram dadas para essa disseminação pelo conselho executivo da sua 

escola, pela universidade onde frequentou o mestrado e até pela própria entidade empregadora? 



E: Foram sobretudo pela universidade. E aqui em concreto pelo meu orientador, que me ia sempre 

informando de locais onde eu deveria apresentar propostas. Quanto à entidade empregadora não. 

Apenas, não dificultaram, mas não tiveram qualquer contribuição.  

Inv.: Os seus pares solicitaram informação acerca da sua dissertação? 

E: Solicitaram. Tanto é que já levei todos os colegas da minha escola aos locais onde desenvolvi o 

meu trabalho e disponibilizei todos os materiais que construí durante a minha dissertação.  

Inv.: E os outros órgãos da escola? E os centros de formação contínua? 

E: Não. A nível dos centros de formação sim, porque eu apresento a proposta. 

Inv.: Onde colocou a sua dissertação disponível para consulta? 

E: Aqui na universidade entreguei os exemplares que nos eram exigidos. 

Inv.: E os seus colegas da escola tiveram acesso à sua dissertação? 

E: Na íntegra não, aos materiais sim. 

Inv.: Quais as dificuldades encontradas ao nível desta disseminação? 

E: É assim, não sei muito bem… Se calhar a dificuldade passa sobretudo em como é 

relativamente espessa a dissertação, depois ter que imprimir vários exemplares tornar-se-á mais 

difícil fazer a sua disseminação na íntegra. Mas, ao nível da disseminação dos materiais que eu 

construí não encontrei dificuldades. 

Inv.: Quais são as suas expectativas em relação à disseminação da sua dissertação no futuro? 

E: Eu acho que seria interessante, se fosse possível, desenvolver um livro em que não tivesse só 

o meu trabalho, mas trabalhos de três ou quatro teses que sei que já estão desenvolvidas na área 

do trabalho de campo, construídas para diferentes locais. Penso que era extremamente importante 

para todos os professores. Conciliar esses materiais todos num livro e fazê-lo chegar a todas as 

escolas, que ficasse acessível a todos os professores. Seria extremamente rico. 

Inv.: Agora vamos passar para a última parte da entrevista em que falaremos de aspectos que 

podem melhorar a disseminação de trabalhos de investigação da área da Didáctica das Ciências. 

Pensa que as revistas onde estes são divulgados estão acessíveis aos professores?  

E: Não estão muito acessíveis aos professores nas escolas. Porque, normalmente, os professores 

colocados nas escolas, a não ser que venham lá as universidades onde as revistas se encontram, 

não têm muito acesso a essa informação. Porque as revistas não estão em todas as livrarias, as 

pessoas não têm acesso muitas vezes.  

Inv.: Pensa que poderiam ser divulgados noutro tipo de publicações? 

E: Eu penso que sim, ou então as mesmas publicações, mas fazê-las chegar às escolas. Nem só 

às escolas, talvez mais às livrarias, está tudo muito restrito aqui às cidades que têm as 

universidades.  

Inv.: Pensa que a linguagem usada nestes trabalhos dificulta a disseminação dos mesmos? 

E: Eu penso que o problema não é a linguagem, o problema é mesmo a rede de distribuição das 

revistas, que não chegam às pessoas e deveriam chegar! 

Inv.: Acha que se deveriam realizar mais encontros com o intuito de dar a conhecer os resultados 

destes trabalhos? 



E: Penso que também era importante. 

Inv.: E promovidos por quem? 

E: O problema aí é a gestão financeira. Por exemplo, uma escola não tem a capacidade de 

organizar um encontro desses. Se calhar aqui penso que as universidades deveriam desempenhar 

um papel importante nessa disseminação, na organização de encontros. Tem havido a nível 

nacional encontros de educação em ciência, têm decorrido um pouco por todo o país. Mas, penso 

que deveriam ser mais frequentes.  

Inv.: E de modo poderiam ser organizados de modo a melhorar a comunicação entre os 

investigadores e os professores? 

E: Com dinâmicas, como já estão a acontecer em muitos encontros, em que haja partes de partes 

de apresentação dos trabalhos desenvolvidos, um pouco mais teóricas, mas sobretudo também 

com workshops, em que as pessoas estejam mais envolvidas nos trabalhos, em pequenos grupos 

em que as pessoas possam estar mais envolvidas com os trabalhos, tipo oficinas de formação. Se 

não fica tudo muito vago.  

Inv.: Então, para si, qual é o melhor meio de disseminação destes trabalhos? 

E: Não sei se haverá a melhor forma, se calhar há algumas formas possíveis que deveriam ser 

mais implementadas, que era através de congressos mais frequentes, para chegar a um maior 

número de pessoas. Também, acontecer algo, que sei que já está a acontecer em alguns 

congressos, que é o congresso ser creditado e dar direito a créditos de formação dos professores. 

Isso também é um incentivo para que as pessoas possam ir e não vejam o seu tempo (entre 

aspas) perdido. Também, através de páginas da Internet, fazerem chegar as notícias às escolas, 

dos trabalhos de investigação que vão sendo desenvolvidos. E, pronto, também uma maior 

disseminação das revistas científicas, fazê-las chegar às escolas, através, como é lógico, do apoio 

do ministério da educação. Para que estas possam chegar às escolas. 

Inv.: E quais as entidades que devem ser responsáveis por esta disseminação? Universidades, 

escolas, centros de formação contínua de professores, Estado? 

E: Centros de formação, escolas, universidades, se calhar, também, entidades privadas 

nomeadamente algumas editoras que também podiam apoiar essa disseminação, para que ela 

chegue de forma mais sustentada às escolas. E, claro, não esquecendo o Ministério da Educação 

que deve ser o fundamental. 

Inv.: E, no seu ponto de vista, este apoio tem sido feito? Como melhorá-lo? 

E: No fundo, eu não sei se tem sido feito e em que moldes tem sido feito. Se calhar, se apoio 

fosse mais constante os efeitos seriam outros, do que aqueles que se verificam actualmente. 

Agora, olhando tem havido alguma disseminação e aí as universidades têm dado esse apoio. Mas, 

precisa de ser reforçado, pelo Ministério da Educação e por entidades privadas, por editoras que 

poderiam apoiar. 

Inv.: Pensa que os trabalhos investigativos que se têm realizado nesta área são de pouca 

relevância para a melhoria das práticas? 



E: Não, eu acho de extrema relevância para a melhoria das práticas. Agora a forma como eles não 

são disseminados leva que muitas vezes fiquem aquém, que fiquem muito fechados nas 

prateleiras das bibliotecas das universidades. E aí era preciso haver um trabalho mais intensivo de 

divulgação para os professores das escolas. 

Inv.: Acha que deveria haver uma forma de auscultar a opinião dos professores para possíveis 

investigações? Pode dar sugestões? 

E: Eu acho que deveria ser feita essa auscultação de modo a que eles próprios se sentissem 

intervenientes e participativos nesses estudos. Porque muitos deles sentem dificuldades. Eu estou 

na escola e muitas vezes dizem-me: “Vocês fazem os mestrados e depois os trabalhos muitas 

vezes ficam fechados na prateleira. Não temos acesso ao que é feito.” E, então há que ouvi-los e 

depois desenvolver estudos para que haja uma maior disseminação ao nível das escolas. Porque 

é necessário. Esse contacto poderia ser feito, por exemplo, através de questionários que fossem 

distribuídos ou através de contactos pessoais dos próprios investigadores com as escolas. Assim 

criava uma maior envolvência. 

  
 

Reflexão da Investigadora sobre a forma como decorreu a entrevista: 
O local para a realização da entrevista foi escolhido pelo entrevistado. Esta decorreu num 

ambiente calmo e propício ao diálogo.  O entrevistado manifestou uma boa fluência verbal, 

segurança e descontracção. O seu discurso primou pela especificidade e clareza. De salientar que 

durante a abordagem de todos os temas estruturantes da entrevista o inquirido manifestou um 

elevado interesse e motivação. Portanto, os objectivos da entrevista foram totalmente atingidos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 10 
RELATÓRIO DA ENTREVISTA F  

 

Data de realização: 12 de Junho de 2007 

Local: Aveiro (Escola onde lecciona o entrevistado) 

Duração: 26 minutos 

 

Caracterização do Entrevistado 
Sexo: Feminino 

Idade: 49 anos 

Grupo disciplinar: B/G 

Categoria Profissional: Quadro de nomeação definitiva 

Habilitações Académicas: Bacharelato em Ciências da Natureza pela Universidade de Aveiro 

(ano de conclusão: 1980); Licenciatura em Ensino de Biologia e Geologia pela Universidade de 

Aveiro (ano de conclusão: 1985); Mestrado em Ensino de Geologia e Biologia pela Universidade 

de Aveiro (ano de conclusão: 1999). 

Formação contínua: Acções de formação nas áreas dos Novos Programas de Biologia e 

Geologia. 

Experiência Profissional: 26 anos de serviço (5 anos consecutivos na actual escola). Lecciona 

no Ensino Secundário. 

Cargos extracurriculares desempenhados: Directora de Turma, Formadora, Supervisora dos 

Exames Nacionais do 12º ano.  

Razões para a escolha da profissão: Como não seguiu medicina e na falta de alternativas na 

Universidade de Aveiro. 

 

 

Transcrição da Entrevista 
Inv. (Investigadora): Vamos começar por falar do seu curso de mestrado. Porque escolheu este 

mestrado? 

F (Entrevistado F): Na época senti alguma necessidade de voltar à universidade, de me 

actualizar. E aquilo que a universidade me oferecia na altura, era mestrados em áreas meramente 

científicas ou mestrados unicamente em áreas pedagógico-didácticas. Como nem um, nem outro 

me interessavam, eu estive à espera que abrisse o mestrado nesta área, que já era a minha área 

de licenciatura. 

Inv.: Então, na altura não pensou em frequentar outro? 

F: Não!  

Inv.: Qual ou quais os motivos que a levaram a frequentar o curso de mestrado? 



F: Basicamente, eu senti necessidade de actualizar os meus conhecimentos. Como sabe, tem 

havido alterações ao nível curricular na biologia e geologia no ensino secundário e eu achei que já 

lá iam muitos anos em relação à licenciatura, estava na hora!  

Inv.: De que forma a sua entidade empregadora a apoiou durante a frequência do mestrado? 

F: Apoiaram-me bastante. No primeiro ano do mestrado há aulas para frequentar, eu precisava de 

ter dias livres para as frequentar e foi-me facultado tudo quanto eu pedi – alteração ao nível do 

horário, os dias para eu fazer os exames, as vésperas, tudo sempre com a maior boa vontade. Eu 

também já lá trabalhava há alguns anos, conhecia bem a casa e entramos num certo tipo de 

acordo tácito. Portanto, eu tinha trabalho para fazer para além das aulas, porque era 

coordenadora dos directores de turma. Pronto, desde que o trabalho tivesse feito, não havia 

problema. 

Inv.: E pensa que a sua entidade patronal incentiva os professores a frequentarem cursos de 

mestrado? 

F: Isso é que eu já não sei! Há diferentes formas de incentivos. Aquilo que é incentivo para mim, 

pode não ser para outra pessoa. Há quem considere que aquilo que está a acontecer agora com o 

ensino é uma forma de incentivar os professores a tirarem cursos de mestrado. Porque neste 

momento estamos a concorrer a professor titular e um dos aspectos que confere pontos nesse é o 

ter um grau superior ao de licenciado. Portanto, para alguns isso poderá constituir um grau de 

motivação. Se me diz outro tipo de motivação que tenha mais a ver com a realização profissional, 

com a realização pessoal, com o crescimento enquanto professor, penso que não! Penso que isso 

tem a ver com a própria pessoa, como se sente e como está no ensino e não com a entidade 

empregadora. 

Inv.: Quanto à sua dissertação qual foi tema? 

F: Na altura, havia uma disciplina que se chamava Técnicas Laboratoriais de Biologia e falava-se 

muito na possibilidade da disciplina desaparecer. Então o tema da minha dissertação teve a ver 

com isso. Eu procurei saber dos alunos do décimo ano qual era a sua posição em termos de 

expectativas para a disciplina de TLB. O título já não me recordo bem, penso que é: trabalho 

laboratorial em biologia – das expectativas à prática.  

Inv.: Qual ou quais as razões para a escolha deste tema?  

F: Teve a ver com isso que se falava na altura, com o desaparecimento da disciplina de TLB e, por 

outro lado, com o facto dos professores ao nível das escolas terem a noção de que era uma 

disciplina de sucesso entre os alunos. Os alunos procuravam-na, aderiam bem, gostavam, eram 

bastante participativos, exactamente porque era uma disciplina de carácter muito laboratorial.  

Inv.: Se agora tivesse que optar por tema para a sua dissertação escolhia o mesmo? 

F: Não, porque agora não faria sentido. 

Inv.: E qual o tema que escolhia agora? 

F: Não sei, talvez na mesma área do trabalho laboratorial, porque a disciplina acabou, já temos 

uns anos sem a disciplina de técnicas e, se calhar, faria sentido que alguém agora pegasse no 

mesmo tema do trabalho laboratorial e procurasse saber, já não como estão as expectativas dos 



alunos, mas como efectivamente na prática as coisas estão a correr. Se o acabar com as 

disciplinas de técnicas acabou com o trabalho laboratorial nas escolas, ou pelo contrário fez com 

que o trabalho laboratorial fosse inserido no local próprio, no contexto das aulas. 

Inv.: Do seu ponto de vista, quais foram as consequências do trabalho desenvolvido no mestrado 

em termos do seu desenvolvimento pessoal e profissional? 

F: Em termos do trabalho, propriamente, da dissertação as principais consequências têm a ver 

com a parte que a gente faz de pesquisa. Com as leituras que se fazem, com o que se aprende, 

pois tem que se investigar muito para se fundamentar o trabalho. Porque os resultados vieram de 

encontro com aquilo que se esperava, quer por parte dos alunos, quer por parte dos manuais. 

Agora, em termos da fundamentação que eu tive que fazer, aí sim acho que aprendi muita coisa 

que eu desconhecia. Quanto às práticas, eu também achava um pouco que as aulas de TLB de 

facto eram muito importantes porque eram práticas e o trabalho laboratorial devia ser dado 

segundo aqueles moldes. E, efectivamente, passei a ver as coisas de uma forma diferente. É 

curioso que eu também achava que não havia muito tempo para fazer as actividades laboratoriais 

e também não fazia muita actividade laboratorial nas minhas aulas. E isso mudou completamente. 

Inv.: Agora vamos começar por falar da disseminação feita dos resultados oriundos da sua 

dissertação. Houve intenção de sua parte em disseminar esses resultados? 

F: É assim eu sinceramente nunca tinha pensado nisso, no aspecto da disseminação. É evidente 

que há sempre disseminação dos resultados, por isto: nós estamos numa escola, pertencemos a 

um grupo e aquilo que nós aprendemos passa sempre para o grupo de trabalho em que estamos. 

Porque quando se trabalha em grupo, nós partilhamos as experiências uns dos outros. E, 

portanto, aquilo que eu passei a fazer foi partilhado pelas minhas colegas que leccionam os 

mesmos anos, porque nós planificamos em conjunto. Nesse aspecto nós influenciamos sempre e 

acabamos por disseminar. Mas, eu nunca tinha pensado em disseminá-los de outra forma. Mas, a 

minha orientadora encarregou-se de fazer alguma disseminação do trabalho realizado numa 

revista científica. Escrevi parte desse artigo, a minha orientadora escreveu a introdução e eu e 

outra colega, que ela orientou no mesmo ano, escrevemos uma parte cada uma. E isso foi retirado 

das nossas dissertações. Para além disso, nós fomos a Paris a um encontro de professores de 

ciências onde também apresentamos o nosso trabalho conjuntamente, com a introdução da nossa 

orientadora e, depois, cada uma de nós apresentou um resumo da nossa tese.  

Inv.: E porque tem feito assim? 

F: Foi uma questão que nunca se levantou. 

Inv.: Gostaria de ter feito doutra forma? 

F: Não! 

Inv.: E a disseminação desses resultados produziu implicações ao nível da sala de aula, da escola 

ou do próprio sistema educativo? 

F: Do sistema educativo não creio! Mas a nível da sala de aula, sim! Porque como já lhe disse as 

minhas práticas mudaram e também a nível de escola.  

Inv.: E como verificou ou avaliou essas consequências? 



F: Isso seria mais de perguntar às minhas colegas, eu avalio de forma positiva. 

Inv.: Acha que essa disseminação teve o impacte e aplicabilidade desejados? 

F: Acho que sim. Eu nunca pretendi mudar o sistema, nem que tivesse um grande impacto no 

sistema. Porque eu também não gosto muito disso, penso que as mudanças têm que partir da sala 

de aula, têm que partir de pequenas mudanças que vamos fazendo no dia-a-dia. Eu já me sinto 

feliz porque consegui mudar as minhas práticas e o mestrado permitiu-me o acesso à formação de 

professores que eu, provavelmente, não teria se não o tivesse feito. Isso permitiu-me estar, por 

exemplo, agora na linha da frente no aparecimento dos novos programas, porque frequentei 

acções de formação dadas pelas próprias autoras dos programas. Para depois poder fazê-las para 

os colegas que estavam no terreno a leccionar esses anos. Isso foi muito gratificante.  

Inv.: Que contribuições foram dadas para essa disseminação por parte do conselho executivo da 

sua escola? E pela universidade onde frequentou o mestrado? E pela entidade patronal? 

F: Pela universidade sim. Já há bocado referi que a minha orientadora deu alguns passos 

importantes no sentido de divulgar os resultados, que eu nunca teria dado sozinha. Pela escola 

também, se calhar, de certa forma sim. Não de um modo directo, mas de forma indirecta. Porque 

quando eu entrei para o centro de formação foi através da minha escola. Também deram essa 

ajudinha. 

Inv.: Então a escola pediu informações sobre o trabalho que realizou? 

F: Não! 

Inv.: E os seus pares? 

F: Ninguém me perguntou, fui falando quando nos reuníamos para planificar. Esta escola é muito 

boa nesse aspecto. Os grupos funcionam efectivamente como grupos de trabalho, trabalha-se 

muito em conjunto.  

Inv.: E os centros de formação contínua de professores solicitaram informação sobre a sua 

dissertação? 

F: Não! 

Inv.: Colocou a sua dissertação disponível para consulta? 

F: Eu, pessoalmente, não. Quando entregamos a dissertação na universidade, entregamos um 

número de exemplares, por isso, suponho que esteja lá! 

Inv.: Então, os seus colegas de escola não tiveram acesso à sua dissertação?  

F: Não. 

Inv.: Quais as dificuldades encontradas ao nível dessa disseminação? 

F: Eu não lhe posso chamar dificuldades, porque nunca foi meu objectivo disseminar os 

resultados. Eu nunca fiz questão em dar a conhecer o trabalho que tinha feito. Ainda que não se 

tivesse publicado artigo nenhum, não tivéssemos ido a encontro nenhum, eu sentir-me-ia feliz na 

mesma por ter feito o mestrado e acharia na mesma ter atingido os meus objectivos. Porque não 

estavam neles disseminar, tornar conhecido o trabalho. São pequenas coisas que não faziam 

parte dos meus grandes objectivos. Não passava por tornar a tese conhecida de forma nenhuma. 



Portanto, não considero que tenha sido uma dificuldade não a tornar conhecida. Nunca esteve nos 

meus projectos. 

Inv.: E, porventura, tem alguma expectativa em relação a essa disseminação no futuro? 

F: Nenhuma! 

Inv.: Agora, vamos passar para a última parte para falarmos sobre maneiras de melhorar o 

processo de disseminação de trabalhos de investigação em Didáctica das Ciências. Acha que as 

revistas onde estes trabalhos são divulgados estão acessíveis aos professores? Ou poderiam ser 

usados outros tipos de publicações? 

F: O que eu penso é que as escolas deviam receber essas revistas e, de facto, não recebem. 

Inv.: E, quanto à linguagem utilizada nestes trabalhos, pensa que dificulta a sua disseminação? 

F: Não creio. Eu não considero, e depois é assim uma coisa seria estarmos a falar em disseminar 

os resultados para o público em geral, outra coisa é estarmos a falar em disseminar os resultados 

a nível de escola para professores. No fundo, nós estamos a falar de professores para 

professores. É suposto que a linguagem será mais ou menos a mesma. Se estou a ler um artigo 

na minha área, em princípio, eu devo dominar minimamente a linguagem que está a ser utilizada. 

Portanto, eu não vejo muito por aí. O que eu vejo como limitação o facto das escolas não terem 

um fácil acesso a esse tipo de revistas. 

Inv.: Acha que se deveriam realizar mais encontros com o intuito de dar a conhecer aos 

professores os resultados da investigação em didáctica das ciências? 

F: Também! É uma hipótese! 

Inv.: E promovidos por quem? 

F: Terá que ser a universidade a promovê-los! Não outra entidade que possa fazê-lo! 

Inv.: E pode-me indicar sugestões de como organizá-los de forma a melhorar a disseminação 

desses resultados? 

F: Nós temos uma dificuldade que é o horário. Cada vez essa dificuldade é mais acentuada. Agora 

também temos interrupções lectivas pelo Natal, pela Páscoa e temos, nesta altura do ano, tirar um 

dia ou dois para formação. Portanto, seria sempre uma hipótese. E desde que não tenham muita 

gente, porque por vezes são coisas muito alargadas e as pessoas se intimidam em colocar 

questões… Penso que funcionam.  

Inv.: E qual é para si o melhor meio de disseminação deste tipo de trabalhos? 

F: Eu acho que a universidade devia publicá-los. Não digo publicar as dissertações todas, porque 

são livros enormes, mas um resumo com os principais aspectos. E enviar as escolas e até podia 

ser em formato digital. Porque as escolas não têm verbas para adquirir. E a Internet também seria 

uma boa forma. 

Inv.: E quais as entidades que deveriam ser responsáveis por esta disseminação? Estado, 

universidades, escolas, centros de formação contínua? 

F: Olhe alguém que tenha dinheiro para o fazer! Isto com toda a franqueza e de uma forma muito 

prática. As escolas não têm dinheiro, a universidade também não sei se terá, os centros de 

formação também não sei. Eu penso que terá que haver uma verba do Estado destinada à 



divulgação destes trabalhos de investigação. O estado tem que apoiar a investigação, mas 

também a sua divulgação!  

Inv.: Segundo o seu ponto de vista, este apoio tem sido feito de alguma forma? 

F: Eu acho que não! Pelo menos não nos tem chegado aqui nada de divulgação. 

Inv.: E como melhorar esse apoio? 

F: Através da disponibilização dessa verba. 

Inv.: Pensa que os trabalhos investigativos feitos na área da educação em ciência são de pouca 

relevância para a melhoria das práticas? 

F: É evidente que isso depende das pessoas que os lêem. Eu acho é que há pouca divulgação, 

não acho que sejam de pouca relevância.  

Inv.: Acha que deveria haver uma forma de auscultar os professores para futuras investigações? 

F: Sim, acho que sim!  

Inv.: De que forma? 

F: A minha orientadora dizia, na altura que eu por lá andava, que para ela os professores que 

estavam a fazer o mestrado eram peças muito importantes, porque ela considerava que se alguém 

tinha que fazer a ligação entre os investigadores e os professores que estão nas escolas seriam, 

precisamente, os professores que estavam a fazer o mestrado. Porque eles poderiam servir de elo 

de ligação entre a universidade e a escola onde tinham as suas práticas. Eu não sei o que se tem 

feito nessa área, eu não tenho sentido nada aqui. Eu não digo que terão que ser os professores 

com mestrado ou com doutoramento, agora o que me parece é que devia haver de facto nas 

escolas alguns professores que pudessem fazer esta ponte entre aquilo que se faz em termos de 

investigação e aquilo que é a prática diária dos professores. E tem que ser uma ponte que leve e 

traga! Porque eu também notei, e continuo a notar agora, que existe algum distanciamento entre 

aquilo que são as necessidades reais dos professores que estão no terreno e aquilo que a 

investigação faz em termos universitários. Portanto, é necessário que os professores 

universitários, que se dedicam mais à investigação, tenham acesso às preocupações dos 

professores que estão no terreno. Esta ponte poderia ser concretizada através de pessoas, ou 

através da Internet, com ligação permanente com as escolas. Há tantas formas que permitem esta 

interacção! 

 

 

Reflexão da Investigadora sobre a forma como decorreu a entrevista  
O ambiente em que decorreu a entrevista era adequado ao diálogo. O entrevistado 

participou com muita simpatia e naturalidade, tendo respondido com objectividade às questões 

colocadas. Notou-se que a disseminação dos resultados da dissertação, para o inquirido, não era 

um tema pertinente face às suas preocupações. Globalmente, concretizaram-se os objectivos da 

entrevista.  

 
 



ANEXO 11 
RELATÓRIO DA ENTREVISTA G  

 
Data de realização: 15 de Setembro de 2006 

Local: Águeda (Escola onde lecciona o entrevistado) 

Duração: 34 minutos 

 

Caracterização do Entrevistado 
Sexo: Masculino 

Idade: 44 anos 

Grupo disciplinar: B/G 

Categoria Profissional: Quadro de nomeação definitiva 

Habilitações Académicas: Licenciatura em Biologia pela Universidade de Coimbra (ano de 

conclusão: 1986); Mestrado em Ensino de Geologia e Biologia pela Universidade de Aveiro (ano 

de conclusão: 1999). 

Formação contínua: Acções de formação nas áreas de Biologia, Geologia e áreas afins. 

Experiência Profissional: 21 anos de serviço (6 anos consecutivos na actual escola). Lecciona 

no Ensino Secundário. 

Cargos extracurriculares desempenhados: Director de Turma, Director de Instalações, 

Coordenador de Departamento, Coordenador dos Directores de Turma. 

Razões para a escolha da profissão: Mercado de trabalho, influências familiares, gosto pela 

área das ciências naturais. 

 

 

Transcrição da Entrevista 
Inv. (Investigadora): Vamos começar por fazer uma caracterização geral do seu curso de 

mestrado e da sua dissertação realizada. Qual o curso de mestrado frequentado? 

G (Entrevistado G): Ensino da Biologia e Geologia. 

Inv.: Em que universidade? 

G: Universidade de Aveiro. 

Inv.: O ano de conclusão… 

G: Penso que foi em 1999. 

Inv.: Qual ou quais as razões para a escolha deste curso? 

G: Primeiro, porque era numa área directamente relacionada com a minha actividade profissional. 

Era um mestrado em ensino. Depois, também as áreas quer da biologia, quer da geologia eram 

áreas também directamente relacionadas com a minha actividade profissional, com os níveis que 

eu também leccionava. Além disso, abriu-me a perspectiva de enriquecimento também científico. 

Claramente!  



Inv.: Quando escolheu este mestrado pensou em frequentar outro? E porquê? 

G: Pensei. Na altura estava a funcionar o mestrado em zonas costeiras, mas como tinha uma 

componente muito mais prática e, portanto, havia a necessidade de permanência muito maior na 

universidade. Isso de certa forma limitou a escolha. Eu e os meus colegas frequentamos o 

primeiro mestrado em ensino de biologia e geologia na universidade de Aveiro. E como estava 

mais direccionado para o ensino e com as áreas da biologia e geologia, por isso, essa opção. Mas 

de facto, houve essa hesitação. Não foi bem. Foi o equacionar dessas duas opções. E depois a 

escolha recaiu sobre este. 

Inv.: Qual o tema da sua dissertação? 

G: O tema é: “A Abifauna da pateira de Fermentelos como elemento estruturante em actividades 

de campo”.  

Inv.: Portanto, tem uma vertente pedagógica? 

G: Tem. Posso explicar as razões para a escolha deste tema. Foram três. Eu procurei que três 

coisas fossem articuladas, isto levou muito tempo a pensar, foi uma ideia que levou muito tempo a 

articular. Primeiro eu queria trabalhar numa área da biologia que os alunos se identificassem, 

portanto acabou por recair no estudo da abifauna. Para que ela estivesse interligada com um nível 

de escolaridade específico e com a escola. Neste caso, eu trabalhei com alunos do 8.º ano. 

Simultaneamente, eu quis fazer um estudo num local relativamente próximo da escola e que 

também os motivasse. Essa foi a preocupação, foi juntar estes três vértices do triângulo e jogar 

sempre com estes três vértices. A escola e os alunos, as aves e o local, que neste caso era a 

pateira de Fermentelos. 

Inv.: Se agora tivesse que escolher novamente esse tema, optava pelo mesmo? 

G: Claramente pelo mesmo. 

Inv.: Qual ou quais os motivos que o levaram a frequentar o mestrado? 

G: Eu já respondi. Mas foi de facto o enriquecimento científico e digamos a afinidade com a 

actividade profissional que desenvolvo. Quer a actividade, quer a área que lecciono. Também, eu 

vi claramente que ali estaria uma hipótese de eu enriquecer os meus próprios conhecimentos. É 

evidente que não vou esconder que nem todas as opções que se fazem não têm também uma 

possibilidade de progressão na carreira. Não vou esconder que isso também não fosse uma das 

razões, mas não foi a mais importante. Foi uma razão secundária. Também há uma razão 

importante: eu sempre tive vontade de trabalhar na universidade. Vejo é que as portas estão muito 

fechadas.  

Inv.: Durante a frequência do mestrado, a sua entidade empregadora apoiou-o? 

G: Não apoiou. Tenho de deixar claro que a escola onde estou actualmente, não era a mesma 

escola onde eu estava na altura que frequentava o mestrado. De facto, há diferentes atitudes nas 

escolas perante os colegas que estão a frequentar os mestrados. Não se esta será uma questão 

pessoal, se foi só comigo. Porque eu lembro-me que na altura havia também um colega nessa 

escola que frequentava o mestrado. Para ele houve facilidades e para mim não houve, 

claramente. Houve situações muito complicadas, mas não houve nenhuma benevolência, nem 



nenhuma flexibilidade em termos de horário, para eu poder frequentar as aulas. Por acaso as 

aulas decorriam em dias que me facilitavam. Também, quando me inscrevi era orientador de 

estágio e isso facilitava um pouco. O facto de eu ser orientador de estágio, tinha um horário muito 

mais flexível, ter uma componente lectiva mais reduzida, isso foi pensado como uma oportunidade 

para eu frequentar as aulas do primeiro ano. E isso trouxe-me vantagens. Ao nível da escola, o 

ambiente foi muito mau, a colaboração foi muito má. Eu só posso dizer, mas com muita certeza, 

que quem colaborou mais, e ainda bem, foram os alunos. Participaram muito bem. Foi óptimo! E 

alunos do 8.º ano! Em termos de escola, eu senti, e continuo a sentir, que nós professores que 

frequentamos mestrados somos assim umas entidades um bocado estranhas. No fundo, nós 

saímos fora da normalidade e, portanto, somos vistos como pessoas diferentes. 

Inv.: Acha que a sua entidade patronal incentiva os professores a frequentarem cursos de 

mestrado? 

G: Não, claramente não! Não quero fazer do meu caso uma generalização para todos os outros. E 

no meu caso não foi. Vi e senti muita inveja, muitos comentários negativos, do que propriamente 

comentários incentivadores, motivadores. 

Inv.: Do seu ponto de vista, quais foram as consequências do seu trabalho no curso de mestrado 

em termos do seu desenvolvimento pessoal e profissional? 

G: Eu acho que a maior vantagem que eu tirei foi se calhar o enriquecimento científico. Foi muito 

bom, porque a minha formação de base é em biologia, e portanto nem sequer o meu curso é de 

ensino em… Era aquilo a que nós chamávamos a biologia pura... A minha formação de base na 

área da geologia era de facto muito pouca, eu tive se calhar duas ou três cadeiras. O mestrado de 

facto abriu-me outras perspectivas… Só há poucos anos que a geologia conseguiu abrir caminho 

e estar quase par a par com a biologia. A meu ver são duas áreas do conhecimento que seguem 

muito próximas. Com a actividade prática da escola, com o aparecimento de certas disciplinas, eu 

fui alertado para essa área de conhecimento e depois senti necessidade de a aprofundar. E de 

facto abriu-me portas e eu depois tive que continuar. É evidente que o trabalho que se faz, mais 

da própria tese, os trabalhos de investigação, as procuras que se fazem, isso também me 

enriqueceu e abriu-me de facto portas, ou sensibilizou-me para áreas que eu não estava 

sensibilizado. Permita-me que eu diga, este ano vou começar com uma disciplina nesta escola de 

12.º ano, que é a disciplina de área de projecto, que é nova. E eu sinto-me, particularmente, 

preparado para leccionar essa disciplina, para orientar os alunos, se calhar muito mais que os 

meus colegas. Exactamente, devido a essa experiência que tenho do mestrado. E isso foi muito 

importante. É evidente que já fiz alguns trabalhos com os alunos em que procurei incutir-lhes 

todos esses passos, que se tem que seguir para chegar a esses trabalhos. 

Inv.: Agora, vamos passar para uma parte da entrevista em que falaremos sobre a divulgação dos 

resultados da sua dissertação. Houve intenção da sua parte em divulgar esses resultados? 

G: Houve. 

Inv.: Como tem feito? E porque tem feito assim? 



G: Ora bem. Sobre a divulgação eu gostaria de dizer duas ou três coisas. Primeiro, eu trabalhei na 

universidade de Aveiro e acho que esta universidade tem imensas lacunas nessa área. Porque 

parece que nós desenvolvemos os trabalhos e parece que estes vão para aquelas prateleiras criar 

mofo e pó. A universidade não divulga, não promove. É frustrante para qualquer pessoa que faça 

um trabalho, tendo feito tanto esforço, tendo gasto do seu dinheiro, que depois os trabalhos fiquem 

com muito pouca, para não dizer com nenhuma, divulgação. É muito frustrante! Além disso, eu 

não sei qual é a actual política, mas sei que a universidade limita o acesso à consulta das teses. 

Inclusive eu tive um contacto por e-mail de uma pessoa que estava interessada na área da 

abifauna e que me pediu para eu lhe facultar uma tese. Não entendo essa política, de durante um 

limitado período de tempo limitar essa consulta. Não sei o que estão a tentar proteger. Houve uma 

fase em que eu pensei em colocar o trabalho na Internet, mas depois nós temos tanto trabalho e 

isso deixou de ser prioridade. Em termos de divulgação, eu fiz em algumas escolas palestras, já fiz 

várias, na área da observação de aves. Na escola onde eu estive esse também era um dos 

objectivos do trabalho. E eu criei com os meus alunos um grupo de observação de aves. Fizemos 

várias saídas. Portanto em termos de divulgação, se calhar não tenho divulgado tanto quanto eu 

queria. 

Inv.: Essas acções eram direccionadas tanto para alunos como para professores? 

G: Mais para alunos de 7.º e 8.º. Tanto que o programa do 8.º ano anda muito à volta do ambiente 

e pode enquadrar-se também no 7.º ano. Porque a área de observação de aves é muito 

específica. Também fiz algumas para professores. 

Inv.: A divulgação desses resultados produziu implicações ao nível da sala de aula, da escola ou 

do sistema educativo? 

G: Pergunta difícil. Em termos de resultados com o grupo de alunos com quem eu trabalhei, ai 

isso produziu! Eu acho que produziu! Os alunos ficaram muito motivados. Posteriormente, 

continuaram os estudos, eu continuo a encontrar-me com eles, continuamos a falar sobre o 

impacto que o trabalho teve. Porque repare um dos objectivos era usar o estudo das aves como 

forma de os motivar para a preservação, para a conservação da natureza e isso era feito 

indirectamente. Motivando os miúdos para uma área de interesse deles, conseguimos educá-los 

em termos ambientais. Sem estarmos directamente, sem estar a massificar. Um dos objectivos do 

trabalho não era explicitamente levar os alunos a proteger o ambiente, mas sim de uma forma 

disfarçada sensibilizá-los para isso. E eu acho que isso resultou.  

Inv.: Qual a forma que gostaria de ter feito essa divulgação? 

G: Por acaso, o professor orientador pediu-me para eu fazer um artigo. Sinceramente, já não sei 

qual foi a razão, comecei-o mas, infelizmente, nunca o cheguei a acabar. Eu não estou a dizer que 

isso não seja uma forma de se divulgar, a escrita de artigos, acho que o problema é, pelo menos é 

esta a sensibilidade que eu tenho, os professores ao nível da universidade desenvolvem os seus 

trabalhos e eu também acho frustrante que na maior parte dos casos esses não sejam divulgados. 

Escrevem-se artigos e a pergunta objectiva que se coloca é: “Quem é que os lê?”. Quem os lê é a 

comunidade científica, é muito limitada em relação ao universo da comunidade em geral. Portanto, 



a divulgação é muito, muito restrita. Eu continuo a achar, e ainda não vi mudanças, salvo algumas 

excepções e alguns casos pontuais, as universidades estão muito fechadas sobre si. E não 

divulgam suficientemente os trabalhos. Devia de facto haver mais publicações, mais palestras, 

mais conferências. A universidade devia sair e trabalhar mais para fora e não tanto para dentro. 

Acho que isso devia ser feito e estes trabalhos também. Porque de facto existem trabalhos muito 

importantes feitos nas universidades que deviam ser divulgados. Assim como as universidades 

impõem determinadas regras, por exemplo, sei que durante o doutoramento tem que se escrever x 

número de artigos. E eu pergunto – qual o efeito disso? Seria mais útil levar a escrever, por 

exemplo, em vez de dez artigos, escrever só cinco, mas na certeza porém que teriam de ir, 

imagine, dez vezes às escolas divulgar os trabalhos que têm. Tinham que se disponibilizar para 

divulgar, explicar o que estão a fazer. Porque isto até seria bem mais interessante, porque teriam 

que simplificar a linguagem que utilizam. Porque esse é também um grande problema das 

universidades. É o tipo de linguagem que utilizam, que muitas vezes nem está ajustada ao 

universo de alunos que têm. E tudo isto cria problemas na divulgação.  

Em termos de divulgação própria, eu fiz o que eu achei que deveria fazer. Se calhar poderia ter 

feito mais, mas lá está há fases da nossa vida em que estamos mais disponíveis e outras em que 

estamos menos. Termino só a dizer isto: uma das minhas preocupações foi em não fazer um 

trabalho que depois no final ficasse na prateleira. Eu vou continuar a aplicar e posso garantir que a 

mesma coisa não podem dizer os meus colegas que fizeram outros trabalhos. Daquilo que eu 

conheci do trabalho que fizeram, era claramente um trabalho de prateleira. No final não houve 

divulgação nenhuma, fizeram, esqueceram. Eu tive a felicidade de trabalhar com um professor que 

dentro da orientação do trabalho eu consegui trabalhar aquilo que queria. E na esmagadora 

maioria dos professores orientadores não deixam os seus mestrandos trabalharem na área que 

querem. Não deixam espaço de manobra. E até sou mais crítico, a maior parte dos orientadores 

usam os mestrandos como escravos em trabalhos que eles mesmos gostariam de desenvolver e 

não têm tempo para isso. A escolha dos orientadores é também um aspecto importante nos 

trabalhos. Na escolha dos orientadores também não foi feita de boa fé. Também se calhar porque 

era ainda o primeiro ano e as coisas ainda não estavam bem organizadas. O processo não foi 

claro. Eu conhecia o meu orientador, e depois acabou por ser muito bom. Com a abertura que o 

orientador me deu para eu escolher trabalhar, dentro de uma orientação que ele definiu, e eu 

depois pude escolher com ele aquilo que pretendia. Foi óptimo! E isso foi também uma forma que 

motiva a quem está a fazer o trabalho. Em termos de divulgação, isso também ajudou. Porque eu 

continuei a divulgar o trabalho. Já pensei aqui nesta escola criar um novo grupo para observação 

de aves. Penso que no futuro vou fazê-lo. 

Inv.: Acha que essa divulgação teve o impacte e a aplicabilidade desejados? 

G: Eu penso que sim. Também é difícil responder a isso. Como lhe disse em todo o discurso até 

aqui, eu penso que sim. Quer nos alunos no passado, a escola aqui já várias vezes me procurou 

para divulgar e até para implementar um grupo outra vez de alunos. Se calhar esta não é a altura 



ideal, devido à vida particular. Mas, no espaço de um ano irei fazê-lo. Até porque foi comprado 

material para isso e tem que ser rentabilizado.  

Inv.: Então o Conselho Executivo tem dado contribuições para essa divulgação? 

G: Sim. E, também, já fiz apresentações no dia aberto, porque me convidaram. 

Inv.: E a universidade onde frequentou o mestrado? 

G: Não, não deu contribuição nenhuma. 

Inv.: E a entidade empregadora, o Estado? 

G: Não. De facto, essa é a entidade que menos colabora, que menos motiva. Não dá motivação 

nenhuma. Estamos a assistir agora que o Estado não premeia o professor que procura mais 

conhecimento. Não motiva. Tirando o facto, e isso era evidente na lei, que a conclusão do 

mestrado permitia a progressão de quatro anos na carreira. Neste momento, por exemplo, eu 

estou quase no topo da carreira e portanto se fosse tirar o doutoramento agora, a motivação em 

termos de progressão na carreira é apenas de dois anos. Quer dizer para um mestrado são quatro 

anos e para um doutoramento dão dois! Isto não tem a mínima lógica. Não existe vantagem em 

termos profissionais, só em termos pessoais, científicos. O Estado não motiva, procura 

desvalorizar um pouco isso. E as pessoas que procuram divulgar os trabalhos, são sempre vistas 

como pessoas que se estão a auto-valorizar. No fundo, elas procuram honestamente divulgar o 

trabalho que fizeram e não são bem vistas. Porque pensam logo que as pessoas se estão a gabar, 

ou a tentar se valorizar mais do que os outros.  

Inv.: Então sente que os seus colegas de profissão procuraram informação acerca da sua 

dissertação? 

G: Na generalidade não. Tirando as pessoas mais próximas. Agora, os outros vêem sempre com 

uma grande desconfiança. Mesmo quando se fala no assunto, na experiência que se tem nota-se 

sempre uma certa reticência. O universo é muito, muito reduzido de professores que por escola 

têm conclusão de mestrado. E isso devia ser um capital que devia ser aproveitado e que ainda 

não há sensibilidade suficiente para se aproveitar. Eu já tenho dado a minha colaboração, mas 

isso parte sempre da minha vontade individual. Mas, as pessoas estão sempre desconfiadas, 

estão sempre a ver interesse atrás das coisas e isso dificulta também a divulgação dos trabalhos. 

Inv.: Mas pelo que percebi nesta escola já solicitaram informação acerca da sua tese. 

G: Sim. 

Inv.: E os Centros de Formação Contínua de Professores? 

G: Não! Eu também acho que isso funciona muito mal… Há pessoas que estão responsáveis por 

acções que muitas delas não têm preparação para aquilo que estão a fazer. E, por exemplo, com 

menos habilitações que eu. Isto cria uma situação desmotivante. E acontece que as pessoas 

muitas vezes não se identificam com aquilo que estão a fazer. A formação não é uma forma para 

formar, mas uma forma para ganhar dinheiro.  

Inv.: Onde colocou a sua tese disponível para consulta? 

G: Quer na escola onde estive, quer nesta ofereci um exemplar para a biblioteca para consulta 

dos professores e alunos. E também na universidade. 



Inv.: Quais as principais dificuldades encontradas ao nível desta disseminação? Já tem vindo a 

referir algumas… 

G: Falta de apoio da universidade. No fundo, nós somos esquecidos. Neste momento estou 

preocupado, em termos da minha vida pessoal, com outro objectivo e por isso tenho mais 

secundarizado a divulgação… Na divulgação em termos pessoais, eu já podia ter arrancado com 

isso, acresce aqui só uma pequena justificação que como a escola está a entrar na nova reforma, 

isto trouxe disciplinas novas. E isso acresce muito mais trabalho. Essa prioridade, que tem a ver 

com a divulgação, fica um bocado mais para trás. Mesmo a escola me propondo a criação desse 

grupo de trabalho, eu fui-me sempre desviando devido a esse trabalho acrescido. Depois também 

é a questão dos cargos que se tem… e isso também me tem adiado.  

Inv.: Agora vou pedir que me dê algumas sugestões para melhorar o processo de disseminação 

dos trabalhos investigativos em Didáctica das Ciências. Já tem vindo a referir algumas. 

G: Já! 

Inv.: Pensa que as revistas onde estes trabalhos são publicados estão acessíveis aos 

professores? 

G: Não estão acessíveis. Acho que deviam ser publicados noutro tipo de publicações. Acho que a 

tendência em publicar os trabalhos, os resultados em revistas científicas restringe muito o acesso 

a essa informação. Não estão acessíveis à comunidade em geral. Neste momento, se me 

perguntar: Conhece alguma revista científica? Onde a compra? Eu teria dificuldades em 

responder. Estas revistas podem bem não se vender nas bancas. É complicado aceder a esta 

informação. Tem que se arranjar outra forma de divulgação. Ou então a escola torná-las mais 

acessíveis.  

Inv.: Tem alguma sugestão sobre onde poderiam ser publicados esses artigos? 

G: Sabe, também há uma tendência intrínseca da pessoa de tudo o que é papel, tudo o que é 

texto as pessoas não lerem. Se a informação não está objectivada, simplificada as pessoas têm 

tendência a não lerem. 

Inv.: Na sua opinião, a linguagem usada nestes trabalhos dificulta a divulgação dos mesmos? 

G: Não é só. Até pelo próprio conteúdo do trabalho. Acho que há muitos trabalhos que estão 

afastados da realidade. E isso cria dificuldades na comunicação. O próprio discurso resulta do 

próprio conteúdo do trabalho. Porque se o trabalho é muito teórico, depois a divulgação é muito 

teórica. As pessoas têm dificuldades depois em contextualizar, em pegar no conteúdo do trabalho 

e simplificá-lo.  

Inv.: Então acha que deveria de haver uma forma de auscultar a opinião dos professores para 

futuras investigações?  

G: Sim. No fundo tem a ver com aquilo que eu disse atrás. Os trabalhos têm que ter mais em 

atenção as necessidades das pessoas, do que propriamente as necessidades dos orientadores… 

Eu acho que tem que haver mais liberdade, sugestões sim! Não imposições! E essas sugestões 

podiam ser dadas, por exemplo, por professores das escolas. Eu acho que os professores 

universitários estão claramente descontextualizados, não conhecem a realidade das escolas. E, 



portanto, não conhecem as necessidades que as escolas têm e os tipos de tema para fazerem 

essa abordagem. 

Inv.: Acha que se deveriam criar mais oportunidades para divulgar os trabalhos de investigação 

em Didáctica das Ciências? Promovidas por quem? 

G: Podiam ser promovidas pela escola conjuntamente com a universidade. As universidades 

podiam promover acções de divulgação dos trabalhos com várias pessoas. Os professores 

mestres poderiam começar por divulgar os seus trabalhos junto dos mestrandos… 

Inv.: Então, para si qual é o melhor meio de divulgação? 

G: Se calhar encontros, quer ao nível da própria escola ou da universidade. No fundo, eu acho 

que o seu trabalho é muito importante, pelo menos as pessoas pensam que alguém se lembrou 

delas. Sei lá, porque não colaborações entre as universidades e as escolas? Não é só a 

universidade vir à escola, porque não a escola ir à universidade? Por exemplo, porque não 

convidar em conversa informal, no âmbito das disciplinas curriculares do mestrado, uma ou outra 

pessoa a conversar sobre as suas experiências… Seria interessante, porque depois facilitava o 

trabalho, poderia dar pistas às pessoas que estão agora a fazer estes trabalhos, a “desbravar 

terreno”, não é teorizar. 

Inv.: Quais as entidades que devem ser responsáveis pelo apoio à disseminação? Universidades, 

Escolas, Estado ou Centros de Formação Contínua de Professores? 

G: Tudo. 

Inv.: Segundo o seu ponto de vista este apoio tem sido feito? 

G: No meu caso, eu acho que tem partido mais de mim do que das outras entidades todas. Da 

vontade individual. Como isso podia melhorar, eu acho que de facto todas essas entidades têm 

que participar mais e, de facto, ver que se têm nas suas escolas professores que fizeram 

trabalhos, que devem aproveitar esses trabalhos. Os C.F.C. de Professores deviam fazer um 

levantamento, deviam perguntar se estão interessados ou não. Repare esse processo de 

creditação para formação ainda se torna um bocado complicado. E, depois, continua a haver muito 

interesse e muitos problemas. 

 

 

Reflexão da Investigadora sobre a forma como decorreu a entrevista 
 O local para a realização da entrevista foi escolhido pelo entrevistado, tendo decorrido 

dentro da normalidade e com uma boa interacção entre os dois participantes. Durante a entrevista, 

o inquirido manifestou uma boa fluência verbal, segurança e desinibição.   

 Das dez entrevistas realizadas esta foi a mais extensa. Tal facto, na opinião da 

investigadora, verificou-se devido à elevada motivação e vontade em partilhar ideias sobre os 

assuntos abordados por parte do entrevistado. A investigadora, em algumas situações, devia ter 

conduzido melhor a entrevista de modo a evitar a dispersão do entrevistado, da qual resultaram 

algumas respostas demasiado extensas. Os objectivos da entrevista foram alcançados na 

totalidade. 



ANEXO 12 
RELATÓRIO DA ENTREVISTA H  

 

Data de realização: 15 de Setembro de 2006 

Local: Águeda (Escola onde lecciona o entrevistado) 

Duração: 19 minutos 

 

Caracterização do Entrevistado 
Sexo: Feminino 

Idade: 44 anos 

Grupo disciplinar: F/Q 

Categoria Profissional: Quadro de nomeação definitiva 

Habilitações Académicas: Licenciatura em Ensino de Física e Química pela Universidade de 

Aveiro (ano de conclusão: 1986); Pós-graduação em Ensino de Física e Química pela 

Universidade de Coimbra; Mestrado em Ensino de Física e Química pela Universidade de Aveiro 

(ano de conclusão: 1998). 

Formação contínua: Acções de formação na área das Novas Tecnologias de Comunicação. 

Experiência Profissional: 20 anos de serviço (16 anos consecutivos na actual escola). Lecciona 

no Ensino Secundário. 

Cargos extracurriculares desempenhados: Directora de Turma, Conselho Executivo, 

Representante de Grupo Disciplinar, Coordenadora de Departamento. 

Razões para a escolha da profissão: Vontade e gosto em ensinar. 

 

 

Transcrição da Entrevista 
Inv. (Investigadora): Vamos começar por fazer uma caracterização geral do mestrado 

frequentado e da sua dissertação. Na ficha que preencheu prévia referiu que este foi em Ensino 

da Física e da Química, na Universidade de Aveiro e concluiu em 1998. 
H (Entrevistado H): Correcto. 

Inv.: Qual ou quais as razões para a escolha deste Curso? 

H: Uma das razões é independente da profissão que tenho. Sempre gostei de ir fazendo coisas 

novas. Portanto, não tenho propriamente jeito de estar parada. Preocupo-me com a minha 

formação contínua. Depois, por exemplo, a falar no ensino, nos métodos de análise, portanto, usar 

espectroscopias, modo UV, entre outras coisas, e acho que a preparação que tinha nesse campo 

era um bocadinho deficiente. E como lá tínhamos a oportunidade, além de fazer uma investigação 

na parte final, de frequentar várias disciplinas em três áreas distintas. Portanto, as disciplinas 

relacionadas com a didáctica e tínhamos também as da Física e da Química, na parte curricular. 

Era também uma oportunidade de relembrar alguns conceitos que já estavam um pouco 

esquecidos e aprofundar outros. 



Inv.: Quando escolheu este curso de mestrado pensou em frequentar outro? 

H: Na altura em que eu comecei a fazer o mestrado, também ainda não se faziam muitos 

mestrados. Gostei do nome, contemplava as três áreas às quais estou associada, achei que seria 

uma boa opção. 

Inv.: Qual o tema da sua dissertação? 

H: A dissertação estava precisamente relacionada com aquilo que eu falei no princípio. Comecei 

por sintetizar alguns compostos orgânicos, fazer a transição de iões de metais de transição, 

complexados com flavonas. Fiz no departamento de química e ao fazer esses compostos era para 

caracterizar. Trabalha-se no âmbito do UV, com o MRN, com Infravermelhos, com tudo. 

Inclusivamente, conheci uma coisa que nem conhecia na altura, que é chamada a volumetria 

cíclica, técnicas de análise que algumas nem sabia que existia. 

Inv.: E, depois fez alguma transposição didáctica?  

H: Não, não. Foi uma investigação científica, mas no sentido de procurar nessa investigação 

aplicar coisas que convinha dominar no ensino secundário. Que é o caso das técnicas de análise. 

Inv.: Então, quais foram as principais razões que a levaram a frequentar o mestrado? Foi 

aprofundar os conhecimentos científicos nessas áreas? 

H: Exactamente! 

Inv.: Se agora tivesse que escolher o tema para o seu trabalho investigativo optava pelo mesmo? 

H: Era capaz de continuar para “tapar os buracos” que deixei abertos na tese. Gostei muito 

daquilo. 

Inv.: Quais os motivos que a levou a frequentar o mestrado? 

H: Principalmente, aprofundar conhecimentos. Também, tendo em vista a melhoria do ensino das 

ciências. 

Inv.: Durante a frequência do mestrado, a sua entidade patronal apoiou-a? 

H: Bem, aí tive muita sorte porque na altura estava no conselho executivo e fiquei na dúvida se 

havia de frequentar o mestrado, precisamente, porque estava no conselho executivo. Porque 

aquilo dá bastante trabalho. Temos menos carga lectiva, mas temos outros trabalhos. E uma 

colega de Aveiro, disse-me que era altura de eu aproveitar, pois tem-se mais trabalho do que é 

habitual, mas também tem-se mais trabalho que se pode fazer em casa. E eu falei aqui com os 

meus colegas, de maneira a flexibilizarem o horário e fizeram-me isso. E o horário da parte lectiva 

foi feito de maneira a ter o dia e meio livre exigido na faculdade nos dias em que eles pediam. 

Portanto, não tive problemas. 

Inv.: E sente que a sua entidade empregadora incentiva a frequência de cursos de mestrado? 

H: Eu entretanto saí do conselho executivo, não sei muito bem como é que as coisas se passam. 

A experiência que eu tenho aqui na escola, dá-me ideia que a gestão que temos é assim: se nós 

fizermos a nossa parte aqui para que tudo corra bem, penso que não nos complicam a vida lá fora. 

Agora, se nós não fizermos nada, não até que ponto é que podemos pedir sem dar.  



Por exemplo, chega informação à escola sobre cursos de mestrado. Normalmente, essa 

correspondência chega, vai para o conselho executivo, manda entregar logo aos coordenadores 

ou representantes e está à nossa responsabilidade divulgar. 

Inv.: Do seu ponto de vista, quais foram as consequências do seu trabalho efectuado no mestrado 

em termos do seu desenvolvimento pessoal e profissional? 

H: Eu penso que uma das coisas que também nos ajuda a dar uma dinâmica diferente às aulas é 

nós sentirmo-nos seguros daquilo que estamos a fazer. E acho que o mestrado ajudou a que eu 

cimentasse bastante e alargasse os meus conhecimentos. Desde que nós estejamos seguros 

cientificamente, também ficamos mais abertos para poder melhorar pedagogicamente, porque não 

temos que estar preocupados com tantos pontos ao mesmo tempo. 

Inv.: E acha que teve alguma influência na cooperação com os outros órgãos da escola? E na 

coordenação de departamento? 

H: Isso pode ter influência dependendo do tipo de colegas que nós tivermos. Se tivermos colegas 

que aceitem que o trabalho de grupo é bom, o mestrado pode-nos ajudar no sentido de nos 

autocorrigir e uns aos outros. Portanto, crescer uns a par dos outros. No grupo consegui 

estabelecer uma boa relação com um conjunto de pessoas com quem trabalho diariamente e 

trocamos ideias sobre conceitos, sobre como dar as aulas, como estruturar os elementos de 

avaliação, tudo isso. Acho que ajuda. Agora se estivermos a trabalhar com pessoas que não 

estejam abertas a isso, que tenham medo de assumir as limitações ou dificuldades que têm, não 

vale grande coisa. 

Inv.: Agora vamos falar um pouco sobre a divulgação que fez da sua dissertação. Houve intenção 

da sua parte em divulgar os resultados da sua dissertação? 

H: Aqui na escola nunca fizemos isso, especialmente porque é um trabalho científico, “de nível 

superior”, que para ser divulgado aqui, ao nível de uma escola, tinha que ser cada um a fazer o 

trabalho outra vez. Porque mexe sobre assuntos, por exemplo, eu quando comecei a fazê-lo nem 

sequer sabia o que era uma flavona. Portanto, a maioria dos meus colegas também não saberia. 

Penso que em termos de ensino, uma vez que foi uma investigação científica, era capaz de não 

ter muito interesse para divulgação na escola. Eu fiz dois tipos de complexos e isso deu espaço 

para haver  dois encontros da Sociedade Portuguesa de Química e foi apresentado um poster em 

cada um desses encontros. Depois, quando fiz a investigação sobre o que é que havia sobre esse 

assunto, descobri que um senhor japonês já tinha feito um trabalho parecido com o meu, com 

resultados também parecidos. O orientador tentou contactar essa pessoa e nunca conseguiu, que 

era também para não estar a reeditar um conhecimento que já estava editado. Que era para 

escrevermos um artigo qualquer para ir para uma revista qualquer de divulgação científica, mas 

como houve essa falha de comunicação, nunca chegou a ser escrito. 

Inv.: E essa seria a forma de como gostaria de ter feito essa divulgação? 

H: Dessa forma seria mais interessante, porque seria divulgá-lo numa revista científica, onde 

pessoas que trabalham em níveis equivalentes poderiam ter acesso àquilo que eu fiz.  



Inv.: Quanto à divulgação que fez, acha que produziu implicações ao nível da sala de aula, da 

escola ou do sistema educativo? 

H: A única implicação que isso teve para o ensino é aquilo que eu lhe disse. Dá-me mais 

segurança a mim, o que se manifesta quando vou dar as minhas aulas. 

Inv.: Acha que essa divulgação teve o impacte e a aplicabilidade desejados? 

H: Sim. Era para a formação pessoal principalmente. 

Inv.: O conselho executivo, a universidade e a própria entidade empregadora contribuíram de 

alguma forma para essa disseminação? 

H: A escola não teve grande papel nisso. 

Inv.: Não se interessou em saber o tema do seu trabalho? 

H: A escola não vai nessa direcção. De um modo geral a escola não vai nessa direcção. 

Inv.: E os seus colegas manifestaram interesse? 

H: Não. Era mais interesse pessoal, se estava a correr bem. 

Inv.: E os centros de formação contínua? 

H: Informação sobre o meu trabalho não me pediram. Agora, como sabiam que eu tinha feito um 

mestrado e sabiam que o meu trabalho tinha uma certa qualidade, chegaram a perguntar se eu 

queria dar formação em centros de formação. Nesse sentido é que eu fui solicitada, não em 

interesse no meu trabalho no mestrado, mas pelas consequências por eu ter mestrado. 

Inv.: Onde colocou a sua tese disponível para consulta? 

H: Ficou em Aveiro na universidade. Na escola não. 

Inv.: Quais as dificuldades encontradas ao nível da divulgação? 

H: Não houve assim nada de especial. Sempre tive a colaboração do orientador, quando foi para 

organizar a divulgação nos encontros da Sociedade Portuguesa da Química. Tive apoio da parte 

da universidade, ajudou-me na elaboração do cartaz. E daqui sei que o ministério nos cede uns 

dias para formação. E eu dizia que tinha que ir aos encontros e apoiaram (disseram para usar 

esses dias). 

Inv.: Agora, iria lhe pedir algumas sugestões para melhorar o processo de disseminação dos 

trabalhos de investigação em Didáctica das Ciências. 

H: É assim: quer sejam de didáctica das ciências ou outros mais acessíveis que o meu, o 

problema não é nosso, de quem os produz ou do próprio sistema, também é dos receptores. 

Porque muitas vezes os receptores não estão abertos como parece, por exemplo, às didácticas e 

a tudo isso. Talvez a culpa não seja só deles, mas quando nos põem vinte e sete alunos 

totalmente diferentes, às vezes a parte didáctica fica um bocado esquecida. Ah! E quando nos 

põem programas enormes, isso limita um bocado o campo de acção e a nossa recepção. Porque 

há um conjunto de condicionantes que nos põem que, quer queiramos ou não, influenciam a 

nossa actuação. E também isso é influenciado pelo percurso que cada professor tem enquanto 

professor. Porque apanhamos turmas com posturas completamente diferentes e a nossa postura 

no ano seguinte é a soma das nossas experiências anteriores. E também todos nós somos 



profissionais, mas todos nós temos vida particular, e às vezes essas divulgações são ao fim-de-

semana e a pessoa não está aberta. 

Inv.: Pensa que as revistas onde os trabalhos de investigação são divulgados estão acessíveis 

aos professores? Ou estes deveriam ser divulgados noutros tipos de publicações? 

H: Depende… Aqui a escola, e estão na biblioteca, assina a Sociedade Portuguesa de Física e de 

Química. Nós sabemos que há muitos mais. Agora também depende do interesse das pessoas em 

as ler ou não. Mas, de revistas que falam em trabalhos investigativos em Didáctica das Ciências, 

penso que não chega cá nada. Agora não sei até que ponto as pessoas estão interessadas em ler. 

Inv.: Para si, acha que a linguagem usada nestes trabalhos dificulta a disseminação dos mesmos? 

H: Falando dos que eu conheço, acho que há artigos com diferentes tipos de linguagem. Mas, por 

exemplo, lembro-me de ler artigos nessas revistas que vieram sobre a reforma do ensino e vinham 

em linguagem perfeitamente acessível. Dependendo do interesse da pessoa… Penso que esses 

artigos têm linguagem perfeitamente acessível. 

Inv.: Acha que se deveriam realizar mais encontros para dar a conhecer aos professores o que se 

tem feito em investigação nesta área? 

H: Eu achar, acho! Tem interesse! Não sei se tinham receptividade. Porque vejo quando divulgam 

isso, dizem o preço da inscrição! É uma despesa extra que sai e depois as pessoas acomodam-se 

um bocado, pois como não vai influenciar na progressão da carreira. 

Inv.: Pode dar algumas sugestões de como poderiam ser organizados esses encontros de modo a 

melhorar a comunicação entre os investigadores e os professores? 

H: Isso mexe mais numa questão de mentalidade. A pessoa devia ter por si interesse, ela própria 

em crescer. Por exemplo, a escola e a universidade já estiveram mais afastadas. O ano passado, 

com a implementação dos novos programas, a universidade de Aveiro deu imenso apoio com o 

novo programa de química. Até fez uma acção de formação. Acho que hoje é mais fácil o acesso. 

Inv.: Qual é para si o melhor meio de divulgação destes trabalhos? 

H: É estimular as pessoas. As pessoas têm que se convencer que não podem estagnar. E é isso 

que é necessário fazer, porque os materiais estão aí para quem os quiser ler. 

Inv.: De que forma? 

H: Arranjar maneira de estimular as pessoas ir ver isto, a pesquisarem e a interessarem-se por 

questões. Porque as fontes estão aí. Eu já disse que não aqui revistas de didáctica, mas das 

revistas que temos vêm artigos desses e as pessoas não lêem. Se calhar não é falta de material, é 

mais falta de estímulo das pessoas para ir ver o que há. 

Inv.: Quais as entidades que devem ser responsáveis por essa disseminação? Universidades, 

escolas, estado ou centro de formação de professores? 

H: Interacção entre todos esses elementos. Trabalho de grupo! 

Inv.: Segundo o seu ponto de vista esse apoio tem sido feito? Como melhorar? 

H: A persistência também pode ajudar a chegar lá. Em termos de divulgação à escola não tem 

chegado muito dos trabalhos que lá são feitos, mas tem havido interacção da escola nesses 



trabalhos. A escola tem dado ajuda a pessoas que estão a ter formação na universidade, mas o 

resultado disso não nos chega. 

Inv.: Pensa que estes trabalhos são de pouca relevância para as práticas? 

H: Isso não sei responder muito bem. Por exemplo, eu comparo os mestrados com aquelas 

escolas muito bem equipadas, mas o sucesso não é muito grande. 

Inv.: Acha que os investigadores deveriam auscultar a opinião dos professores para futuras 

investigações? Qual a melhor forma? 

H: Acaba por haver alguma ligação entre os professores e os investigadores, acabamos por 

participar nos trabalhos que vocês fazem. Não temos é o “feed-back” do estudo que é feito. E se 

calhar se tivéssemos poderíamos às vezes… Eu costumo dizer que água mole em pedra dura… A 

didáctica das ciências fala em situações ideais, e nós aqui temos que fazer uma adaptação à 

realidade. Isso não invalida que esses trabalhos não sejam válidos. Pode-se fazer a interligação 

entre as duas coisas, entre a situação real e a ideal.  

  

 

Reflexão da Investigadora sobre a forma como decorreu a entrevista  
A entrevista realizou-se num local calmo e com uma boa interacção entre os dois 

interlocutores. O entrevistado apresentou-se interessado, descontraído, com discurso coerente e 

objectivo. Globalmente, os objectivos da entrevista foram atingidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 13 
RELATÓRIO DA ENTREVISTA I 
 

Data de realização: 28 de Junho de 2007 

Local: Coimbra (Escola onde lecciona o entrevistado) 

Duração: 16 minutos 

 

Caracterização do Entrevistado 
Sexo: Feminino 

Idade: 38 anos 

Grupo disciplinar: F/Q 

Categoria Profissional: Quadro de nomeação definitiva 

Habilitações Académicas: Licenciatura em Química (ramo educacional) pela Universidade de 

Coimbra (ano de conclusão: 1991); Mestrado em Ensino de Física e Química pela Universidade de 

Aveiro (ano de conclusão: 1993). 

Formação contínua: Acções de formação nas áreas da Didáctica. Experiência Profissional: 17 

anos de serviço (2 anos consecutivos na actual escola). Lecciona no Ensino Básico e Secundário. 

Cargos extracurriculares desempenhados: Directora de Turma. 

Razões para a escolha da profissão: Gosto pelo ensino. 

 

 

Transcrição da Entrevista 
Inv. (Investigadora): A colega frequentou o curso de mestrado em ensino da física e da química 

na universidade de Aveiro. E porque escolheu este curso? 

I (Entrevistado I): Porque estava directamente ligado à minha área de ensino. 

Inv.: Na altura, pensou em frequentar outro? 

I: Não. 

Inv.: Porquê? 

I: Porque achei esta área mais adequada para o grupo disciplinar que estou inserida. 

Inv.: E quais foram os motivos que a levaram a frequentar o mestrado? 

I: Saber mais. A licenciatura em Química acho que me preparou de certo modo, mas podia 

melhorar a prática pedagógica, quer a nível científico, quer a nível de didáctica. Saber mais coisas 

em que achava que o curso tinha falhado um bocado. 

Inv.: De que forma a entidade empregadora a apoiou durante a frequência deste curso? 

I: Facilitou-me na organização do horário. A escola onde estava na altura, soube e tentou liberar-

me um dia para as deslocações da Guarda a Aveiro. E nunca levantou problemas quando eu faltei 

para a realização de provas. Sabiam o motivo, aceitavam a justificação.  

Inv.: Mas, isso da parte dos colegas que estavam no Conselho Executivo? 

I: Sim! 



Inv.: E pensa que a própria entidade empregadora incentiva os professores a frequentarem cursos 

de mestrado? 

I: Aquele Conselho Executivo incentivava. Agora, a entidade patronal em si, o Ministério da 

Educação, acho que não. Principalmente, nos dias de hoje, acho que pelo contrário desincentiva. 

Porque o mestrado não é valorizado. A ideia que eu tenho é que com esta nova reestruturação da 

carreira, o que é valorizado são os cargos, mesmo que não estejam directamente ligados à 

prática. 

Inv.: Qual o tema da sua dissertação? 

I: Utilização de manuais escolares dos Professores de Química. 

Inv.: Quais as razões para a escolha deste tema? 

I: Dos temas que foram propostos este pareceu-me interessante por estar associado ao dia-a-dia 

de qualquer professor. 

Inv.: Se agora tivesse que escolher o tema para a dissertação optava pelo mesmo? 

I: Sim. Continua a ser pertinente. 

Inv.: Quais as consequências da frequência do mestrado em termos do seu desenvolvimento 

pessoal e profissional? 

I: Foi mais ao nível profissional, pois adquiri conhecimentos que não ia adquirir em acções de 

formação contínua.  

Inv.: Porquê? 

I: Porque a licenciatura foi virada, essencialmente, para conhecimentos científicos da química. Eu 

lecciono química e física, e a nível da didáctica na altura na universidade de Coimbra as cadeiras 

não eram muito viradas para o ensino em si.  

Inv.: Então agora, vamos passar para a parte da entrevista em que falaremos da disseminação 

dos resultados oriundos da sua dissertação. Houve intenção em divulgar esses resultados? 

I: Na altura, entreguei um exemplar da dissertação ao conselho executivo que colocou na 

biblioteca. Um também ficou na universidade. 

Inv.: E só foi dessa forma que os seus colegas tiveram acesso a essa? 

I: Sim, só assim. 

Inv.: E estes solicitaram informação sobre esse seu trabalho? 

I: Não. 

Inv.: Então, em termos de divulgação, não ocorreu de mais nenhuma forma? 

I: Nada. 

Inv.: Nem mesmo através de contactos pessoais, informais? 

I: Durante a realização da dissertação, sim. Até porque o trabalho desenvolvido implicava a 

participação de outros professores através de questionários. Mas, em termos de divulgação depois 

do trabalho estar realizado, não houve. Mesmo aos colegas que colaboraram comigo não dei a 

conhecer os resultados. Mas, isso foi falha minha. Mesmo porque comprometi-me de certa forma a 

divulgar e a mandar um resumo da tese. Só que entretanto as coisas foram acontecendo e acabei 

por não enviar… 



Inv.: Pensa que a divulgação que fez teve algum impacte? Ao nível da sala de aula, escola ou 

sistema educativo? 

I: O meu trabalho de dissertação teve impacte na preparação de aulas. Ao nível da preparação, se 

antes tinha cuidado, a partir daí acho que tive muito mais. Devido ao tema, nunca mais me orientei 

na planificação por um manual escolar, sempre pelo programa. E, tento divulgar isso aos meus 

colegas de grupo. Tento motivá-los para esse aspecto. E acho que consegui influenciar alguns. 

Não propriamente dizendo que fiz um mestrado, até porque alguns não reagem muito bem a isso, 

mas, alertando que os livros não seguem exactamente o programa, por isso não será a melhor 

maneira de planificar. Nesse aspecto tenho conseguido influenciar. 

Inv.: Sentiu que o conselho executivo, a universidade ou centros de formação contínua de 

professores a apoiaram ou incentivaram nessa possível disseminação? 

I: Não houve nenhum incentivo, bem como nenhum impedimento. 

Inv.: Quais foram as dificuldades encontradas ao nível dessa disseminação? 

I: Foi a pouca disponibilidade de tempo. Por vários motivos pessoais, acabei por não fazer. 

Portanto, de facto a culpa foi minha, nesse aspecto. 

Inv.: E quais são as suas expectativas em relação a essa disseminação? 

I: Depois de dez anos, não tenho expectativas. 

Inv.: Então, agora falaremos de aspectos que, na sua opinião, podem melhorar a disseminação de 

trabalhos de investigação em didáctica das ciências. Em primeiro, pensa que as revistas onde 

estes são publicados estão acessíveis aos professores? Ou poderiam ser divulgados noutros tipos 

de publicações? 

I: Acho que não estão muito acessíveis aos professores. Mas também não sei que tipo de revistas 

poderiam publicar estes trabalhos, para serem mais acessíveis. Não sei se existe alguma revista 

com essas características, que divulgue teses, mas não tenho conhecimento. 

Inv.: Quanto à linguagem usada nesses trabalhos acha que dificulta a sua disseminação? 

I: Não! Acho que a linguagem que utilizei na dissertação, como a usada noutros trabalhos de 

investigação que eu li nessa altura, não tinham uma linguagem inacessível para os professores da 

área. Achei que estavam bem. Até mesmo artigos, o único problema é o facto da maior parte ser 

em língua inglesa. 

Inv.: Acha que se deveriam realizar mais encontros com o intuito de dar a conhecer aos 

professores os resultados destes trabalhos? E promovidas por quem? 

I: Sim! Pelas universidades. 

Inv.: E qual a melhor forma de organização desses? 

I: Agora é difícil aos professores disponibilizar tempo. Se calhar, com uma parte teórica de 

divulgação de trabalhos feitos e, sei lá, da forma de oficina, debate. Assim, surtiria mais efeito. 

Inv.: Qual é para si o melhor meio de disseminação? 

I: Acções de formação e Internet, acho que pelos dias que correm é um muito bom meio de 

divulgar. É mais acessível. Acho que a maior parte dos professores se preocupa em acompanhar 



a evolução na área relacionada com o grupo em que estão. Se tivessem mais informação que 

iriam aproveitar. 

Inv.: Quais as entidades que devem ser responsáveis pelo apoio a esta disseminação? Estado, 

universidades, escolas ou centros de formação contínua de professores? 

I: Centros de formação e universidades penso que têm um papel importante, as escolas é mais 

difícil. E o Estado não sei, se calhar punha em último.  

Inv.: Acha que este apoio tem sido feito? E como melhorá-lo? 

I: Pela universidade se calhar é feito. Porque continua a haver outros cursos e falam dos trabalhos 

anteriores, quando o contributo é importante. Como melhorá-lo não me ocorre nada. 

Inv.: Pensa que os trabalhos de investigação que têm sido feitos em didáctica das ciências são de 

pouca relevância para as práticas? 

I: Os que eu conheço são relevantes. Porque estão mesmo relacionados com a área da física e da 

química. Acho que têm aplicação prática e os resultados estão relacionados com a nossa prática 

diária. 

Inv.: Acha que os professores deveriam ser auscultados pelos investigadores para dar sugestões 

para futuras investigações? De que forma? 

I: Sim, dando sugestões. Fazerem um questionário e acho que iriam responder. Até porque os 

professores com quem eu tenho falado acham que há pouca formação específica na área da física 

e química. Por exemplo, este ano os centros de formação propõem só acções de formação 

associadas às novas tecnologias ou então bibliotecas. O que está completamente fora da nossa 

área de interesse. E a maior parte dos professores que eu conheço e com quem tenho falado, e 

eu também sou da mesma opinião, deviam haver mais acções de formação mais viradas para a 

nossa área profissional. Esses questionários deviam perguntar directamente as áreas em que os 

professores sentem mais necessidade de formação. Assim, seria um contributo para futuras 

investigações. 

 

 

Reflexão da Investigadora sobre a forma como decorreu a entrevista: 
O local da realização da entrevista foi escolhido pelo entrevistado, tendo decorrido num 

ambiente calmo e adequado ao diálogo. Durante a entrevista, o entrevistado manifestou-se 

interessado e com um discurso coerente. Contudo, a partir da sua linguagem não-verbal, notou-se 

que estava um pouco tenso. Globalmente, os objectivos da entrevista foram atingidos. 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 14 
RELATÓRIO DA ENTREVISTA J  

 

Data de realização: 29 de Setembro de 2006 

Local: Aveiro (Escola onde lecciona o entrevistado) 

Duração: 16 minutos 

 

Caracterização do Entrevistado 
Sexo: Feminino 

Idade: 40 anos 

Grupo disciplinar: F/Q 

Categoria Profissional: Quadro de nomeação definitiva 

Habilitações Académicas: Licenciatura em Ensino de Física e Química pela Universidade de 

Aveiro (ano de conclusão: 1990); Pós-graduação em Ensino de Física e Química pela 

Universidade de Coimbra (ano de conclusão: 1995); Mestrado em Ensino de Física e Química pela 

Universidade de Aveiro (ano de conclusão: 1997). 

Formação contínua: Acções de formação nas áreas de Química e da Didáctica.  

Experiência Profissional: 17 anos de serviço (10 anos consecutivos na actual escola). Lecciona 

no Ensino Básico e Secundário. 

Cargos extracurriculares desempenhados: Directora de Turma, Orientadora de Estágio 

Pedagógico. Também, participou num trabalho de investigação sobre concepções alternativas, 

integrando um grupo de trabalho com Professores do Ensino Básico e Secundário e da 

Universidade de Aveiro. 

Razões para a escolha da profissão: Gosto pelo ensino. 

 

 

Transcrição da Entrevista 
Inv. (Investigadora): A colega frequentou o mestrado em ensino de física e química, terminou o 

mesmo em 1997 na universidade de Aveiro. O que a levou a frequentar este mestrado? 

J (Entrevistado J): Acho que foi a necessidade de formação. Tinha acabado há poucos anos de 

terminar o curso, e continuei sempre em formação. Fiz uma pós-graduação, depois o mestrado. 

Houve sempre vontade em aprender e em fazer trabalhos novos, novas investigações. 

Inv.: Quando escolheu este curso de mestrado pensou em frequentar outro? 

J: O mestrado seria na mesma área, pois estava mais relacionado com a minha área, uma vez 

que sou professora de física e química. Portanto, inicialmente só ponderei a hipótese se iria fazer 

em Coimbra ou em Aveiro. 

Inv.: Qual o tema da sua dissertação? E porque escolheu esse tema? 

J: Foi na área de resolução de problemas e teve a ver com o ensino básico. Escolhi uma unidade 

didáctica da parte dos circuitos eléctricos, portanto foi desenvolver um conjunto de estratégias, 



implementar o modelo de aulas dum trabalho dum colega que também fez mestrado. E eu no 

fundo fui pôr em prática esse modelo. 

Inv.: Se agora tivesse que escolher o tema para a sua dissertação optava pelo mesmo? 

J: Sim. Acho que teria sido na área da resolução de problemas. Acho que teria escolhido o mesmo 

tema. Se teria feito o mesmo tipo de trabalho, acho que não. Fazia novas actividades, novas 

estratégias. Isso teria a ver com a minha experiência adquirida nestes últimos anos. Mas o tema 

seria também na resolução de problemas. 

Inv.: Durante a frequência do mestrado, a sua entidade empregadora apoiou-a? 

J: Sim, na escola onde eu estava na altura sim. Mudaram-me o horário para puder frequentar as 

aulas. Também nunca faltei. Foi um compromisso que assumi entre mim e a escola. 

Inv.: Na sua opinião, a sua entidade patronal incentiva os professores a frequentar os mestrados? 

J: Não! A entidade patronal como instituição não. Agora podemos ter a sorte de ter colegas que 

sejas mais sensíveis a esta situação e nos apoiem. Pois, eu sei de casos em que as escolas não 

fizeram o mesmo que a minha na altura (alterar o horário). Isto no fundo está ao critério da boa-

vontade dos colegas que estão na gestão. Que não deveria ser! Devia ser algo mais 

institucionalizado. 

Inv.: Do seu ponto de vista, quais foram as consequências do trabalho efectuado durante o 

mestrado em termos do seu desenvolvimento pessoal e profissional? 

J: Desenvolveu-me o meu espírito crítico. A partir do mestrado foi a competência melhor 

desenvolvida. Eu acho que durante o mestrado desenvolvemos muitas competências na área da 

investigação. Somos mais autónomos. Permitiu-me ser muito mais crítica perante as coisas que 

vejo, que leio. Desenvolveu-me também mais a atitude de ser curiosa, de ir ver, de ler, de andar 

nesta dinâmica de ver o que há de novo sobre as investigações na área das ciências. E mudou-

me as minhas práticas! Porque eu passei a ser mais crítica, também na maneira de como dou as 

aulas. 

Inv.: Quanto aos resultados oriundos da dissertação realizada, houve intenção de sua parte em 

divulgá-los? 

J: Eu acho que foi onde eu falhei! Acho que foi a minha grande falha, se fizer uma análise deste 

período desde noventa e sete, foi na divulgação. E tem a ver com a minha personalidade, fico 

sempre inibida de divulgar. Acho que a minha maneira de ser. Porque eu gosto muito de fazer, 

mas falho na divulgação. Falho porque não gosto de andar a dizer o que faço. Eu acho que isso 

deve ser muito importante, até para partilhar com outros as nossas experiências. Acabei por não 

divulgar como deveria ter feito. Eu só fui a um único congresso com os resultados do trabalho que 

fiz e depois entretanto esqueci completamente. Nem na própria escola onde estive perante os 

colegas, não tenho esse hábito. 

Inv.: Qual a forma que gostaria de ter feito? 

J: Participar mais em congressos, escrever mais sobre o assunto. Continuar a investigar mais 

sobre o assunto. Ou seja, não ter parado. 

Inv.: Acha que a divulgação que fez teve o impacto e a aplicabilidade desejados? 



J: Não. Eu quase não fiz divulgação. A única coisa que fiz foi deixar que as pessoas pudessem 

consultar os meus trabalhos na universidade de Aveiro. Se a partir daí existem pessoas que 

usaram esses trabalhos para outros desconheço. Portanto, só divulguei num congresso e acho 

que foi muito pouco, não tive o “feed-back” dos resultados que teve. 

Inv.: Que contribuições foram dadas para essa divulgação por parte do conselho executivo da sua 

escola, da universidade e da entidade empregadora? 

J: O conselho executivo não contribuiu. Quando fui a esse congresso tive o apoio da pessoa que 

me orientou para eu apresentar esse trabalho. Não mais. 

Inv.: Os seus pares solicitaram informação acerca da sua dissertação?  

J: Na altura em que fiz a tese estava num período de transição de escola. Portanto, a escola onde 

eu estive sabia que eu fiz este trabalho, com a mudança de escola os novos colegas também 

ajudaram e colaboraram para este trabalho. Depois saí dessa escola e vim para esta. Quando 

cheguei aqui não divulguei para os colegas o trabalho que tinha feito. Os colegas não sabiam, eu 

não referi e também não fui questionada sobre isso. O único colega que me veio pedir 

informações sobre o meu trabalho, foi porque necessitava da minha tese para um trabalho que 

estava a fazer. Mas foi só essa situação. 

Inv.: E os outros órgãos da escola? Os centros de formação contínua de professores? 

J: Nunca. O problema que se põe aqui é assim: eu para dar formação, já fui solicitada, para dar 

formação na área da resolução de problemas. E na actual situação da escola, não posso acumular 

cargos. Portanto, teria que existir um pedido muito especial à DREC para eu poder dar formação. 

Acabei por desistir. E também tem que a ver com a minha própria maneira de ser, gosto de 

trabalhar com alunos. E tenho investido nessa área. Com os alunos posso aí transmitir algo do 

meu trabalho de investigação.  

Inv.: Onde colocou a sua tese disponível para consulta? 

J: Na universidade de Aveiro. E entreguei às duas escolas que me apoiaram imenso. 

Inv.: Quais as dificuldades encontradas na disseminação? 

J: Foram mais de nível pessoal. Eu não posso dizer se a nível externo teria dificuldades na 

divulgação. Porque a dificuldade está a nível pessoal. 

Inv.: Quanto aos trabalhos de investigação em didáctica das ciências, pensa que as revistas onde 

estes trabalhos são publicados estão acessíveis aos professores? Ou estes deveriam ser 

divulgados noutros tipos de publicações? 

J: Não. Essas revistas, penso que chegam essencialmente à instituição superior, poucas delas às 

escolas. Também, porque aqui na escola não tenho nenhuma revista sobre educação. Os 

professores também podem ser assinantes dessas revistas. Mas, ser assinantes individualmente 

também fica caro. Há a sociedade portuguesa de física e de química e grande parte dos trabalhos 

que aqui surgem não são da parte da didáctica, são mais trabalhos científicos. Pouca divulgação 

na área do ensino das ciências. Ou há um programa na comunicação social específico, ou revistas 

que cheguem às escolas. Um projecto duma instituição… Não sei porque é que não há um 



projecto de divulgação desses trabalhos financiado, sei lá, pela comunidade europeia, para todas 

as escolas. 

Inv.: Na sua opinião, a linguagem utilizada nestes trabalhos dificulta a disseminação dos 

mesmos? 

J: Não. Eu acho que por vezes podem haver trabalhos muito teóricos, e as pessoas gostam mais 

de coisas práticas. Pode acontecer que estejam afastados da realidade. 

Inv.: Acha que deveriam ser organizadas encontros com o intuito de divulgar estes trabalhos? 

Promovidos por quem? 

J: Se eu acho, eu penso que sim. Mas, acho que não vai ser viável ou concretizável. 

Inv.: Então como se poderiam organizar para serem viáveis? E promovidos por quem? 

J: Aí só para instituições do ensino superior, universidades. Não vejo os centros de formação 

preocupados com isso. E, atenção, há muitas acções de formação divulgadas pelas sociedades 

portuguesas da física e da química. Isso existe, e enviam para as escolas informações sobre isso. 

Porque é que eu digo que não irá ser viável: primeiro, estão, neste momento, a dificultar muito a 

participação dos professores nesses trabalhos. Porque dizem que só podemos fazer formação na 

parte em que não temos aulas. Dão-nos o apoio para ir à formação, mas eu tenho que deixar o 

plano de aula, tudo preparado para quem me vai substituir. Eu acho que estão a dificultar a 

participação dos professores nessas acções de formação. E se a motivação dos professores já for 

pouca, então com estas dificuldades todas servem de desculpa para não participar. Eu não sei se 

nessas acções iríamos conseguir uma grande adesão de professores. 

Inv.: Qual é para si o melhor meio de divulgação destes trabalhos? 

J: Por revistas que cheguem às escolas. Para mim a melhor maneira era por conversa com as 

pessoas que estão no campo, que fizeram esses estudos, pode-se levantar dúvidas,… Quando 

isso não é permitido na leitura. Agora eu reconheço que isso pode ser frustrante para a pessoa 

que quer divulgar os trabalhos com a assembleia que pode vir a ter. Por isso, a minha sugestão 

seria divulgar os trabalhos com a assembleia que pode vir a ter. Por isso, a minha sugestão seria 

divulgar em sites na Internet. Criar sites específicos ou por revistas. Mas neste momento acho que 

a Internet é o melhor. 

Inv.: Quais as entidades que devem ser responsáveis por essa divulgação? Universidades, 

escolas, estado, centros de formação contínua de professores? 

J: Os centros de formação contínua não. Acho que os objectivos, em termos de teoria, de modelo 

que foi concebido para o centro acho tudo muito bem. Na prática, peca em muito. As minhas 

experiências não são muito positivas. Eu já participei em muitas formações e sou muito crítica em 

relação ao tipo de formação, não vi nada de novo. Acho que a formação tem que ser dada pelos 

locais onde se faz investigação, nas universidades. 

Inv.: E de que forma poderiam organizar essa formação? 

J: Em vez de ser esta formação, em cursos de algumas horas ao fim do dia, tipo pós-graduações 

em diferentes áreas. Só que o calendário escolar das universidades não tem nada a ver com o 

calendário duma escola. Algumas acções que fazem lá são em período de exames ou em 



Setembro, quando nós estamos aqui a repensar o novo ano. E aí não dá para fazer acções de 

formação. São os piores períodos para se fazer formação. 

Inv.: Pensa que estes trabalhos investigativos são de pouca relevância para as práticas? 

J: Não acho que sejam de pouca relevância. Não acho é que sejam só esses trabalhos 

fundamentais para a melhoria das práticas. Não podemos dar muita relevância a trabalhos 

realizados na área das didácticas. Porque se uma pessoa não estiver bem preparada em física e 

química, não é as didácticas que o vai salvar. Só o pode salvar, se dominar a física e a química. 

Inv.: Acha que deveria haver uma forma de auscultar os professores para futuras investigações? 

Como? 

J: Deveria. Mas como operacionalizar isso? Entrevistas, inquéritos. Não tenho nenhuma sugestão. 

Mas é óbvio que os investigadores têm que ter o suporte das pessoas que estão no campo, que 

trabalham diariamente com os alunos. Têm que as ouvir. Por exemplo, através de grupos de 

trabalho (que existiram e ainda existem). 

 

 

Reflexão da Investigadora sobre a forma como decorreu a entrevista:  
 A entrevista realizou-se num local calmo e adequado ao diálogo.  

 O entrevistado apresentou-se interessado e motivado perante a abordagem dos temas da 

entrevista. Este, pela sua linguagem não verbal, mostrou-se descontraído. Os objectivos da 

entrevista foram atingidos.  
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