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Resumo 
 

 

 
Perante os desafios do mundo contemporâneo, marcado pela complexidade, 
pelo ritmo acelerado de mudança e pela incerteza, o desenvolvimento dos 
alunos como cidadãos cientificamente cultos é um fator crítico. Neste contexto, 
a educação em Geociências, em geral, e a compreensão do tempo geológico, 
em particular, podem contribuir para um aprofundamento da cultura científica e 
da responsabilidade do cidadão promotor do desenvolvimento sustentável, 
numa matriz Ciência/Tecnologia/Sociedade.  
Assim, com este estudo, pretende-se alcançar duas grandes finalidades: a) 
contribuir para o desenvolvimento de um quadro teórico e concetual, no âmbito 
da educação em geral e das Geociências em particular, visando o 
desenvolvimento dos alunos como cidadãos cientificamente cultos numa lógica 
de sustentabilidade; b) conceber, implementar e avaliar estratégias, 
fundamentadas no corpus de referência, no âmbito da Geologia no ensino 
secundário. Corresponde a uma investigação-ação desenvolvida pelo 
professor de Biologia e Geologia com alunos do 11.º ano e organizada em três 
fases: i) desenvolvimento de um quadro teórico de referência e concetual; ii) 
conceção, desenvolvimento e avaliação de uma intervenção didática iii) 
elaboração de uma proposta metodológica fundamentada para o 
aprofundamento de uma cultura científica que promova o desenvolvimento da 
sustentabilidade na Terra a partir do ensino do tempo geológico. 
Os resultados do estudo apontam para a importância de trabalhar de modo 
articulado os conceitos de tempo geológico e de desenvolvimento sustentável 
na formação de cidadãos cientificamente cultos, capazes de dar resposta às 
questões complexas da sociedade atual. Por outro lado, a análise da 
intervenção didática confirma a importância das atividades exteriores à sala de 
aula e do trabalho prático para o desenvolvimento da cidadania, em alunos do 
ensino secundário, e como facilitadoras da compreensão de conceitos 
complexos como o de tempo geológico. 
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Abstract 

 
Amidst the challenges of our contemporary world, marked by complexity, by the 
rapid pace of change and by uncertainty, the development of students as 
scientifically literate citizens is a critical factor. In light of the above, education in 
Geosciences, in general, and the understanding of geological time, in 
particular, can contribute to a broadening and deepening of scientific culture 
and of the responsibility of the citizen promoting sustainable development, in a 
Science/Technology/Society approach. 
So, with this study, we intend to: a) contribute to the development of a 
theoretical framework, in the context of education in general and of 
Geosciences in particular, aiming at the development of students as 
scientifically literate citizens embracing the dominant logic of sustainability; b) 
plan, implement and evaluate strategies, based on the corpus of reference, in 
the context of Geology in high school. It focuses on a research-action 
methodology developed by the teacher of Biology and Geology with 11th grade 
students and organised in three stages: i) development of a theoretical 
framework of reference; ii) design, development and evaluation of a didactic 
intervention programme iii) conception of a proposal for a methodological 
approach to broaden a scientific culture that promotes the development of 
sustainability on Earth through the teaching of geological time. 
The results of this study point to the importance of working the concepts of 
geological time and sustainable development in an articulated way to train 
scientifically literate citizens to be able to respond to complex questions of our 
modern society. On the other hand, the analysis of the didactic intervention 
programme confirms the importance of activities that take place outside the 
classroom and of practical work for the development of citizenship in high 
school students (16-17 years old), and as facilitators of the understanding of 
complex concepts such as geological timescale. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 – Apresentação da Problemática 

As sociedades contemporâneas enfrentam problemas cada vez mais complexos que 

exigem mudanças de atitudes e de comportamentos de todos os cidadãos. Para isso, é 

necessário repensar e reorientar a educação com vista à formação de cidadãos informados, 

participativos e comprometidos na promoção do desenvolvimento sustentável. 

Esta necessidade obriga os professores responsáveis pela educação científica a 

promoverem a compreensão e a consciência pública de sustentabilidade, 

disponibilizando-se para trabalharem, nas suas aulas, temáticas que não foram abordadas 

durante a sua formação e para articularem a sua atividade com a de outras áreas 

disciplinares (Henriques, 2008a). A resposta a este desafio implica que o professor 

desenvolva, por sua iniciativa, um esforço de aprendizagem ao longo da vida que pode 

passar pela conciliação entre a prática e a investigação, promovendo uma contínua 

atividade reflexiva. 

Com este trabalho pretendemos contribuir para a fundamentação de um ensino 

científico e de uma educação em Geociências capazes de formarem “cidadãos mais aptos a 

responsavelmente assumirem atitudes consentâneas com uma gestão sustentável das suas 

vidas, do planeta e dos seus recursos” (Henriques, 2008a, p. 112). Um cidadão 

cientificamente culto é mais capaz de responder às exigências impostas pelos padrões 

sociais, económicos e culturais. 

 

 

1.2 – Questões de Investigação e objetivos do estudo 

Para tentar encontrar algumas respostas para a problemática anteriormente 

enunciada, foi desenvolvido um estudo centrado na seguinte questão pivô de investigação: 

De que modo a compreensão do tempo geológico contribui para um aprofundamento da 

cultura científica e da responsabilidade do cidadão promotor do desenvolvimento 

sustentável, numa matriz Ciência/Tecnologia/Sociedade? 
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Desta pergunta-problema emergiram duas questões subsidiárias:  

1) – Qual é a influência que as estratégias de ensino, definidas numa matriz Ciência/ 

Tecnologia/Sociedade e numa lógica de ensino por pesquisa, exercem no desenvolvimento 

dos alunos como cidadãos cientificamente cultos? 

2) - Que contribuição dá o tempo geológico para o desenvolvimento da cidadania, 

considerando que os recursos naturais são limitados? 

Com este estudo pretende-se alcançar duas grandes finalidades: a) contribuir para o 

desenvolvimento de um quadro teórico e concetual, no âmbito da educação em geral e das 

Geociências em particular, visando o desenvolvimento dos alunos como cidadãos 

cientificamente cultos numa lógica de sustentabilidade; e b) conceber, implementar e 

avaliar estratégias, fundamentadas no corpus de referência, no âmbito da Geologia no 

ensino secundário. 

 

 

1.3 – Importância do Estudo 

A importância de um estudo está relacionada com o interesse do conhecimento 

construído e com os contributos significativos para resolver os problemas diagnosticados. 

Um projeto de investigação resulta, normalmente, da inquietação perante um problema 

diagnosticado, levando-o a procurar compreender as razões do problema e a tentar 

desvendar soluções, através da conceção e operacionalização de uma intervenção, 

perspetivada como um percurso ajustável. 

As questões relacionadas com a “emergência planetária”, desde as pressões exercidas 

sobre o planeta Terra (crescimento demográfico, degradação do ambiente, escassez de 

recursos e desigualdades económicas, por exemplo), até à identificação dos problemas e ao 

conhecimento das soluções para resolver esses problemas, são prementes e a Geologia 

pode contribuir de forma decisiva para a sua resolução. 

Assim, o tema do “tempo geológico” foi escolhido devido à centralidade que tem na 

Geologia, à complexidade que o caracteriza e à importância do seu estudo no Ensino 

Secundário. Considerámos ainda as oportunidades que o estudo do tempo geológico 

encerra, “as economic engine, as policy tool, and as cultural touchstone”1 (Cervato & 

                                                           
1 “Como motor económico, como ferramenta política e como padrão cultural.” (Tradução livre da autora). 
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Frodeman, 2012, p. 20), para potenciar a educação para o desenvolvimento sustentável. 

Estes aspetos foram também avivados pela atividade do Ano Internacional do Planeta 

Terra (AIPT, 2008), da Década da Literacia (2003-2012) e pelo decurso da Década da 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014), ao mesmo tempo que éramos 

confrontados com a raridade dos exemplos em que os ensinamentos das Geociências 

influenciaram a economia ou a política, apesar de, há muito tempo, vários autores 

argumentarem “that the temporal perspective of geology is crucial for developing adequate 

models for the future sustainability of our planet”2 (Cervato & Frodeman, 2012, p. 26). 

O nosso interesse por esta problemática teve, ainda, origem no confronto com os 

resultados de vários estudos sobre literacia científica em Portugal e nos resultados dos 

alunos nos exames nacionais de Biologia e Geologia (11.º ano). Por outro lado, a atividade 

desenvolvida por nós, como professora, ao longo de cerca de vinte e cinco anos, tem-nos 

mostrado que é necessário levar a cabo investigação que aponte caminhos para uma 

alteração das práticas de modo a fazer uma maior adequação às exigências que os tempos 

atuais colocam aos cidadãos. 

Como diz Álvaro Gomes (2000), “uma investigação é, por definição, um processo 

inacabado, um fenómeno in fieri” (p. 18), aspeto que está bem marcado no trabalho que 

fizemos sobre o tempo geológico.  

 

 

1.4 – Breve Referência à Metodologia Utilizada 

Este estudo centra-se no processo da educação em ciência, valorizando-se a natureza 

descritiva, o processo e o comprometimento na melhoria das práticas. Procura-se 

desenvolver uma investigação-ação que se carateriza por ser um processo flexível, 

permitindo, em simultâneo, investigar e aplicar na prática os resultados dessa investigação. 

É também um processo cíclico e em espiral que permite formar uma visão capaz de 

promover melhorias na qualidade da ação e de sugerir recomendações para a mudança 

(Elliot, 1997). Optou-se, assim por uma abordagem de natureza multi-metodológica, 

orientada pelo paradigma socio-crítico, já utilizada anteriormente noutros trabalhos 

(Alvarado & García, 2008; Coutinho, 2011). 

                                                           
2 “Que a perspetiva temporal da Geologia é crucial para desenvolver modelos para a futura sustentabilidade 
do planeta.” (Tradução livre da autora). 
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O estudo compreende três fases: desenvolvimento de um quadro teórico de referência 

e concetual; conceção, desenvolvimento e avaliação de uma intervenção didática (ID); 

elaboração de uma proposta metodológica fundamentada para o aprofundamento de uma 

cultura científica que promova o desenvolvimento da sustentabilidade na Terra a partir do 

ensino do tempo geológico. 

Com base na análise e interpretação dos dados recolhidos a partir das respostas dos 

alunos aos questionários aplicados no início e no fim da realização da ID, dos documentos 

produzidos pelos alunos, das notas de campo da professora investigadora e das fichas de 

monitorização rápida (snapshots) aplicadas aos alunos participantes, foi feita a apreciação 

utilizada na definição e redefinição de cada um dos momentos da ID. 

Estes dados são analisados, no presente trabalho, utilizando as técnicas mais 

adequadas à sua natureza e às caraterísticas do estudo (análise quantitativa e análise de 

conteúdo), de modo a retirar conclusões que permitam avaliar a ID, enquadrada numa 

dinâmica de investigação-ação. 

 

 

1.5 – Organização da Tese 

Além da introdução, o corpo desta tese está organizado em seis capítulos. 

O capítulo 2.º diz respeito ao enquadramento teórico e concetual e é constituído por 

seis secções (2.1 - Introdução; 2.2 - Educação em ciência; 2.3 - Tempo geológico; 2.4 - 

Desenvolvimento sustentável; 2.5 - Abordagem didática ao tempo geológico; 2.6 - 

Síntese), apresentando as linhas estruturadoras da abordagem da problemática em estudo. 

No capítulo 3.º é feita a apresentação da metodologia organizada em quatro secções: 

3.1 - Introdução; 3.2 - Opções metodológicas; 3.3 - Instrumentos; 3.4 - Tratamento e 

análise da informação; 3.5 - Síntese. 

No capítulo 4.º fazem-se a análise e a discussão dos resultados acerca das conceções 

dos alunos do ensino secundário sobre “tempo geológico” e “desenvolvimento 

sustentável”, organizadas em sete secções: 4.1 - Introdução; 4.2 - Caraterização da 

amostra; 4.3 - Importância da literacia científica; 4.4 - Conceções acerca do conceito de 

tempo e de tempo geológico; 4.5 - Fatores que condicionam a compreensão do conceito de 

tempo geológico; 4.6 - Conceções sobre a importância do tempo geológico para a 

promoção do desenvolvimento sustentável; 4.7 - Síntese. 
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O capítulo 5.º corresponde à descrição da intervenção didática (ID) e está organizado 

nas seguintes secções: Introdução (5.1); Conceção, organização e validação da intervenção 

didática (5.2); Planificação da intervenção didática (5.3); Recursos (5.4); Caraterização da 

turma envolvida na intervenção didática (5.5); Análise da informação recolhida durante a 

intervenção didática (5.6); e Síntese (5.7). 

O capítulo 6.º diz respeito à avaliação do impacto da ID nas conceções dos alunos 

sobre tempo geológico e desenvolvimento sustentável e é constituído por seis secções (6.1 

– Introdução; 6.2 – Conceções sobre a importância da literacia científica; 6.3 – Conceções 

acerca do conceito de tempo e de tempo geológico; 6.4 – Conceções sobre fatores que 

condicionam a compreensão do conceito de tempo geológico; 6.5 – Conceções sobre a 

importância do tempo geológico para a promoção do desenvolvimento sustentável; e 6.6 – 

Síntese). 

Finalmente, o capítulo 7.º apresenta as conclusões do estudo e as implicações 

pedagógico-didáticas. Este capítulo está organizado em cinco secções (7.1 – Introdução; 

7.2 – Conclusões emergentes do estudo; 7.3 – Implicações pedagógico-didáticas; 7.4 – 

Limitações do Estudo; 7.5 – Sugestões para futuras investigações). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2 – ENQUADRAMENTO CONCETUAL 

 

 

2.1 – Introdução 

Vivemos numa sociedade marcada pela complexidade, pelo ritmo acelerado de 

mudança (Cachapuz, Praia & Jorge, 2002), pela incerteza (Morin, 2002) e por novas 

relações de trabalho. É cada vez mais evidente que a literacia científica é uma necessidade 

para que a sociedade esteja à altura das exigências contemporâneas. Há um século, um dos 

problemas das sociedades era o analfabetismo, hoje o problema é a iliteracia científica. 

Outrora, a esperança de vida à nascença era inferior ao ciclo de vida do 

conhecimento. Hodiernamente assiste-se ao inverso. Assim, torna-se necessária uma nova 

atitude perante a ciência. Uma das metas da educação do século XXI é adquirir uma 

cultura científica sólida (Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão, 2004; Delors, 1996) 

requerendo-se que todos os cidadãos estejam preparados para acompanhar o ritmo de 

construção do conhecimento. Esta será a via para formar cidadãos informados, críticos e 

interventivos (Cachapuz, Praia & Jorge, 2002; UNESCO, 1999). 

No que diz respeito às Ciências da Terra (ou Geociências – designações usadas, neste 

trabalho com o mesmo significado), o seu papel tem vindo a ser continuamente sublinhado. 

Nas últimas décadas, tem aumentado o número de vítimas e os danos materiais produzidos 

por fenómenos naturais como os terramotos, as erupções vulcânicas, as inundações ou os 

deslizamentos de terras. Contudo, esta tendência pode mudar-se. As Ciências da Terra 

disponibilizam conhecimentos que ajudam a prevenir os fenómenos naturais referidos. O 

uso responsável destes conhecimentos e a sua divulgação junto da população, orientados 

“pela necessidade de aprender a viver e a conviver num estado permanente de crise” 

(Caride & Meira, 2004, p. 221), podem evitar que esses fenómenos tenham efeitos tão 

catastróficos. 

Além disso, as Geociências oferecem uma perspetiva temporal insubstituível. As 

rochas guardam a memória do passado da Terra, mas também a dos seres vivos que a 

povoaram. Nelas, encontra-se informação importante para compreender a origem da vida, a 

evolução dos organismos, as causas das grandes extinções ou a origem da espécie humana. 

Conhecer o passado é imprescindível para entender o presente e ajudar a preparar o futuro. 
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O desenvolvimento sustentável pressupõe a preocupação não só com o presente mas 

com a qualidade de vida das gerações futuras, protegendo recursos vitais, incrementando 

fatores de coesão social e garantindo um crescimento económico amigo do ambiente e das 

pessoas. Esta preocupação tem levado várias instituições nacionais e internacionais a 

procurarem respostas para o conjunto de ameaças e oportunidades que afetam o tecido 

social, a estrutura das atividades económicas e o equilíbrio ambiental. 

Uma resposta importante e necessária passa obrigatoriamente pela disponibilização, 

a todos os cidadãos, do conhecimento fundamental sobre a Terra e sobre o seu 

funcionamento. Uma abordagem didática ao tempo geológico que promova, ao longo do 

percurso escolar, o desenvolvimento de cidadãos cientificamente cultos, numa lógica de 

sustentabilidade, parece ser vital para a humanidade. Para orientar esta abordagem, o 

trabalho da Comissão ad hoc sobre a literacia em Geociências do cidadão que conclui o 

ensino secundário obrigatório (Pedrinaci et al., 2013) apresenta um excelente contributo, 

identificando dez ideias-chave a que são associados os conceitos e princípios que as 

sustentam. Essas ideias-chave são as seguintes (pp. 118-128): 

1 – “La Tierra es un sistema complejo en el que interaccionan las rocas, el agua, el 

aire y la vida”3; 

2 – “El origen de la Tierra va unido al del Sistema Solar y su larga historia está 

registrada en los materiales que la componen”4; 

3 – “Los materiales de la Tierra se originan y modifican de forma continua”5; 

4 – “El agua y el aire hacen de la Tierra un planeta especial”6; 

5 – “La vida evoluciona e interacciona con la Tierra modificándose mutuamente”7; 

6 – “La tectónica de placas es una teoría global e integradora de la Tierra”8; 

7 – “Los procesos geológicos externos transforman la superficie terrestre”9; 

8 – “La humanidad depende del planeta Tierra para la obtención de sus recursos y 

debe hacerlo de forma sostenible”10; 

                                                           
3 “A Terra é um sistema complexo em que interagem as rochas, a água, o ar e a vida.” (Tradução livre da 
autora). 
4 “A origem da Terra está unida à do Sistema Solar e a sua longa história está registada nos materiais que a 
compõe.” (Tradução livre da autora). 
5 “Os materiais da Terra originam-se e modificam-se de forma contínua.” (Tradução livre da autora). 
6 “A água e o ar fazem da Terra um planeta especial.” (Tradução livre da autora). 
7 “A vida evolui e interage com a Terra modificando-se mutuamente.” (Tradução livre da autora). 
8 “A tectónica de placas é uma teoria global e integradora da Terra.” (Tradução livre da autora). 
9 “Os processos geológicos externos transformam a superfície terrestre.” (Tradução livre da autora). 
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9 – “Algunos procesos naturales implican riesgos para la humanidad”11; 

10 – “Los científicos interpretan y explican el funcionamiento de la Tierra 

basándose en observaciones repetibles y en ideas verificables”12. 

Neste capítulo, apresenta-se o enquadramento conceptual inerente a esta 

problemática, organizando-o nas seguintes secções: educação em ciência (2.2); tempo 

geológico (2.3); desenvolvimento sustentável (2.4); e abordagem didática do tempo 

geológico (2.5). Termina-se com uma síntese dos principais aspetos discutidos ao longo do 

capítulo (2.6). 

 

 

2.2 – Educação em Ciência 

A qualidade de vida na sociedade atual depende cada vez mais da ciência. Como diz 

Fiolhais (2011), “pode não ser apenas a ciência que nos salve, mas sem a ciência estaremos 

definitivamente perdidos” (p. 18). Perante esta realidade, torna-se necessário atrair alunos 

em quantidade e qualidade suficientes para a construção da ciência e para a sua aplicação 

na vida prática, de modo a dar resposta a um dos inúmeros problemas, que, segundo 

Caraça (2002), ameaçam o nosso planeta. 

Portugal, nos últimos anos, evoluiu de uma situação em que a ciência era residual 

para uma outra em que a ciência tem algum impacto na sociedade. A ciência passou 

também a estar presente na agenda política e a imprensa tem-lhe dado atenção 

frequentemente. Por outro lado, Fiolhais (2011, p. 27) considera que “hoje em dia existem 

mais cientistas a trabalhar em Portugal do que em todos os tempos anteriores”. No entanto, 

é necessário referir que os sucessos alcançados, apesar de nos terem permitido fazer 

alguma aproximação aos padrões europeus, não nos dispensam de continuar a fazer 

grandes esforços, tendo em conta o ponto de partida muito desfavorável. Por outro lado, os 

desenvolvimentos causados pela crise económica do início da segunda década do século 

XXI têm levado muitos jovens com formação superior a abandonar o país.  

A sociedade atual, vulgarmente designada por Sociedade do Conhecimento, exige 

que os cidadãos disponham de uma formação científica adaptada às novas exigências do 

                                                                                                                                                                                
10 “A humanidade depende do planeta Terra para a obtenção dos seus recursos e deve fazê-lo de forma 
sustentável.” (Tradução livre da autora). 
11 “Alguns processos naturais implicam riscos para a humanidade.” (Tradução livre da autora). 



24 
 

mundo globalizado e tecnologicamente avançado. A construção do conhecimento é um 

fator crítico para o desenvolvimento sustentável (Sá-Chaves, 2001), podendo tornar a 

Sociedade do Conhecimento numa sociedade de risco (Caride & Meira, 2004; Merino & 

Cerezo, 2012). Os cidadãos, arrastados para a pobreza, podem gerar problemas graves, 

comprometendo a sociedade, o ambiente, a economia e a política (Vilches & Gil-Pérez, 

2008). 

Apesar das exigências da sociedade, o sistema educativo oferece, muitas vezes, um 

ensino das ciências cujas estratégias didáticas não diferem, no essencial, das seguidas há 

várias décadas. Em consequência, incrementa-se a insatisfação dos jovens com a proposta 

educativa que se lhes apresenta, baixa-se o seu interesse pela ciência e reduz-se a 

percentagem dos que escolhem estudos científicos universitários. Dodick (2012) destaca a 

explicação de um estudante sueco para justificar esta situação: o problema com a ciência 

escolar é que ela fornece respostas desinteressantes a questões que nunca foram colocadas 

pelos estudantes. Por outro lado, o eurobarómetro 224 (European Commission, 2005) 

refere que só 15% dos europeus estão satisfeitos com a qualidade das aulas de ciência 

recebidas na escola, contra 59,5% que consideram que não são suficientemente atrativas.  

Estes dados evidenciam a existência de algum distanciamento entre as aprendizagens 

promovidas pelas ciências e as questões sociais. Este distanciamento continua a aumentar 

devido à diferença entre o ritmo acelerado a que avança a sociedade e o ritmo de quase 

imobilidade na alteração das propostas educativas. 

Um sintoma claro da debilidade do ensino das ciências no nosso país é a 

circunstância dos alunos portugueses ficarem geralmente mal classificados, ao longo de 

vários anos, em sistemas de avaliação internacional, designadamente o Trends in 

International Mathematical and Science Studies – TIMSS (USDE-NCES, 1996) e o 

Programme for International Student Assessment – PISA (OCDE, 2007; OECD, 2010, 

2014). 

Este problema relaciona-se com o reconhecimento da importância da cultura 

científica. Num inquérito da União Europeia sobre as atitudes dos europeus relativamente à 

ciência e tecnologia (European Commission, 2010), os portugueses mostraram-se os menos 

interessados na área da ciência e da tecnologia, com mais de um terço (35%) a manifestar 

total desinteresse pelas novas descobertas científicas e desenvolvimentos tecnológicos. 

                                                                                                                                                                                
12 “Os cientistas interpretam e explicam o funcionamento da Terra, baseando-se em observações repetíveis e 
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Apenas 14% se dizem “muito interessados” pelas novidades científicas e tecnológicas, 

correspondendo ao terceiro valor mais baixo da União Europeia, e muito aquém da média 

comunitária de 30%. Os portugueses são também, entre os europeus, aqueles que se 

consideram menos informados sobre as novidades relativamente à ciência e à tecnologia, 

com somente 3% a considerarem-se “muito informados”, 38% “moderadamente 

informados” e 57% “mal informados”. 

O número de jovens europeus que se sente atraído por carreiras de ciências também 

tem sofrido uma progressiva diminuição, alcançando valores preocupantes. O estudo 

efetuado por um grupo de peritos, a pedido da Comissão Europeia, e publicado em 2007 

com o título Science Education Now: A Renewed Pedagogy for The Future of Europe 

(Rocard, 2007), conhecido por “Relatório Rocard”, conclui que as razões pelas quais os 

jovens não desenvolvem o interesse pela ciência são complexas. Entre elas, o estudo refere 

que os programas estão sobrecarregados com conteúdos do século XIX e que estes são 

ensinados de maneira muito abstrata, sem apoio na observação e na experimentação, não se 

mostrando a sua relação com situações atuais nem as suas implicações sociais. Como 

consequência, os estudantes consideram a formação científica como irrelevante e difícil. 

O relatório (Rocard, 2007) considera ser evidente que existe uma relação entre as 

atitudes para com a ciência e a forma como se ensina a ciência, o que torna urgente a 

introdução de mudanças substanciais no ensino das ciências. 

Ora, se a sociedade necessita de cientistas e engenheiros, necessita, obviamente, de 

pessoas que queiram chegar a sê-lo e isto só ocorrerá se houver um número suficiente de 

estudantes que considere interessante e útil ter o conhecimento científico como carreira 

profissional nas suas vidas. A primeira recomendação do relatório, de modo perentório, é a 

seguinte: “because Europe’s future is at stake decision-makers must demand action on 

improving science education from the bodies responsible for implementing change at local, 

regional, national and European level”13  (Rocard, 2007, p. 17). 

Mas, se a formação científica é necessária numa perspetiva económica, não o é 

menos numa perspetiva pessoal, uma vez que uma compreensão básica da ciência e da 

tecnologia é essencial na preparação dos jovens para a sua vida futura, bem como numa 

                                                                                                                                                                                
em ideias verificáveis.” (Tradução livre da autora). 
13

 “Uma vez que o futuro da Europa está em jogo, aqueles que têm poder de decisão devem exigir medidas de 
melhoria da educação científica aos órgãos responsáveis pela implementação de mudanças aos níveis local, 
regional, nacional e da União Europeia.” (Tradução livre da autora). 
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perspetiva social. Essa formação deve proporcionar critérios para intervir na tomada de 

decisões políticas sobre as questões que têm repercussões nas suas vidas (Pedrinaci, 2006; 

2008). 

Como afirma Pedrosa (2009), 

a ênfase que atualmente se coloca no desenvolvimento de competências científico-
tecnológicas por populações escolares justifica-se argumentando que tais 
competências são indispensáveis para que as crianças e jovens apreciem e 
compreendam problemas atuais com dimensões científicas e tecnológicas, 
capacitando-os para exercerem informada, fundamentada e responsavelmente a sua 
cidadania. (pp. 15-16) 
 

As disciplinas científicas são constituídas por um corpo estruturado de conceitos, 

princípios e teorias, mas também pelos procedimentos utilizados para gerar, validar e 

substituir esses conceitos, princípios e teorias. E estes procedimentos são conhecimentos 

instrumentais que têm utilidade para as mais variadas situações quotidianas e laborais e 

incluem tarefas como analisar uma situação, identificar problemas suscetíveis de ser 

investigados, procurar informação, selecioná-la e tratá-la, recolher e interpretar dados, ler e 

interpretar gráficos, fazer correlações, formular hipóteses, desenhar estratégias para 

controlar as hipóteses, tirar conclusões baseadas em factos, observações ou experiências, 

comunicá-las e construir uma argumentação consistente. Todos os procedimentos das 

ciências experimentais, juntamente com aqueles que são específicos da Geologia, graças às 

suas componentes interpretativa e histórica, constituem um conhecimento instrumental 

muito importante que deve fazer parte da formação dos cidadãos (Frodeman, 2010; Van 

Loon, 2008). 

Apesar da mudança ser uma constante ao longo dos séculos, caraterística de todos os 

sistemas dinâmicos, continuamos na atualidade a sublinhar a sua presença como uma 

marca muito forte dos nossos tempos. Como dizem alguns investigadores (Cachapuz, Praia 

& Jorge, 2002, p. 329), “mudança sempre houve. O que é novo é a rapidez da mudança ou, 

se preferirmos, a sua aceleração”. De facto, um dos aspetos que distingue a sociedade atual 

é a rápida mudança. 

Contudo, é nas mudanças que encontramos a chave da evolução e progresso das 

várias civilizações, mas também é aí que podemos encontrar a causa do declínio e 

desaparecimento dessas mesmas civilizações, se tomarmos em conta o pensamento de 

Vilches, Pérez, Toscano e Macías (2008, p. 139), a propósito das ameaças de colapso das 

nossas sociedades e de extinção da nossa espécie que decorrem de um conjunto de 
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problemas relacionados com a gestão dos recursos e com a destruição acelerada das 

condições de vida no Planeta (Diamond, 2008; Santos, 2009). 

A ideia de incerteza foi também transposta para a escola e para o campo do mercado 

de trabalho, obrigando a uma maior exigência “ao nível da qualidade da formação dos 

cidadãos candidatos à empregabilidade” (Sá-Chaves, 2001, p. 91). Tornou-se, assim, 

necessário formar profissionais para intervirem em contexto de mudança e de incerteza. 

O ritmo frenético, fruto da globalização, entendida como acesso generalizado a 

indivíduos, a círculos de conhecimento, a bens e a serviços, passou, quase naturalmente, a 

fazer parte da vida quotidiana, criando muitas facilidades ao ser humano. Acarreta, 

contudo, muitas dificuldades aos cidadãos em geral, nomeadamente àqueles que não são 

capazes de acompanhar este ritmo (Galvão, Reis, Freire & Faria, 2011). 

Estando nós inseridos numa sociedade em que o conhecimento é desejavelmente um 

dos bens mais valorizados, capaz de ser transformado em serviço, torna-se importante ter 

bem presente que a compreensão da forma como se pode construir esse conhecimento é 

vital. Segundo Morin (2002), “o conhecimento é pois uma aventura incerta que leva em si, 

e em permanência, o risco de ilusão e de erro” ou, por outras palavras, “é uma navegação 

num oceano de incertezas através dos arquipélagos de certezas” (p. 92). 

Ora, assim sendo, estamos perante uma sociedade em que “é preciso substituir a 

visão tradicional do conhecimento como algo estável e seguro por algo dotado de 

complexidade que tem de se adaptar constantemente a diferentes contextos e cuja natureza 

é incerta” (Cachapuz, Praia & Jorge, 2004, p. 364). Em conformidade com esta posição, 

Morin (2002) fala-nos do problema da compreensão como uma questão fundamental para 

os humanos a que corresponde uma das finalidades da educação do futuro: “ensinar a 

compreensão entre as pessoas como condição e garante da solidariedade intelectual e moral 

da humanidade” (p. 99). 

É preciso, portanto, fazer uma aposta forte, através da educação formal, informal e 

não formal para potenciar o entendimento da gravidade dos problemas que enfrentamos, 

bem como da necessidade e da possibilidade de os enfrentar (Gil, 2011; Marques & 

Thompson, 1997; Mora, 2014; Trend, 2007).  

A ausência de intencionalidade e de institucionalização da educação informal, que 

ocorre em momentos não organizados e espontâneos do dia-a-dia, durante a interação com 

os familiares, os amigos e em conversas ocasionais, pode ser uma mais valia quando bem 
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articulada com a educação formal e não formal. Em contrapartida, a educação formal 

apresenta um elevado grau de intencionalidade e institucionalização, sendo desenvolvida 

principalmente nas escolas, com estrutura própria e um planeamento que depende de 

diretrizes educacionais centralizadas e burocráticas, determinadas ao nível nacional e sob a 

alçada de órgãos fiscalizadores. Em suma, assenta num conhecimento sistematizado para 

ser didaticamente trabalhado na escola. 

Por fim, emergem novas instituições (museus, centros de recursos educativos, 

instituições de produção científica, centros de demonstração científica, mass media)  que 

desempenham um papel cada vez mais importante na educação não formal dos cidadãos, 

particularmente na educação científica (Veríssimo & Ribeiro, 2001).  

Apesar da participação pública na tomada de decisões em questões de política 

científica poder levantar problemas, a ausência desta participação é ainda mais grave e 

levanta muito mais questões. Parece ser importante pensar no modo como deve ser 

incentivada esta participação que é tão importante quanto o consenso científico para evitar 

a imposição de medidas prejudiciais para a comunidade. Sem o envolvimento dos cidadãos 

informados e sem pressão social, os líderes políticos não tomam as medidas necessárias ou 

as adequadas ao bem geral. Para tal, é realmente necessário envolver a comunidade 

científica e todos os educadores, tanto ao nível da educação formal como não formal, 

procurando fazer com que entendam a gravidade dos problemas com que nos deparamos e 

a necessidade e possibilidade de os enfrentar (Schmidt, 2007). Desta forma, é dada 

importância à divulgação dos resultados alcançados pela ciência, nos meios de 

comunicação social, no cinema, nos programas dedicados à divulgação da ciência por parte 

das instituições do ensino superior e ainda nos programas dos museus. A escola necessita 

de articular a abordagem didática com esta realidade, promovendo também a educação ao 

longo da vida. Tudo isto deve ser pensado de modo a promover o aumento da qualidade 

das aprendizagens, a combater o insucesso e o abandono escolares, dando uma resposta 

inequívoca aos desafios da sociedade da informação e do conhecimento, promovendo-se 

uma articulação cada vez mais efetiva entre as políticas de educação e de formação. 
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2.2.1 – Democraticidade da Ciência 

Segundo a aceção clássica de democracia (governo do povo pelo povo e para o 

povo), na sociedade há lugar para diferentes papéis. Conforme destaca Morais (2013), 

Protágoras disse que “o especialista sabe como realizar uma construção, mas que o povo é 

que decide se se constrói, quando e para quê. Estas são decisões políticas, e a política diz 

respeito a todos os cidadãos” (p. 80). 

No sistema democrático que se desenvolveu em Atenas, entre os séculos VIII e V 

a.C., foi criado, pela primeira vez, segundo Morais (2013), 

um sistema político que não era justificado pelos deuses, antes se baseava em leis 
decididas de comum acordo ou por maioria e que podiam mudar. A democracia 
ateniense fundava-se na ideia de que todos os homens livres eram iguais. O 
reconhecimento da igualdade conduz à imparcialidade, e é assim que em Homero, 
gregos e troianos são tratados da mesma maneira, têm o mesmo valor, não há 
melhores nem piores; que para Heráclito a razão e o discurso são universais; e que 
para os sofistas todas as ideias e instituições, sem exceção, podem ser analisadas, 
criticadas, mudadas. (pp. 79-80) 
 

Neste sistema democrático, houve uma considerável influência que decorreu do facto 

de se estar perante uma sociedade letrada. Por outro lado, “a democracia estimulou a 

escrita e a exposição pública de um grande número de documentos, o que facilitou uma 

difusão ainda maior da alfabetização” (Morais, 2013, p. 82). 

Passados vários séculos, a educação continua a apresentar grandes potencialidades 

para produzir mudança. Na sua base residem os fundamentos da liberdade, da democracia 

e do desenvolvimento sustentável. A educação para todos continua a ser a maior 

prioridade.  

A História apresenta-nos muitos exemplos relevantes (como foi o caso da proibição 

do diclorodifeniltricloroetano) em que a ação de movimentos de cidadãos, em articulação 

com a comunidade científica, contribuiu decisivamente para a resolução de graves 

problemas sociais e ambientais. A capacidade dos cidadãos compreenderem os argumentos 

dos especialistas, levando-os a apoiar as advertências da comunidade científica, pode 

suprir a falta de conhecimento profundo relativamente aos vários problemas. 

Mas também há exemplos em que a comunidade científica, a par da componente 

científica, procura intervir na vertente política. O Painel Intergovernamental para as 

Alterações Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), através dos 

seus relatórios de avaliação (IPCC, 2013), tem procurado exercer grande influência nas 
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negociações internacionais sobre as alterações climáticas (Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima, Protocolo de Quioto, conferência climática de Bali e 

conferência climática de Copenhaga). Este painel, criado em 1988 pela Organização 

Meteorológica Mundial e pelo Programa de Ambiente das Nações Unidas, foi galardoado 

com o Prémio Nobel da Paz, em 2007, mas também foi fortemente censurado pelo facto de 

alguns cientistas envolvidos no trabalho desta organização terem sido acusados por 

alegadamente esconderem ou manipularem dados e por o próprio IPCC ter citado 

previsões erradas de degelo dos glaciares dos Himalaias até 2035, com base em fontes não 

científicas. 

Esta é uma outra questão que merece a nossa atenção: a discrepância que pode haver 

entre a pressão pública de intervenientes políticos que, apesar de não terem fundamento 

para o que afirmam, conseguem desacreditar a comunidade científica, acusando-a de 

catastrofismo, conseguindo desmobilizar os cidadãos em relação a uma ação desejável. 

Na sequência dos episódios atrás referidos, o IPCC reforçou o rigor na preparação do 

relatório de 2013, procurando apresentá-lo como um trabalho de revisão científica sério e 

profundo. 

Revela-se importante que a sociedade seja capaz de distinguir o que é consenso 

científico e o que é a opinião de alguns interesses menos claros que negam o conhecimento 

que a ciência vai construindo. Para isto, é necessário envolver a comunidade científica, 

promover a aceitação e a credibilização dos educadores de todos os níveis e áreas, de modo 

a que o público tenha a possibilidade de entender a gravidade dos problemas e a 

necessidade e possibilidade de os enfrentar. Numa sociedade caraterizada por uma 

crescente incerteza, a compreensão pública da ciência é fundamental. Segundo 

Vasconcelos (2010),  

políticos, cientistas e técnicos são chamados a propor soluções para problemas de 
grande complexidade, nas áreas do ambiente, da gestão ou mesmo do planeamento. 
Estas exigem a articulação de diversos fatores e especialidades, envolvem vários 
níveis geográficos e, muitas vezes, apoiam-se em conhecimentos limitados em 
contextos com uma multiplicidade de interesses e poderes em jogo. São esses 
contextos que são frequentemente confrontados com um escrutínio público, 
alimentado por uma descrença no sistema governativo. (pp. 9-10) 
 

Apesar de a participação pública na tomada de decisões em questões de política 

científica poder levantar problemas, a sua ausência ainda é mais grave. A participação dos 

cidadãos é tão essencial quanto o consenso científico para evitar a imposição de decisões 
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contrárias ao interesse de todos. De acordo com Soromenho-Marques (2009) “precisamos 

de uma convergência entre políticas públicas e gestos individuais, iluminados por novos 

consensos éticos, que se traduzam em mudanças significativas nos padrões de produção e 

consumo, sobretudo nos países mais desenvolvidos” (p. 57). Modelos de decisão que 

permitam a colaboração ativa do cidadão na construção de soluções contribuem “para uma 

cidadania mais efetiva e corresponsável e, como tal, favorece a responsabilidade social” 

(Vasconcelos, 2010, p. 10). Em contextos de complexidade e incerteza, ainda segundo a 

autora, 

torna-se importante aumentar as dimensões da democratização: (1) aumentar o número 
de pessoas capazes de participar efetivamente na decisão coletiva; (2) criar maior 
abrangência, trazendo um maior número de temáticas para discussão; (3) e assegurar 
um controlo democrático real e concreto em vez de simbólico, envolvendo 
participação efetiva de atores autónomos e competentes. (p. 10) 
 

Todos sabemos que a mesma ciência que nos tem ajudado, ao contribuir para a 

criação de melhores condições de vida para todos, tendo aumentado a qualidade e a 

esperança de vida das populações, tem sido também utilizada, algumas vezes, ao serviço de 

propósitos pouco edificantes para o ser humano. Daqui, resultam inúmeros problemas que 

é necessário resolver, que passam por graves crises nas relações sociais. Caraça (2002), a 

propósito do uso pela North Atlantic Treaty Organization (NATO) de munições contendo 

urânio empobrecido nos Balcãs, refere:  

e assim, algum cérebro iluminado versado em cálculos economicistas se lembrou de 
que este material, sem valor bélico nem económico, ainda por cima com custos de 
armazenamento e de verificação consideráveis, servia às mil maravilhas, por ser muito 
denso, para substituir outros materiais caros como o tungsténio em aplicações civis e 
militares. (pp. 16-17) 
 

Num registo irónico, mostra-se como o mesmo conhecimento pode ser mobilizado ao 

serviço do bem-estar de toda a humanidade ou ser irresponsavelmente utilizado, com todas 

as consequências que daí advêm para a degradação das condições de vida na Terra. É 

preciso reconhecer as virtualidades da ciência mas, em simultâneo, devemos ser capazes de 

identificar os perigos que algumas das suas utilizações podem comportar. 

Para Caraça (2002), a grande questão que se deve colocar  

numa sociedade democrática, aberta e interativa, não é somente a da participação, mas 
sobretudo a da verificação pelos cidadãos do cumprimento por parte dos poderes 
constituídos (em quem delegaram a autoridade) dos preceitos e dos princípios 
orientadores da vida em comunidade. (p.15) 
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Muitas vezes, perante os exemplos da brutalidade, da irresponsabilidade e da falta de 

ética que podem acompanhar a utilização do desenvolvimento promovido pela ciência, 

parece-nos muito importante realçar o que diz Morin (1994):  

a ciência é um assunto sério para ser entregue unicamente nas mãos dos cientistas. 
Mais, eu diria que a ciência se tornou demasiado perigosa para ser entregue nas mãos 
dos homens de Estado e dos Estados. Por outro lado a ciência transformou-se num 
problema cívico, um problema dos cidadãos. Devemos ir ter com os cidadãos. (p. 103) 
 

Já Coménio, no século XVII, evidenciava, na sua Didática Magna (Coménio, 2006), 

uma perspetiva que reconhecia a importância de todos terem acesso ao conhecimento. 

Logo no título, é bem marcada esta conceção: 

Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos 
Ou 
Processo seguro e excelente de instituir, em todas as comunidades de qualquer Reino 
cristão, cidades e aldeias, escolas tais que toda a juventude de um e de outro sexo, sem 
excetuar ninguém em parte alguma, possa ser formada nos estudos, educada nos bons 
costumes, impregnada de piedade, e, desta maneira, possa ser, nos anos da puberdade, 
instruída em tudo o que diz respeito à vida presente e à futura, com economia de 
tempo e de fadiga, com agrado e com solidez. (Coménio, 2006, p. 43) 
 

Aikenhead (2009) reforça a importância da educação em ciência para todos como 

objetivo social prioritário quando diz que “um público informado tem a capacidade de 

tomar decisões pensadas e agir responsavelmente” (p. 21). Mas, como diz Vasconcelos 

(2010), “para permitir ao cidadão um envolvimento fundamentado é, pois, imprescindível 

que o conhecimento técnico-científico chegue a todos” (p. 14). 

Na verdade, a sociedade contemporânea obriga a uma crescente preocupação com a 

educação científica, pois a formação de cidadãos participantes, críticos e responsáveis, 

exige que sejam desenvolvidas competências que lhes possibilitem e facilitem a 

intervenção. Como afirma Aikenhead (2009), “o uso correto do conhecimento na tomada 

de decisões capacita as pessoas para assumirem as suas responsabilidades sociais, o que de 

resto é esperado de cidadãos atentos e de decisores-chave colocados em serviços públicos 

ou na indústria” (p. 66). 

É necessário sensibilizar os cidadãos, e por isso também os alunos, para a 

importância das tomadas de posição responsáveis e esclarecidas, tendo sempre bem 

presentes todas as consequências que daí podem surgir. Como diz Schultz, citado por 
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Monroe (2012), “one of the few occasions when information alone might change behavior 

is when a lack of information prevents the behavior”14 (p. 38). 

Segundo Vasconcelos (2010), 

o envolvimento de ‘cidadãos competentes” clama por um alargamento da base de 
intervenção, mas simultaneamente para a partilha do conhecimento nas esferas 
públicas. O conhecimento tem implicações e relevância social se considerarmos a 
opção quanto ao uso que se faz da ciência e tecnologia e as consequências que daí 
podem advir. (p.12) 
 

É neste contexto que se inserem a educação em ciência e as suas principais 

orientações. Cachapuz, Praia e Jorge (2004) sustentam que “a educação em ciência deve 

dar prioridade à formação de cidadãos cientificamente cultos, capazes de participar 

ativamente e responsavelmente em sociedades que se querem abertas e democráticas” (pp. 

366-367). 

É preciso reconhecer as virtualidades da ciência mas, em simultâneo, devemos ser 

capazes de identificar os perigos que a sua má utilização pode comportar. Como afirma 

Monroe (2012), “finding the relevance of any research venture and sharing it with the 

public sphere is extremely important, but our current educational system may not be 

designed to easily and competently blend scientific findings and social issues”15 (p. 38). 

Face a esta situação complexa, as medidas políticas e as medidas educacionais, 

destinadas a fazer face a estes problemas, assumem um papel muito importante. A 

abordagem didática, na escola, de conceitos complexos, relacionados com diferentes áreas 

do saber científico e com os diferentes problemas que a Humanidade enfrenta, pode ser 

uma forma de preparar as gerações futuras para os desafios que temos pela frente 

(Aikenhead, 2009).  

Por outro lado, cada cidadão tem de fazer também pequenas intervenções locais, o 

que se poderá tornar num grande contributo em termos globais, ou seja, colaborar de forma  

gradual, mas decididamente, para uma resposta planetária aos grandes desafios globais 

(Soromenho-Marques, 2009). 

Apesar dos muitos esforços que têm sido feitos nos últimos tempos, os alunos 

apresentam ainda resultados na aprendizagem das ciências, particularmente nas áreas da 

                                                           
14

 “Uma das poucas ocasiões em que a informação por si só pode mudar o comportamento é quando a falta de 
informação impede o comportamento.” (Tradução livre da autora). 
15

 “Encontrar a relevância de qualquer investigação e partilhá-la é extremamente importante, mas o nosso 
sistema educacional atual não pode ser concebido para juntar fácil e competentemente as descobertas 
científicas e as questões sociais.” (Tradução livre da autora). 
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Biologia e da Geologia que, no nosso ponto de vista, são fracos. Estes problemas têm sido 

também confirmados pelos estudos nacionais e internacionais ao nível da literacia 

científica (Martins, 2002; OCDE, 2007).  

Surgem, com frequência, notícias que tornam evidentes os perigos que ameaçam a 

democraticidade das ciências. São exemplos desta realidade, notícias que referem o facto 

de que, em Portugal, só três em cada cem alunos de quinze anos sabem identificar, explicar 

e aplicar conhecimentos científicos em situações conhecidas e desconhecidas (Wong, 

2009). É ainda noticiado que os responsáveis da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico estão preocupados, pois 40% dos alunos que atingem os 

mais altos desempenhos não estão interessados em prosseguir uma carreira dentro da área 

das ciências. 

Como refere Monroe (2012), é problemático considerar que o acesso à informação, 

por si só, pode levar a alterações nas decisões e nos comportamentos, mas não deixa de ser 

necessária. 

Yet, changes in decisions and behaviors will not be made without information and 
understanding, so building a useful understanding of the issue is a necessary, just not 
sufficient, step toward change. The next step might be designing programs and 
materials that enable people to use relevant information as they explore problem 
systems and solutions that change social norms.16 (Monroe, 2012, pp. 38-39) 
 

É, assim, necessário desenvolver um esforço sistemático, por parte de todos os 

intervenientes na sociedade, para que possam ser encontradas soluções para estes 

problemas. Os cidadãos não podem perder os mecanismos de controlo democrático sobre a 

prospeção do futuro que pode resultar da subordinação da política à economia 

(Soromenho-Marques, 2005). 

Um domínio que também deve ser particularmente cuidado é o da comunicação da 

ciência, uma vez que “possui um papel central, para uma correta compreensão da atividade 

científica – quer pelo corpo científico em geral, quer pelo resto da sociedade -, pois 

permite aos elementos da sociedade tomar contacto com informação relativa ao trabalho 

em desenvolvimento pelos cientistas” (Fonseca, 2010, p. 41).  

                                                           
16

 “No entanto, as mudanças nas decisões e comportamentos não serão feitas sem a informação e a 
compreensão; então, a construção de um entendimento útil dos problemas é uma condição necessária, mas 
não suficiente, para a mudança. O passo seguinte pode ser a elaboração de programas e materiais que 
permitam que as pessoas passem a usar a informação relevante sobre como explorar os sistemas e procurar 
soluções para os problemas de modo a alterar as normas sociais.” (Tradução livre da autora). 



35 
 

No contexto atual, é importante que os cientistas assumam, como responsabilidade e 

como forma de afirmação de cidadania, a divulgação do conhecimento na esfera pública, 

fora das arenas técnico-científicas e políticas.  

Aparentemente os cientistas e os jornalistas possuem perspetivas divergentes sobre o 
real (no que concerne a valores, interesses, objetivos, rotinas, modos de ação, etc.) 
conduzindo, por vezes, a mútuos desentendimentos e a leituras erradas que tornam 
difícil o seu relacionamento. (Fonseca, 2010, pp. 43-44) 
 

Mas, a fonte privilegiada de informação da população caraterizada por baixos níveis 

educacionais encontra-se nos meios de comunicação social. Estes assumem, assim, um 

papel predominante na divulgação do conhecimento. Por isso, se não for o cientista a 

divulgar a ciência, então é o jornalista a fazê-lo.  

No entanto, a notícia na sua expressão mais popular assume formas dicotómicas pouco 
condescendentes para com a complexidade das questões que nos são hoje colocadas. 
Restrições de espaço e tempo ao nível dos média, necessidade de criar formas de 
comunicação mais eficiente, requisitos de simplificação de questões complexas para 
que sejam compreensíveis para públicos alargados implica necessariamente esta 
postura mais dicotómica assumida pelos jornalistas. (Vasconcelos, 2010, p. 14) 
 
Contudo, “mesmo quando o cientista assume esta divulgação, por vezes, não 

consegue transmitir a mensagem” (Vasconcelos, 2010, p.13). 

Com exceção de alguns cientistas de maior renome, muitos cientistas não estão 
habituados a comunicar as evoluções ou conclusões de investigações nas quais 
participam, com públicos não especializados. Para além disso, poucos são os cientistas 
que o público em geral conhece ou aos quais reconhece mérito científico. Numa 
sociedade cada vez mais mediatizada, só é real o que é mediatizado, daí a crescente 
necessidade de tornar visíveis, através dos media, os eventos e atividades científicas. 
(Fonseca, 2010, p. 45) 
 
Temos, assim, duas questões fundamentais: por um lado a construção da ciência, em 

que os cientistas têm um papel insubstituível, incluindo a divulgação dos resultados 

obtidos para o público em geral; por outro lado, a decisão sobre a ciência, em que a 

sociedade em geral deve intervir, particularmente, gerando dinâmicas de renovação que 

conduzam as novas gerações a seguir essa atividade, a decisão sobre políticas científicas 

(necessidade de investigar, o que investigar, para quê investigar, etc.). 

Em suma, nas sociedades atuais, desejavelmente democráticas, devem ser 

disponibilizadas as condições necessárias para que os cientistas possam desenvolver a sua 

atividade e construir novo conhecimento, mas é necessário não descuidar a vertente da 

educação científica dos decisores políticos para acompanharem essa atividade e de todos os 

cidadãos para intervirem responsavelmente nas decisões críticas. 
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2.2.2 – Literacia Científica 

As questões relacionadas com a literacia científica têm vindo a ser objeto de grande 

atenção por parte dos responsáveis de muitos países e têm estado na origem da organização 

de diversas iniciativas já referidas anteriormente. Por outro lado, a abordagem da 

problemática da literacia científica pode ainda ser associada a iniciativas como o Ano 

Internacional de Luta Contra a Pobreza (2010). 

Os dados relativos aos jovens em idade escolar que sabem identificar, explicar e 

aplicar conhecimentos científicos em situações conhecidas e desconhecidas, a par da falta 

de interesse desses jovens, sinalizada nos últimos anos, pelo estudo das ciências e, 

consequentemente, em prosseguir uma carreira dentro da área das ciências pode pôr em 

causa, a médio prazo, a qualidade da investigação e a capacidade de inovar (Rocard, 2007). 

Na verdade, as caraterísticas da sociedade contemporânea obrigam a uma crescente 

preocupação com a educação científica, pois a formação de cidadãos participantes, críticos 

e responsáveis exige que sejam desenvolvidas competências que lhes possibilitem e 

facilitem a intervenção. É necessário sensibilizar todos os cidadãos para a importância das 

tomadas de posição esclarecidas, tendo sempre no horizonte as consequências que podem 

advir das posições assumidas. 

Atualmente, confrontamo-nos com inúmeros problemas que ameaçam o nosso 

planeta, podendo destacar-se, entre muitos outros, “a iliteracia, a incultura e a 

desinformação” (Caraça, 2002, p. 77) e o conflito entre os povos. Diversos estudos têm 

identificado problemas preocupantes ao nível da literacia científica (GAVE, 2007, 2010; 

Martins, 2002). A expressão emergência planetária, introduzida, segundo Vilches e Pérez 

(2008), por Richard Bybee, em 1991, alerta-nos para a gravidade dos riscos e para os sérios 

problemas globais com que a humanidade se confronta hoje. 

A literacia científica é definida no PISA (OECD, 2014), desde 2007, como  

an individual’s scientific knowledge, and use of that knowledge, to identify questions, 
acquire new knowledge, explain scientific phenomena and draw evidence-based 
conclusions about science-related issues; understanding of the characteristic features 
of science as a form of human knowledge and enquiry; awareness of how science and 
technology shape our material, intellectual and cultural environments; and 
willingness to engage in science-related issues, and with the ideas of science, as a 
reflective citizen.17 (p. 216) 

                                                           
17 “Conhecimento científico de um indivíduo e a utilização desse conhecimento para identificar questões, 
adquirir novos conhecimentos, explicar fenómenos científicos e tirar conclusões baseadas em evidências 
sobre questões relacionadas com a ciência; compreensão das caraterísticas da ciência como forma de 
conhecimento humano e da investigação; consciência de como a ciência e a tecnologia moldam os nossos 
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Esta definição, comparada com a que era apresentada em 2002 (OECD, 2002), traduz 

uma evolução, incluindo a referência explícita às questões de cidadania: “and willingness 

to engage in science-related issues, and with the ideas of science, as a reflective citizen” 

(p. 102). 

Para formar “cidadãos e cidadãs responsáveis, é preciso que lhes proporcionemos 

ocasiões para analisarem os problemas globais que caraterizam essa situação de 

emergência planetária e considerar possíveis soluções para eles” (Praia, Gil-Pérez & 

Vilches, 2007, p. 145). Todas estas preocupações conduziram a uma confluência nos 

responsáveis políticos de diferentes países, com contextos educativos muito diferentes, na 

introdução de orientações relativamente à educação em ciência que apontam no sentido 

que acabámos de apresentar (Jenkins, 2009). 

Como dizem Merino e Cerezo (2012), “la ciencia ha sido un importante motor en 

innumerables avances de las sociedades contemporáneas. Pero para alcanzar tales logros 

se necesitó del concurso de la sociedad en su conjunto, no solo del trabajo de los 

científicos e ingenieros”18 (pp. 54-55). 

Perante estes dados, a educação em ciência deve assumir-se como “um fator positivo 

de compreensão mútua, entre indivíduos e grupos humanos. A sua maior ambição passa a 

ser a generalização dos meios necessários a uma cidadania consciente e ativa, que só pode 

realizar-se, plenamente, num contexto de sociedades democráticas” (Delors, 1996, p. 45). 

Assim, na escola, deve procurar desenvolver-se um trabalho que, para além da aquisição e 

desenvolvimento de uma atitude democrática, procure “ajudar o aluno a entrar na vida, 

com capacidade para interpretar os factos mais importantes relacionados quer com o seu 

destino pessoal, quer com o destino coletivo” (Delors, 1996, p. 52). A humanidade 

reconhece na educação a chave para a resolução de muitos problemas com que nos 

debatemos atualmente. Por isso, educar constitui um grande desafio e uma grande 

responsabilidade. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
ambientes materiais, intelectuais e culturais; e a sua vontade de se envolver em assuntos relacionados com a 
ciência, e com as ideias da ciência, enquanto cidadão reflexivo.” (Tradução livre da autora).  
18 “A ciência tem sido um dos principais motores de inúmeros avanços nas sociedades contemporâneas. Mas 
para alcançar tais resultados precisou da ajuda da sociedade como um todo e não apenas do trabalho de 
cientistas e engenheiros.” (Tradução livre da autora). 
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2.2.3 – Formação para a Cidadania 

Encontrar soluções para que o desenvolvimento não seja comprometido por não 

haver cidadãos capazes de preparar e assumir as decisões necessárias para responder aos 

complexos problemas com que a sociedade é confrontada parece ser um desafio atual 

importante a atingir. Como foi escrito por Sophia de Mello Breyner Andersen, citada por 

Nobre (2009, p. 9), “nada é mais triste do que um homem (ser humano) acomodado”. 

A promoção do desenvolvimento carece de pensamento estratégico. Deve passar pela 

participação de todos os cidadãos na resolução dos problemas, assente no acesso ao 

conhecimento como um direito universal e numa cidadania global solidária (Nobre, 2009), 

sendo fundamental tornar rotina a atitude de perspetivar, no presente, as necessidades 

futuras e criar atempadamente as condições para implementar as possíveis soluções para os 

problemas. A escola, devidamente preparada, deve ser a chave e principal motor da 

educação para o desenvolvimento, assumindo colaborar na formação de cidadãos capazes 

de contribuir para a definição e monitorização de políticas baseadas no reforço da coesão 

nacional e internacional. As diferentes dimensões da educação para o desenvolvimento 

constituem referenciais nucleares de uma matriz de modernidade participativa e operativa 

para o país e para o mundo, que a agenda educativa deverá ser capaz de promover. 

A perspetiva Ciência/Tecnologia/Sociedade (CTS), que surgiu após a Segunda 

Guerra Mundial, inspirada nas “ideias, princípios e valores inerentes à cidadania 

democrática e à sua promoção” (Santos, 2004, p. 21), é apontada como uma linha de 

atuação que apresenta potencialidades para dar resposta aos problemas com que nos 

deparamos ao nível da educação em ciência das novas gerações. Alguns autores sustentam 

que é pela abordagem do conhecimento científico “através de problematização 

contextualizada, que se podem apetrechar os cidadãos com o conhecimento, as capacidades 

e os valores da ciência e tecnologia para tomarem decisões mais informadas, nos contextos 

sociais e humanos” (Cachapuz, Paixão, Lopes & Guerra, 2008, p. 41). Advogam, ainda, 

que a educação em ciência deve ajudar os cidadãos a compreenderem o mundo em que 

vivem e que está imerso na ciência, mas também a compreender que existem muitos 

fatores não científicos, nomeadamente no contexto das aplicações científicas, que 

contribuem para as tomadas de posição e decisões dos cidadãos, nas matérias científicas e 

tecnológicas. Destaca-se uma perspetiva que dá predomínio à cultura científica, às 



39 
 

interconexões entre a ciência e a sociedade, apontando a necessidade de aumentar a 

literacia científica dos estudantes e da população em geral. 

O movimento CTS torna-se muito mais interventivo a partir da década de 1980. 

Encontra-se muito ligado a um amplo consenso entre os educadores em ciência acerca da 

necessidade de inovação na educação científica (Aikenhead, 2003, p. 115). Assume-se, 

assim, que a lógica dos saberes fragmentados, bem como o pensar dos problemas 

particulares, não pode ocorrer se não nos próprios contextos e em sintonia com a procura 

de enquadramento por questões globais. Retoma-se a ideia de continuum, preenchendo o 

presente e, de alguma forma, inventando o futuro. 

Contrariando uma educação em ciência compartimentada que não permitia 

desenvolver nas pessoas uma capacidade para compreender e enfrentar os problemas 

fundamentais da humanidade, cada vez mais complexos e globais, a perspetiva CTS tem 

juntado os investigadores de educação de todo o mundo à volta do objetivo de alterar o 

estado da educação em ciência, em resposta aos contextos sociais específicos de cada local 

(Aikenhead, 2003, 2009). 

Estudos realizados para tentar perceber os efeitos de uma abordagem CTS mostraram 

que esta permite uma melhoria geral da atitude dos alunos face à ciência e que o 

desenvolvimento da compreensão das ideias científicas é comparável ao das abordagens 

tradicionais (Bennet, Lubben & Hogarth, 2006). Em suma, estes estudos indiciam que a 

abordagem CTS não apresenta desvantagens para o desenvolvimento da compreensão da 

ciência e apresenta benefícios consideráveis relativamente à atitude com que os alunos 

abordam a ciência na escola. 

O quadro CTS aponta para um diálogo entre as várias áreas de saber científico, 

nomeadamente entre as ciências da natureza e as ciências sociais e humanas. Por outro 

lado, é destacada a importância social do conhecimento proporcionado pela ciência e 

tecnologia que, ao mesmo tempo que proporciona melhor compreensão do mundo natural, 

representa um instrumento essencial para o transformar. “A ciência, em conjunto com a 

tecnologia, mudou, não só o ambiente em que vivemos, mas também o modo como 

pensamos sobre nós e como interagimos com os outros e com o mundo” (Galvão & Freire, 

2004, p. 33). Nesta perspetiva, “desenvolver projetos, argumentar e comunicar são 

contribuições importantes para o desenvolvimento dos indivíduos” (Galvão & Freire, 2004, 

p. 33). 
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Como nos diz Santos (2004), a conceção CTS de ensino das ciências  

requer o recurso a diferentes fontes de informação, a aprendizagens vicariantes e 
práticas, a reflexões sobre a responsabilidade social da ciência e da técnica, a uma 
aprendizagem centrada em tomadas de decisão e em ações responsáveis. Abrange, 
para além do mundo da ciência, o mundo do quotidiano; para além de perspetivas do 
cientista, a perspetiva do cidadão, para além de vivências e explicações científicas, 
vivências e explicações informais… (p. 20) 
 

Contudo, a tentativa, por vezes exagerada, de substituir currículos e programas 

organizados por tópicos que supostamente atraem a atenção dos alunos, em vez de gerar 

aprendizagens significativas, torna banal o que os alunos encontram na escola.  

Os problemas da Terra, como já referimos anteriormente, vão desde as alterações 

climáticas de origem antrópica, ao aumento da população, à sobre-exploração dos recursos 

e à contaminação dos vários subsistemas, pondo em causa a vida na Terra e a própria 

sobrevivência da espécie humana. Assim, para formar “cidadãos e cidadãs responsáveis, é 

preciso que lhes proporcionemos ocasiões para analisarem os problemas globais que 

caraterizam essa situação de emergência planetária e considerar possíveis soluções para 

eles” (Praia, Gil-Pérez & Vilches, 2007, p. 145). 

Face ao que foi apresentado, pensamos que a perspetiva CTS constitui um bom 

suporte que poderá proporcionar ferramentas importantes para os cidadãos do futuro que 

serão confrontados com problemas de complexa resolução. No entanto, preparar os jovens 

para pensar de forma integrada não constitui uma tarefa fácil. É um desafio que põe à 

prova educadores, políticos e cientistas.  

À semelhança do que aconteceu nos séculos XIX e XX com o desafio da 

alfabetização universal, que visava permitir que os indivíduos desenvolvessem os seus 

conhecimentos e participassem plenamente na sua comunidade e na sociedade em geral, 

hoje somos confrontados com a evidência de que a alfabetização científica, promotora da 

formação de cidadãos cientificamente cultos, capazes de participar ativa e 

responsavelmente em sociedades que se querem abertas e democráticas (Cachapuz, Praia 

& Jorge, 2004), é uma opção estratégica em todas as culturas e em todos os sectores, para 

que a sociedade esteja à altura das exigências da emergência planetária (Vilches & Pérez, 

2008).  

Ser cientificamente culto, além da aquisição de conhecimentos e competências 

tradicionalmente incluídas nos currículos de Ciências, segundo Cachapuz, Praia e Jorge 

(2004), 
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implica também atitudes, valores e novas competências (em particular abertura à 
mudança, ética de responsabilidade, aprender a aprender…) capazes de ajudar a 
formular e debater responsavelmente um ponto de vista pessoal sobre problemáticas 
de índole científico/tecnológica, juízos mais informados sobre o mérito de 
determinadas matérias e situações com implicações pessoais e/ou sociais, participação 
no processo democrático de tomada de decisões, uma melhor compreensão de como 
ideias da Ciência/Tecnologia são usadas em situações sociais, económicas, ambientais 
e tecnológicas específicas. (p. 367) 
 

A educação científica impõe-se como um objetivo social prioritário (Aikenhead, 

2009). São evidentes, atualmente, as potencialidades que a educação em ciência introduz 

na vida dos indivíduos em sociedade e no exercício de uma cidadania responsável. Um 

cidadão cientificamente culto é mais capaz de responder às exigências que os padrões 

sociais, económicos e culturais vão impondo. 

A Figura 2.1, embora podendo apresentar algumas limitações que são caraterísticas 

de todas as tentativas de representar, de forma simplificada, realidades complexas, 

pretende facilitar a visualização deste entendimento da educação em ciência. 

 

 
Figura 2.1. Esquema síntese da educação em ciência e das suas relações. EDS = Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável; CTS = Ciência/Tecnologia/Sociedade; TP = Trabalho Prático. (Fonte própria). 
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Todas estas preocupações conduziram a uma confluência nos responsáveis políticos 

de diferentes países a introduzir orientações relativamente à educação em ciência em que 

há muitos pontos de confluência e que apontam no sentido que acabámos de referir 

(Jenkins, 2009). 

 

 

2.3 – Tempo Geológico 

Na inauguração do Ano Internacional do Planeta Terra, a UNESCO sublinhou que 

todas as decisões sobre a sustentabilidade global deveriam estar fundadas na riqueza do 

conhecimento proporcionado pelas Ciências da Terra (AIPT, 2008). Como exemplos, pode 

referir-se o conhecimento sobre a localização e a disponibilidade dos recursos minerais, 

sobre a dinâmica das águas subterrâneas e o seu ritmo de renovação ou a avaliação das 

reservas de combustíveis fósseis (Pedrinaci, 2009).  

O tempo geológico, o conceito principal do presente estudo, merece, assim, 

particular atenção, por várias razões. Em primeiro lugar, verifica-se que, enquanto o 

conceito de tempo cronológico ou a noção de tempo numa perspetiva filosófica são objeto 

de reflexão há vários milénios, envolvendo as pessoas de múltiplas maneiras (Trend, 

2007), a preocupação com o tempo geológico é muito mais recente e menos familiar a toda 

a sociedade. Em segundo lugar, é um conceito transversal a todo o pensamento e reveste-se 

de grande potencial didático, quer para as Geociências, em que é conceito estruturante, 

quer para as outras ciências. 

Antes de entrarmos no aprofundamento do conceito de tempo geológico, parece 

necessário introduzir algumas considerações mais gerais sobre a noção de tempo, uma vez 

que este conceito está presente em todas as dimensões da existência humana e, por isso, 

atravessa toda a atividade do ser humano, a começar pela própria linguagem, base, suporte 

e manifestação do pensamento. 

 

 

2.3.1 – Conceito de Tempo 

O tempo tem sido um tema abordado pela filosofia, pela ciência, pela religião, 

perturbando muitas mentes há muitos séculos e dificilmente pode ser definido de uma 

forma incontroversa. Uma das questões debatida por filósofos, teólogos e físicos prende-se 
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com a oposição entre duas perspetivas associadas a duas metáforas: a seta do tempo e o 

ciclo do tempo. Segundo Gould (1991), “muitos estudiosos identificaram a seta do tempo 

como a contribuição mais importante e distintiva do pensamento judeu, pois a maioria dos 

outros sistemas anteriores ou posteriores favoreceu a imanência do ciclo do tempo sobre o 

encadeamento da história linear” (p. 23). 

Por outro lado, o conceito de tempo, enquanto duração sucessiva de qualquer 

fenómeno ou movimento, é mobilizado por todos, com muita frequência, 

independentemente da idade, condição social, cultural, ou de outra qualquer natureza. 

Facilmente o ser humano, ancorado na sua experiência do tempo, se sente autorizado para 

apresentar a sua própria conceção dessa realidade e percebe tacitamente do que se está a 

falar quando se fala do tempo. Como diz Klein (2007),  

transmitida pelo uso, embalada pela cultura, amaciada pelo hábito, a noção de tempo 
parece de fácil acesso, pelo menos à primeira vista. Embora os filósofos a tenham 
apresentado desde sempre como uma terrível prova de raciocínio, o equivalente a uma 
prova de montanha para um puro velocista, nós deixamo-nos iludir pela sua aparência 
de colina. (p. 19) 
 

O tempo aparece, por vezes, representado por dois cones (o futuro e o passado) 

sobrepostos no vértice (o presente) (Hawking, 1988) ou descrito como um mundo com dois 

hemisférios (um superior e visível, que é o passado, e outro inferior e invisível, que é o 

futuro) que no meio de um e do outro têm o presente – onde o passado termina e o futuro 

começa (Vieira, 1982). Como era esperado, a importância deste conceito foi compreendida 

há vários séculos. Cervato e Frodeman (2012) afirmam que 

as Kant noted more 200 years ago in the Critique of Pure Reason (1881), space and 
time form part of the basic architecture of our thinking. A change in our 
understanding of these fundamental structures affects every aspect of our lives.19 (p. 
22) 
 

Daqui advém o seu papel insubstituível na História, na Filosofia, na Paleontologia, 

na Biologia Evolutiva, na Antropologia, na Cosmologia, na Física, na Linguística, na 

Literatura, entre outras áreas do saber, apesar das dificuldades da sua compreensão. 

Uma das dimensões mais mobilizadas é a do tempo histórico, medido em anos, 

décadas, séculos e milénios ou, numa escala temporal mais acessível, medido em meses, 

semanas, dias, horas, minutos e segundos. Como diz Trend (2007), “o conhecimento dos 
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factos históricos por parte da sociedade revela que grande parte das pessoas os apreende 

com facilidade” (p. 46). Para essa facilidade contribuem várias razões:  

primeiro, as pessoas podem incorporar novos eventos nos seus esquemas pessoais. 
Segundo, as pessoas estão familiarizadas através de muitas informações, através de 
muitos livros de divulgação com as escalas milésimos de segundo (…). Ainda que 
sejam conceitos difíceis, quer os livros de divulgação quer a televisão torna-os 
acessíveis. Terceiro, existe um grande número de livros que trabalham o conceito 
filosófico do tempo e a maneira como ele é percebido e concebido nas diferentes 
culturas e religiões. (Trend, 2007, p. 46) 
 

A transversalidade da importância do conceito de tempo nas diferentes culturas e 

religiões é destacada na confissão de Malala Yousafzai sobre as suas leituras e reflexões 

acerca do tempo: 

sou apenas humana e, quando ouvia as armas, o meu coração batia 
descompassadamente. Às vezes, tinha muito medo, mas não dizia nada, e isso não 
significava que deixasse de ir à escola. Contudo, o medo é muito poderoso e, no final 
de contas, fora esse medo que fizera as pessoas virarem-se contra Shabana. 
O terror tornava as pessoas cruéis. Os talibãs arrasaram tanto com os nossos valores 
pastós, como com os valores do Islão. 
Tentei distrair-me a ler a obra Breve História do Tempo, de Stephen Hawking, que 
respondia a grandes questões, por exemplo: como começara o Universo e se o tempo 
podia recuar. Só tinha onze anos e, mesmo assim, desejava que pudesse. (Yousafzai & 
Lamb, 2013, p. 169) 
 

Como afirmam Resnick, Atit e Shipley (2012), as memórias estão organizadas por 

sequências possíveis de eventos em diferentes escalas. Os humanos não sentem a passagem 

do tempo diretamente. Experimentam eventos. Esta familiaridade com o tempo, devida à 

sua presença em muitas dimensões da vida, desde o nascimento, passa também pela 

utilização da narrativa como tipologia textual. Por vezes, o tempo constitui-se como tópico 

ou personagem da própria narrativa, como acontece, a título de exemplo, no livro clássico 

da literatura infanto-juvenil, As aventuras de Alice no País das Maravilhas (Capítulo 7 - O 

chá dos Loucos), de Lewis Carroll (2010): 

Alice suspirou exasperada. 
– Acho que vocês dariam o vosso tempo por melhor empregue se não o gastassem a 
perguntar adivinhas sem resposta – disse ela. 
– Se conhecesses o Tempo tão bem como eu, não falavas dele – disse o Chapeleiro. – 
Falavas com ele. 
– Não percebo o que queres dizer – replicou Alice. 

                                                                                                                                                                                
19

 “Como observou Kant, há mais de 200 anos, na Crítica da Razão Pura (1881), o espaço e o tempo são 
parte da arquitetura básica do nosso pensamento. Uma mudança na nossa compreensão destas estruturas 
fundamentais afeta todos os aspetos das nossas vidas.” (Tradução livre da autora). 
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– Está claro que não! – exclamou o Chapeleiro, abanando a cabeça com ar de 
desprezo. – Quer-me parecer que nunca falaste com o Tempo! 
– Talvez não – confessou Alice, prudentemente. – Só sei que tenho de bater o tempo 
certo quando estudo música. 
– Ora aí está! – disse o Chapeleiro. – Ele não suporta que lhe batam. Agora, se tivesses 
uma boa relação com ele, ele fazia o que tu quisesses com o relógio. (pp. 9-10) 
 

Também na narrativa, a par do espaço, das personagens e da ação, temos o tempo 

como categoria com uma importância ímpar. A apresentação da ação surge organizada 

com base na ordenação cronológica linear ou, alterando essa linearidade, através de 

avanços, recuos ou cortes temporais. Estes conceitos correspondem a diferentes formas de 

organização dos acontecimentos. É de notar, também, que esta exploração da sequência 

temporal pode dificultar a imediata compreensão, mas, ao mesmo tempo, potenciar 

interpretações inovadoras e criativas. 

Cervato e Frodeman (2012) afirmam que 

the concept of time itself is notoriously elusive - but it is also of crucial importance. In 
one of the most important works of twentieth-century philosophy, Being and Time 
(1927; reprinted in 1962), Martin Heidegger builds his entire argument around the 
importance of time, claiming that our sense of the meaning of life depends on our 
sense of temporality. (…) His point (…) is that both our sense of reality, and of what a 
culture counts as truth are crucially dependent our conception of time.20 (pp. 19-20) 
Apresentado o conceito de tempo, com toda a sua complexidade e importância, 

reconhecidas ao longo dos séculos, importa discutir o conceito de tempo geológico, mais 

recente, mas ainda mais complexo e igualmente estruturante.  

 

 

2.3.2 – Conceito de Tempo Geológico 

Ao procurar as origens do conceito, verificamos que a expressão tempo geológico 

(geological time ou geologic time) tem coabitado com a expressão tempo profundo (deep 

time). 

Segundo Dodick (2007), a expressão deep time foi utilizada por Thomas Carlyle, em 

1832, popularizada por John McPhee e “poetically describes the human inability to 

                                                           
20 “O próprio conceito de tempo é notavelmente enganoso e, simultaneamente de importância crucial. Numa 
das obras mais importantes da filosofia do século XX, Ser e Tempo (1927, reimpresso em 1962), Martin 
Heidegger constrói toda a sua argumentação à volta da importância do tempo, alegando que a nossa 
compreensão do significado da vida depende da nossa compreensão da temporalidade. (…) O seu ponto de 
vista (…) é que tanto o nosso sentido da realidade como o que a cultura reconhece como verdade dependem 
crucialmente da nossa conceção de tempo.” (Tradução livre da autora). 
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represent the massive scale of geological time, in which the earth system and its biota 

evolved”21 (p. 248).  

Parece-nos, assim, que tempo geológico (geological time) e tempo profundo (deep 

time), “cuja primeira designação foi usada por John McPhee (1981) no seu livro Basin and 

Range” (Trend 2001b, p. 192; 2007, p. 44), têm sido usadas como expressões sinónimas 

para designarem a mesma realidade, tal como é confirmado pela utilização feita por 

Frodeman (2001): “Deep or Geologic Time” (p. 219). 

O tempo geológico corresponde ao intervalo que vai desde a formação da Terra até à 

atualidade. Várias são as evidências geológicas que nos comprovam que a Terra é, desde a 

sua origem, um planeta geologicamente ativo. Muitas das evidências encontram-se 

registadas nas rochas e, a partir desses registos, foi e é possível desvendar uma história (ou 

parte da história) para a Terra. Desses registos, fazem parte os fósseis, as rochas dobradas e 

fraturadas, as descontinuidades (por exemplo, as superfícies de erosão), os depósitos 

sedimentares, os minerais radioativos das rochas, os gelos, entre outras marcas. 

Existe um princípio que é fundamental para reconstituir a História da Terra. O 

princípio do uniformitarismo (proposto por James Hutton em 1788) que tem por base as 

seguintes ideias: as leis naturais são constantes no espaço e no tempo; o presente é a chave 

do passado; e as alterações que ocorrem no planeta Terra são lentas e graduais. 

Deste modo, recorrendo a uma sequência de geoeventos, é possível estabelecer uma 

cronologia (datação) relativa, tendo em conta alguns princípios da Geologia tais como o 

princípio da horizontalidade, o princípio da sobreposição de estratos, o princípio da 

interseção e o princípio da identidade paleontológica (Leddra, 2010). 

Com a descoberta da radioatividade, por Henri Becquerel em 1896, e com o 

desenvolvimento do seu entendimento, bem como da evolução dos equipamentos 

necessários, foi possível, a partir dos anos 1950, estudar os decaimentos radioativos nas 

rochas com minerais radioativos e os seus princípios, estabelecendo as datações isotópicas 

desses minerais, expressas na ordem de grandeza de milhões de anos (Ma). Apenas em 

1953, Houtermans e Patterson conseguiram datar, com precisão, a idade da Terra, pelo 

método isotópico Pb207-Pb206. Foi então possível, a partir destas descobertas, 

conjuntamente com o conhecimento que foi sendo consolidado, estabelecer uma idade para 

a Terra de 4,51 Ma até 4,55 Ma (Bonito, Medina, Morgado, Rebelo, Monteiro Martins et 

                                                           
21 “Descreve poeticamente a incapacidade humana para representar a escala de tempo geológico, no qual o 
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al., 2011; ICS, 2014; Leddra, 2010; Ribeiro, 2011). Este valor afasta-se de todas as 

tentativas para determinar a idade da Terra que tinham sido feitas até meados do século 

XX (Reis, 2008). 

A integração dos vários contributos da ciência, quer os provenientes das datações 

relativas, quer os das datações isotópicas, possibilitou construir uma escala de tempo 

geológico que nos ajuda a visualizar, de forma geral, a sequência dos principais 

acontecimentos que ocorreram na Terra, desde a sua formação. 

A escala de tempo geológico é dividida em unidades geocronológicas (Éons, Eras, 

Períodos, Épocas e Idades). Estas unidades abstratas de tempo geológico correspondem às 

unidades cronoestratigráficas (Eonotema, Eratema, Sistema, Série e Andar) que são 

concretas e objetivas. As unidades cronoestratigráficas estão associadas a volumes de 

materiais rochosos estratificados, processos geológicos ou grandes eventos geológicos da 

história do planeta que ocorreram num determinado intervalo de tempo.  

A forma de representar e ordenar o tempo geológico mais frequente é a que utiliza a 

Tabela Cronoestratigráfica Internacional da Comissão de Ciências Geológicas (ICS, 2014). 

No entanto, a escala de tempo geológico também aparece com frequência associada a 

marcos biológicos, como está representado na Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Comparação entre diferentes linhas de tempo na história biológica e geológica (Adaptado de 

Dodick, 2007, p. 257). 

 

Apesar do conceito de tempo geológico ser recente, quando comparado com outras 

aceções, como já referimos, a sua importância no ensino da Geologia tem sido sublinhada 

há dois séculos. Utilizando as palavras de Trend (2007), podemos apontar o conceito de 

                                                                                                                                                                                
sistema Terra e os seus biótopos evoluíram.” (Tradução livre da autora). 
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tempo como o coração da Geologia e, por isso, surge frequentemente caraterizado como 

um conceito central, transversal e complexo, o que ajuda a destacar essa importância. 

Diversos autores, em diferentes momentos, têm destacado que existe um amplo 

consenso no reconhecimento do conceito de tempo geológico como um dos mais 

importantes e dos mais difíceis de compreender no domínio das Geociências (Dodick & 

Orion, 2003b; Marques & Thompson, 1997; Moreno, Cid & Calonge, 2008; Pedrinaci & 

Bergjillos, 1994; Ródenas, 2008; Sequeiros, Pedrinaci & Berjillos, 1996; Trend, 2009).  

Ao retomar as palavras de Gould (1987), em que são assinaladas as dificuldades de 

compreensão do conceito de tempo geológico e, ao mesmo tempo, a sua importância para a 

Geologia em geral, Trend (1997) diz que “deep time is so difficult to comprehend, so 

outside our ordinary experience, that it remains a major stumbling block to our 

understanding”22 (p. 1). Porém, posteriormente, Trend (2009) refere que 

geological time is a pivotal concept in geological education, yet it often fails to be 
included explicitly in UK school curricula. The careful application of existing 
educational theory can assist geoscience educators in their role of enhancing 
learners’ understanding of Earth’s deep history and providing a deep time conceptual 
framework for environmental change education.23 (p. 7) 
 

Contudo, a centralidade e a importância do conceito de tempo geológico não se 

esgota unicamente nas Geociências (Catley & Novick, 2009). Considerado como um 

conceito limite (threshold concept) (Meyer & Land, 2003; Stokes, King & Libarkin, 2007; 

Trend, 2009) e, por isso, transformador, irreversível e integrador, a sua apropriação é 

prioritária para a compreensão de aspetos relacionados com um conjunto diversificado de 

áreas do saber, como afirmam Dodick e Orion (2003b):  

the influence of deep time is felt in a variety of scientific disciplines including geology, 
cosmology, and evolutionary biology. Thus, any scientist or student that wants to 
master any of these subjects must first have a good understanding of deep time.24 (p. 
708) 
 

                                                           
22

 “O tempo geológico é tão difícil de compreender, tão distante da nossa experiência comum, que continua a 
ser um grande obstáculo para a compreensão.” (Tradução livre da autora). 
23 “O tempo geológico é um conceito fundamental na educação em Geologia, ainda que muitas vezes não 
consiga ser incluído explicitamente nos currículos escolares do Reino Unido. A aplicação cuidadosa da teoria 
educacional existente pode ajudar os educadores de Geociências no seu papel de reforçar a compreensão dos 
alunos da História da Terra e proporcionar um quadro conceptual do tempo profundo para uma mudança na 
educação ambiental.” (Tradução livre da autora). 
24

 “A influência do tempo profundo é sentida em diversas disciplinas científicas, incluindo a Geologia, a 
Cosmologia e a Biologia Evolutiva. Assim, qualquer cientista ou estudante que queira aprofundar qualquer 
desses assuntos deve, primeiro, compreender bem o tempo profundo.” (Tradução livre da autora). 
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Acontece ainda que a articulação do estudo do tempo geológico com outras áreas do 

conhecimento traz benefícios para todas as áreas: “(…) investigating evolutionary change 

within the framework of ‘deep time’ serves as a starting point for discussing many other 

sciences, influenced by time spans of varying magnitudes”25 (Dodick, 2007, p. 261).  

Seguindo esta linha de pensamento, Cervato e Frodeman (2012) afirmam que “the 

discovery of geologic time revolutionized scientific thinking and led to the development of 

the modern Earth sciences”26 (p. 19). Por sua vez, Dodick (2012, p. 31), retomando a 

observação de Gould (1987), refere-se à descoberta do tempo geológico como sendo a 

quarta revolução, depois das três revoluções na ciência que foram assinaladas por Freud 

como tendo forçado os humanos a reavaliar a sua compreensão do lugar que ocupavam no 

universo: “these include the Copernican-Galilean conception of a heliocentric universe, 

Darwin’s discovery of natural selection, and Freud’s own understanding of the human 

mind as an evolved unit”27 (Dodick, 2012, p. 31). Dodick (2012) acrescenta ainda que o 

tempo geológico integra as revoluções anteriormente referidas: “yet, we must not forget the 

role of geological time because it forms the framework for some of nature’s most important 

processes, and the scientific theories explaining them. Indeed, all of the aforementioned 

scientific “revolutions” are imbedded within geological time”28 (p. 31). 

Trend (1997), depois de referir que alguns investigadores consideram o conceito de 

tempo de valor ou relevância igual a muitos outros para a compreensão das crianças, 

contrapõe que o tempo profundo é o único a fornecer a estrutura fundamental na qual os 

eventos geológicos e outros são colocados. Diz, ainda, que quando não se tem nas bases o 

tempo profundo, no momento particular do desenvolvimento intelectual do sujeito, há 

probabilidade de isso negar a aprendizagem futura. Com as crianças, podem resultar 

restrições da sua curiosidade natural e do desejo para aprender; com os professores, pode 

resultar um currículo empobrecido, graças à sua relutância em levar as crianças para lá do 

imediato. 

                                                           
25

 “Investigar a mudança evolutiva no âmbito do ‘tempo profundo’ serve como um ponto de partida para a 
discussão de muitas outras ciências influenciadas por períodos de tempo de diferentes magnitudes.” 
(Tradução livre da autora). 
26

 “A descoberta do tempo geológico revolucionou o pensamento científico e levou ao desenvolvimento das 
modernas Ciências da Terra.” (Tradução livre da autora). 
27

 “Estas incluem a conceção de Copérnico/Galileu do universo heliocêntrico, a descoberta de Darwin sobre a 
seleção natural, e o entendimento de Freud sobre a mente humana.” (Tradução livre da autora) 
28

 “No entanto, não podemos esquecer o papel do tempo geológico, porque ele constitui o enquadramento 
para alguns dos processos mais importantes da natureza, e para as teorias científicas que os explicam. Na 
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Por outro lado, Ródenas (2008) sublinha a importância do tempo geológico como 

tema transversal: “sin embargo, la comprensión significativa del tiempo geológico puede 

resultar mucho más importante que los temas geológicos en si mismos y resultar, sin duda, 

un tema transversal en el ámbito de las Ciencias de la Tierra”29 (pp. 119-120). Destaca, 

ainda, a importância da variável tempo histórico uma vez que “nos ayuda a comprender 

aspectos sociales y económicos de gran importancia, como la renovabilidad de recursos 

geológicos, riesgos e impactos naturales, evolución de las especies y los cambios 

climáticos”30 (Ródenas, 2008, p. 120). 

O reconhecimento da importância do tempo geológico para o pensamento geral, 

segundo um modelo de raciocínio adequado para enfrentar os problemas emergentes no 

século XXI, é assinalado por diversos autores (Cervato & Frodeman, 2012; Frodeman, 

2010; Trend, 2009). Nesta linha, Stokes (1960), citado por Moreno, Cid e Calonge (2008), 

diz que todas as investigações e discussões sobre o conceito de tempo chegaram à 

conclusão de que “la idea del tiempo geológico es la gran contribución de la geología al 

pensamiento general”31 (p. 242). Do mesmo modo, Dodick e Orion (2003b) constataram 

que os alunos de Geociências foram mais capazes de transferir as suas capacidades 

diacrónicas para pensar para outras tarefas fora da Geologia, tendo sublinhado que 

“diachronic thinking is a central skill in any historically based science, such as ecology, 

astronomy, and evolutionary biology”32 (p. 724). 

Por outro lado, segundo Trend (2007), “pensa-se que o fracasso generalizado na 

compreensão do conceito de tempo geológico virá a ter futuras implicações para a 

aprendizagem em Geociências” (p. 47) ou, visto noutra perspetiva, “considera-se que o 

tempo geológico é uma barreira para o alargamento da aprendizagem das Geociências” (p. 

47). 

                                                                                                                                                                                
verdade, todas as "revoluções" científicas acima mencionadas são encaixadas dentro do tempo geológico.” 
(Tradução livre da autora). 
29

 “No entanto, a compreensão significativa de tempo geológico pode ser bem mais importante do que as 
questões geológicas em si mesmas e prova, sem dúvida, que é um tema transversal na área das Ciências da 
Terra.” (Tradução livre da autora). 
30

 “Ajuda-nos a compreender os aspetos sociais e económicos de grande importância, como a renovação dos 
recursos geológicos, os riscos naturais e os impactos, a evolução das espécies e as mudanças climáticas.” 
(Tradução livre da autora). 
31

 “A ideia de tempo geológico é uma grande contribuição da Geologia para o pensamento geral" (Tradução 
livre da autora). 
32

 “O pensamento diacrónico é uma competência fundamental em qualquer ciência baseada na História, como 
a Ecologia, a Astronomia e a Biologia Evolutiva.” (Tradução livre da autora). 
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Ora, sabemos que várias investigações sublinham a necessidade de se introduzir nos 

currículos de Geociências uma visão sistémica do planeta Terra, considerando-o como um 

sistema complexo em que interatuam vários subsistemas. Na dinâmica que se gera, a 

humanidade desempenha um papel muito próprio, tendo em consideração a sua capacidade 

de intervir de uma forma efetiva nos diferentes subsistemas terrestres. 

Podemos ainda assinalar o facto de o trabalho sobre o tempo geológico contribuir 

para o desenvolvimento do pensamento criativo dos estudantes e dos cidadãos em termos 

gerais. Para fazer a ponte entre as experiências de tempo vividas pelos alunos, que resultam 

do confronto com a brevidade da existência humana, associada a intervalos que oscilam 

entre o momento, o dia, o ano, o período de uma geração ou o século, para a vastidão da 

História da Terra em que são obrigados a lidar com as situações que se terão passado no 

Planeta desde há vários milhões de anos para cá, é necessário um grande esforço cognitivo 

que está para lá do pensamento elementar, ou mesmo do pensamento crítico, fazendo uma 

aproximação ao pensamento criativo, o que raramente as escolas procuram fazer ou têm 

sido capazes de desenvolver. Esta tarefa, tão desafiadora quanto cognitivamente exigente, 

deve obrigar a grande atenção e a uma preparação cuidada por parte de todos os 

intervenientes uma vez que é vital para o processo necessário de conversão da informação 

na ação útil. 

 

 

2.3.3 – Fatores Condicionantes da Compreensão do Tempo Geológico 

Trend (2001b, p. 215), apoiado em várias investigações, considera que, apesar de 

vários eventos geológicos importantes fazerem parte da consciência coletiva da sociedade, 

este conceito é mal-entendido. Esta situação decorre de um conjunto de fatores 

condicionantes da compreensão do tempo geológico, identificados pelos estudos sobre esta 

problemática, que podemos agrupar em duas categorias: i) caraterísticas intrínsecas do ser 

humano; e ii) dificuldades de natureza cultural ou sociocultural. 

No que diz respeito às caraterísticas intrínsecas do ser humano, Moreno, Cid e 

Calonge (2008) destacam que 

en general tendemos a pensar que los sucesos geológicos se producen muy lentamente 
en base a nuestro propio punto de vista como seres humanos. Sin embargo, el abanico 



52 
 

de posibilidades es muy amplio: hay procesos que se producen a velocidades muy 
rápidas (…) mientras que otros son muy lentos (…).33 (p. 242) 
 

Vários autores (Cervato & Frodeman, 2012; Dodick, 2012; Gould, 1987; Trend, 

1997) referem o facto de o ser humano não ter testemunhado nem experienciado o tempo 

geológico, ou não se aperceber da sua passagem, como causa das dificuldades na sua 

compreensão. Esta ideia é destacada ainda por Dodick (2012) quando afirma que 

“reconstructing the temporal development of geological systems can often be daunting for 

earth science novices, in part because they do not witness the passage of “deep time”34 (p. 

32).  

A memória dos indivíduos está associada a eventos vividos. Por isso, se o ser 

humano não vivenciou as experiências de tempo geológico, a memória cria dificuldades na 

sua compreensão. Estas dificuldades, segundo Libarkin (2005, 2007), tanto ocorrem entre 

os mais novos como nos estudantes universitários. Assim, esse afastamento temporal gera 

barreiras relativamente à compreensão.  

O tempo geológico é, ainda, uma realidade diferente da experiência vivida e, ao 

mesmo tempo, as memórias de acontecimentos virtuais também geram dificuldades na 

compreensão do conceito. Esta desconexão entre o funcionamento da compreensão dos 

humanos e a conceção científica do tempo é proposta como explicação para a existência de 

dificuldades por Resnick, Atit e Shipley (2012): 

our hypothesis is that difficulty learning the science of temporally extended events 
arises in part from a disconnect between how humans perceive, remember, and reason 
about things that happen over time and science’s conception of time as a single metric 
dimension.35 (p. 42) 

 

O tempo geológico exige ainda a mobilização de unidades de tempo diferentes das 

que fazem parte da experiência vivida (Resnick, Atit & Shipley, 2012). A ordem de 

grandeza das escalas que é necessário mobilizar (números muito grandes ou muito 

                                                           
33

 “Geralmente, pensamos que os eventos geológicos ocorrem muito lentamente, com base no nosso próprio 
ponto de vista, como seres humanos. No entanto, o conjunto de possibilidades é muito amplo: há processos 
que ocorrem a grande velocidade (...), enquanto outros são muito lentos.” (Tradução livre da autora). 
34

 “Muitas vezes, reconstruir a evolução temporal de sistemas geológicos pode ser difícil para os 
principiantes das Ciências da Terra, em parte porque eles não testemunharam a passagem do tempo 
geológico.” (Tradução livre da autora). 
35

 “A nossa hipótese é que a dificuldade de aprender a ciência dos eventos temporalmente distantes surge, em 
parte, de uma desconexão entre o modo como os seres humanos percebem, lembram e raciocinam sobre as 
coisas que acontecem ao longo do tempo e a conceção científica do tempo como uma dimensão métrica 
única.” (Tradução livre da autora). 
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pequenos) exige uma considerável flexibilidade de pensamento e um assinalável grau de 

abstração. Muitas vezes, o grau de abstração exigido é, também, uma barreira responsável 

pelas dificuldades relacionadas com a compreensão do tempo geológico (Catley & Novick, 

2009; Dodick, 2012; Frodeman, 2012; Libarkin, Kurdziel & Anderson, 2007; Trend, 

1997). Segundo Cervato e Frodeman (2012), “large numbers require more nuanced 

thinking in order to bridge the drastic differences in scale between the human experience 

with time and the various magnitudes of geologic time”36 (p. 22). Esta dificuldade obriga a 

procurar formas de resolver o problema, o que pode ser conseguido através de alguma 

aproximação ao concreto. Segundo Catley e Novick (2009),  

looking at the strategies experts use when working across many orders of magnitude 
of size (from atomic to galactic), Tretter, Jones, and Minogue (2006) are struck by the 
consistent necessity for some linkage to the “concrete” when conceptualizing very 
large or very small sizes.37 (pp. 329-330) 
 

Existem também dificuldades de compreensão do tempo geológico, de natureza 

cultural ou sociocultural, que resultam de conflitos existentes na cultura greco-romana e 

ocidental entre a conceção assente na tradição bíblico-cristã do “pouco tempo” ou do 

tempo limitado e do tempo cíclico, por um lado, e a conceção do tempo ilimitado, 

unidirecional como uma flecha (a seta do tempo), por outro lado (Bonatti, 2012; Coveny & 

Highfield, 1990; Gould, Delumeau, Carrièrre & Eco, 1999). Juntamente com estas 

perspetivas contraditórias, a informação sobre a idade da Terra pode ser vista também, 

algumas vezes, como uma dificuldade. Segundo Bonatti (2012), 

the realization that Earth is much older than humans was accepted with great 
reluctance in our Western culture, because it appeared to belittle the dominant 
position of Homo sapiens in the universe. The discovery that our planet lived on for 
over 4.5 billion years before human beings appeared on the scene constituted a blow 
to our self image, because in our Biblical tradition, Earth was created for the use of 
humans.38 (p. 29) 
 

                                                           
36

 “Os números muito grandes requerem mais flexibilidade de pensamento para superar as diferenças 
drásticas na escala entre a experiência humana do tempo e as diferentes magnitudes do tempo geológico.” 
(Tradução livre da autora). 
37 “Olhando para as estratégias usadas pelos especialistas que trabalham em várias ordens de grandezas 
(desde atómica para galáctico), Tretter, Jones e Minogue (2006) são atingidos pela necessidade constante de 
algum vínculo com o "concreto" ao raciocinar sobre tamanhos muito grandes ou muito pequenos.” (Tradução 
livre da autora). 
38

 “A perceção de que a Terra é muito mais antiga do que os humanos foi aceite com grande relutância na 
cultura ocidental, porque parecia menosprezar a posição dominante do Homo sapiens no Universo. A 
descoberta de que o nosso planeta tem mais de 4500 milhões de anos antes dos seres humanos aparecerem 
em cena constituiu um duro golpe para a nossa autoimagem, porque, na tradição bíblica, a Terra foi criada 
para o uso dos seres humanos.” (Tradução livre da autora). 
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No entanto, podemos rebater esta perspetiva, argumentando que se, na cultura 

ocidental, o Homo sapiens é tão relevante, então seria natural que o seu aparecimento 

necessitasse de um longo tempo de preparação e ocorresse apenas quando fossem reunidas 

as condições ideais.  

Cervato e Frodeman (2012) referem, ainda, como fator dificultador da compreensão 

do tempo geológico o facto de o tempo em geral fluir para a frente, enquanto o tempo 

geológico flui para trás. Por outro lado, estes autores assinalam o uso comum de linhas de 

tempo horizontais (frisos cronológicos) enquanto os geocientistas usam linhas de tempo 

verticais (eixos cronológicos). 

Finalmente, uma outra razão para a dificuldade associada à compreensão do tempo 

geológico tem a ver com o facto de professores e alunos não considerarem os aspetos 

relacionados com o tempo geológico e com os ambientes passados como tendo grande 

importância, por um lado, e haver maior predisposição para recompensas de curto prazo do 

que para investimentos a longo prazo (Cervato & Frodeman, 2012). 

 

 

2.3.4 – O Tempo Geológico na Formação de Cidadãos Cientificamente Cultos 

Através do reconhecimento da importância do tempo geológico na Biologia histórica 

e da exposição aos caminhos do pensamento inerente às Ciências da Terra e à Geobiologia, 

os nossos alunos podem compreender a importância deste conceito para o mundo 

contemporâneo. Assim, o tempo geológico tem uma grande importância uma vez que ajuda 

a promover a literacia científica (Catley & Novick, 2009). 

O tempo geológico permite-nos compreender muitas das grandes mudanças na 

História da Terra, ou seja, não apenas identificar a sua existência no passado, mas também 

perceber algum ritmo cíclico nessas ocorrências, por vezes associadas a opções erradas 

tomadas pelas sociedades (Diamond, 2008; Rocchia, 2001). Por outro lado, facilita 

também a compreensão de que alguns recursos geológicos são renováveis, mas não no 

tempo humano. Deste modo, torna-se mais simples compreender que é necessário estarmos 

atentos e agirmos rapidamente para que os problemas não se agravem (e para que os 

subsistemas tendam para o equilíbrio). 

Segundo Mora (2014), 
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precisamente, los estudios de las Naciones Unidas ya adelantan que, de los más de 
9.000 millones de seres humanos que posiblemente habiten la tierra en el año 2050, 
más de 6.000 vivirán en ciudades, es decir, dos de cada tres seres humanos nacidos en 
los próximos 30 años.39 (p. 142) 
Se não houver uma adequada compreensão de que alguns recursos são renováveis à 

escala do tempo geológico, mas não no tempo humano (Reeves & Lenoir, 2006), o mais 

certo é não haver oportunidade para mais alguma vez se refletir sobre o nosso futuro no 

planeta. Como refere Reeves (2014), “a inteligência, que desempenhou um papel tão 

negativo no desenvolvimento da ‘história menos bela’ deve agora servir para reencontrar a 

harmonia com a ‘história bela’” (p. 137). A reflexão é uma das caraterísticas que distingue 

os seres humanos dos outros seres vivos e que está a ser subaproveitada. Como diz Morin 

(2001),  

o conhecimento da Terra necessita do recurso a todas as diversas partes que a 
constituem. Por outras palavras, para compreender a Terra, tem de se passar das partes 
ao todo e do todo às partes. E isso é totalmente ilustrativo e exemplar, atualmente, no 
domínio do saber. (p. 65) 
 

Deste modo, é importante usar o que sabemos, o conhecimento que a ciência nos 

oferece sobre o passado da Terra, para nos servir de guia relativamente ao pensamento 

sobre o presente e sobre o futuro e, assim, agirmos conscientemente em função da opção 

que fizermos. Segundo Henriques (2008b), 

a pequena porção da litosfera, que está acessível a quem a sabe interpretar, é tudo o 
que nos resta a nós, humanos, para desvendar os insondáveis mistérios do planeta em 
que vivemos. O futuro da humanidade depende, também, da interpretação do registo 
geológico, memória incontornável da História da Terra, cuja compreensão constitui 
uma dimensão central na área do conhecimento que designa por Ciências da Terra. 
(p.7) 
 

Por outro lado, considerando que a ciência no século XXI, caraterizada pela 

transdisciplinaridade e pela produção de conhecimento nos contextos da sua aplicação, 

entre outros aspetos, “tem feito muito para transformar o contexto social da educação em 

ciência e confrontar cidadãos e especialistas com problemas complexos e difíceis que 

marcam a interface da ciência e da sociedade” (Cachapuz et al., 2008, p. 39), conclui-se 

que a educação em ciência deve ajudar a preparar os jovens para colaborarem na resolução 

dos problemas, tendo por base que em ciência não há respostas únicas, ou seja, as provas 

                                                           
39 “Os estudos das Nações Unidas preveem que, dos mais de 9000 milhões de seres humanos que 
possivelmente habitarão a terra em 2050, mais de 6000 viverão em cidades, ou seja, dois em cada três seres 
humanos nascidos nos próximos 30 anos”. (Tradução livre da autora). 
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são frequentemente incertas e não apontam conclusivamente para uma explicação singular 

(Trend, 2001b). 

A Geologia tem sido e é uma ciência com grande importância para o ser humano a 

vários níveis. Um dos níveis é o que se relaciona com a exploração dos recursos que tornou 

possível o desenvolvimento industrial e, consequentemente, o desenvolvimento da 

economia. Nos últimos séculos, desde a revolução industrial, o aumento da população e a 

ascensão da era tecnológica levaram a um aumento da exploração dos recursos da Terra, o 

que conduziu a um aumento dos resíduos produzidos. Inserem-se aqui as grandes 

indústrias petrolíferas, a exploração dos minérios utilizados para vários fins, alguns deles 

pouco dignificantes para o ser humano, como acontece com a construção de armamento. 

A maioria dos recursos da Terra, que demoram milhões de anos a formar-se, como 

por exemplo o petróleo, o carvão, o gás natural e o urânio, entre outros, são utilizados em 

frações de tempo muito reduzidas, devido à necessidade cada vez maior de produção de 

energia. Como dizem Reeves e Lenoir (2006), “em pouco mais de um século, extraiu-se 

cerca de metade do petróleo que os processos geológicos levaram centenas de milhões de 

anos a formar” (legenda da Estampa VI). Concomitantemente, a exploração massiva dos 

recursos tem acarretado graves problemas para o ambiente: a poluição da água, que é um 

dos recursos mais nobres; a poluição dos solos; a poluição da atmosfera; os problemas 

relacionados com os resíduos radioativos, potenciadores de mutações genéticas; o 

problema dos resíduos sólidos e o perigo da propagação de doenças. Chegámos a um ponto 

em que o planeta apresenta sinais evidentes de enfermidade (IPCC, 2013), com o problema 

do aumento da temperatura, devido ao efeito estufa, relacionado com o consumo de 

combustíveis fósseis e o grave problema das extinções, a ponto de alguns autores falarem 

na sexta extinção em massa (Catley & Novick, 2009; Diamond, 2008; Eldredge, 2001; 

Thuiller et al., 2011). 

Segundo Henriques (2008b), 

a mitigação dos problemas ambientais que inundam a agenda política internacional, 
como o aumento do efeito de estufa, a perda de biodiversidade ou esgotamento dos 
recursos naturais, requer mudanças de comportamento e de atitudes de todos os 
cidadãos que dependem de evidências que as Ciências da Terra, conjunta e 
articuladamente com outros saberes, pode sustentar e estimular. (p. 7) 
 

As Ciências da Terra são, ainda, uma área do conhecimento que pode e deve dar 

outros contributos, repensando o seu rumo de atuação, o que poderá ter efeitos 
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sociopolíticos muito importantes para o futuro, se passar a valorizar-se a sua vertente 

histórica, em articulação com a vertente prática (Cervato & Frodeman, 2012).  

Segundo Reis (2008), 

a história do nosso planeta é infinitamente interessante e, em larga medida, 
indecifrável. 
O conhecimento que podemos ter dos acontecimentos do passado depende em 
absoluto dos testemunhos, sinais, registos, indícios e marcas que deles resultaram e 
que puderam chegar até nós. Depende ainda, e de uma forma decisiva, da nossa 
capacidade de interpretar esses sinais. Por isso, nunca teremos acesso a uma larga 
parte da informação, pois apenas uma proporção modesta dos testemunhos sobrou 
para a nossa observação. (p. 27) 
 

Podemos concluir que o problema da crise ambiental do planeta passou a constituir 

uma preocupação global e a ser objeto de debate nos vários sectores da sociedade, 

envolvendo investigadores, economistas, políticos e cidadãos na procura de soluções, 

fazendo surgir o que Klein (2007) designa por “tempo da consciência”. As reflexões de 

toda a sociedade acerca destas questões levaram a que fosse necessário traçar um plano de 

emergência planetária. Assim, para se compreender o que está a acontecer com o clima 

global do planeta na atualidade, para se avaliar a influência que está a ter a atividade 

humana e para fazer projeções relativamente à evolução da Terra no futuro, é necessário 

saber como funcionou o clima quando a espécie humana não existia, em que circunstâncias 

se produziram as mudanças climáticas, que níveis alcançaram e a que ritmo isso aconteceu. 

Sobre o tempo geológico, Cervato e Frodeman (2012) salientam que “its 

implications are too far-reaching to be limited to the scientific community”40 (p. 20). Por 

isso, Henriques (2008b) sublinha que 

a consciência pública – em particular, dos decisores políticos, dos agentes educativos e 
económicos e dos média – acerca do enorme potencial do conhecimento em Ciências 
da Terra que cerca de meio milhão de geocientistas em todo mundo detêm, e que pode 
contribuir, quer para a preservação do planeta, quer para a melhoria da qualidade de 
vida dos cidadãos, continua perigosamente reduzida. (p. 7) 
 

A discussão deve centrar-se no momento do aparecimento do ser humano na Terra, 

no tempo que os recursos demoram a formar-se, no tempo que demoram a ser utilizados, 

no tempo necessário para restabelecer os equilíbrios nos vários subsistemas da Terra que 

permitam a manutenção da vida e em alertar para o perigo da extinção das espécies, 

incluindo a espécie humana. No entanto, isto implica também que as problemáticas 
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abordadas na escola não se limitem apenas a assuntos do passado, por um lado, e assuntos 

do presente, por outro. Apesar de Diamond (2008) dizer que o passado nos oferece “uma 

base de dados muito rica, com a qual teremos de aprender para continuar a prosperar” (p. 

17), a educação em ciência para a cidadania tem de prever simultaneamente o estudo de 

problemáticas recentes que possam iluminar, com uma marca de contemporaneidade, as 

problemáticas do passado, de modo a perspetivar um futuro que nos permita viver melhor 

na Terra. É assim importante que se façam leituras inovadoras do currículo, tomado como 

“documento de referência, de índole dinâmica e, por isso mesmo, sujeito a melhoramentos 

e com algum grau de flexibilidade” (Cachapuz, Praia & Jorge, 2004, p. 374). 

As descobertas feitas nos últimos tempos no campo das neurociências dão-nos conta 

da importância do desenvolvimento de competências sociais e do desenvolvimento da 

consciência ao nível mais complexo e elaborado, que nos ajuda “a desenvolver um 

interesse por outros si mesmos e a cultivar a arte de viver” (Damásio, 2008, p. 24).  

Segundo Mora (2014), 

lo cierto es que en el ser humano la curiosidad, ese deseo de conocer cosas nuevas, es 
el que lleva a la búsqueda de conocimiento no solo en general, sino en el contexto que 
estamos tratando aquí, es decir, el que se adquiere en el colegio, las universidades o 
en la investigación científica. Precisamente fue el padre de la neurociencia actual, el 
profesor Charles Sherrington, quien reconoció en la investigación científica el 
máximo de la curiosidad, a la que él llamó la “curiosidad sagrada”.41 (p. 75) 
  

Ora, estas descobertas podem contribuir para fundamentar novas práticas 

educacionais a adotar de modo a ultrapassar os constrangimentos com que nos 

confrontamos nas diferentes áreas disciplinares e na atuação dos indivíduos nas interações 

sociais e nas interações com o mundo. 

Desta perspetiva, deve resultar, como dizem Caride e Meira (2004), 

a democratização do conhecimento em conformidade com o delineamento reflexivo, 
crítico e integrador, onde cada pessoa tenha a possibilidade de ser protagonista, não só 
como observador mas como ator que pensa e que, em consequência, atua na condição 
de sujeito da história. (p. 277) 
 

                                                                                                                                                                                
40

 “As suas implicações são demasiado abrangentes para serem limitadas à comunidade científica.” (Tradução 
livre da autora). 
41 “O certo é que no ser humano, a curiosidade, esse desejo de conhecer coisas novas, é o que leva à busca de 
conhecimento não só em geral, mas também no contexto em que estamos a falar, ou seja, o que se adquire 
nas escolas básicas e secundárias, nas universidades ou na investigação científica. Foi precisamente o pai da 
neurociência atual, o professor Charles Sherrington, quem reconheceu a máxima da curiosidade na 
investigação científica, a que chamou a ‘curiosidade sagrada’”. (Tradução livre da autora). 
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Uma das potencialidades do tempo geológico é o contributo que ele pode dar para o 

pensamento diacrónico, como destaca Dodick (2012): 

my research points to two cognitive attributes that might assist people in transforming 
static sequences of rock and fossil into a dynamic tableau of change over time. The 
first is explained by psychologist Jacques Montangero’s (1992, 1996) “diachronic 
thinking” model.42 (p. 31) 
 
Segundo Dodick e Orion (2003a), existem vários fatores (Figura 2.3) que podem 

influenciar o pensamento diacrónico, aspeto que consideram fundamental para utilizar as 

lições do passado como ajuda na resolução dos problemas do presente, nomeadamente no 

que diz respeito às questões ambientais.  

 

 
Figura 2.3. Modelo da lógica temporal na Geologia (Dodick & Orion, 2003a, p. 433). 

                                                           
42

 “A minha investigação aponta para dois atributos cognitivos que podem ajudar as pessoas na 
transformação de sequências estáticas de rochas e fósseis num quadro dinâmico de mudança ao longo do 
tempo. O primeiro é explicado pelo modelo de “pensamento diacrónico” do psicólogo Jacques Montangero 
(1992, 1996).” (Tradução livre da autora). 
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Destacamos o facto de a compreensão temporal ser influenciada pelo raciocínio 

espacial. Do mesmo modo, também a capacidade de correlacionar temporalmente os 

estratos é influenciada pela capacidade do sujeito, associada à visualização espacial 

(Dodick, 2012). As imagens, através das associações contextuais ao tempo, transformam a 

cronologia abstrata em algo concreto, em história viva. Esta compreensão proporciona uma 

história que os alunos podem relacionar pessoalmente. Mais tarde, quando alcançam uma 

compreensão do tempo mais sólida, pode ser introduzida a cronologia absoluta, vinculando 

as datas a eventos históricos importantes. Como diz Dodick (2012), 

research has shown that by activating their (natural) cognitive abilities in diachronic 
thinking, as well as building meaningful associations between events and time, people 
can learn to reconstruct such systems while placing their occurrence in the framework 
of “deep time”.43 (p. 32) 
 

Nesta linha, Ausubel (2003) defende a aprendizagem por receção significativa, 

pressupondo que os materiais de aprendizagem e as tarefas devem ser organizados, legíveis 

e relevantes, para que os alunos possam reconhecer sentido nas tarefas de aprendizagem. 

Assim, a essência abstrata do tempo geológico, com os seus grandes números e diferentes 

idades pode ser relevante para os alunos se estiver ancorada a diferentes locais (Dodick, 

2012) associados, ainda, a formas de deslocação a diferentes velocidades: a pé, de 

autocarro, ou através de outros meios.  

É neste contexto que se reconhecem as potencialidades de trabalhar conceitos 

complexos, uma vez que isso pode ser uma chave para a resolução dos novos problemas 

(Trend, 2009). Segundo Martins, Marques e Bonito (2012), 

o tempo geológico tem uma grande importância uma vez que ajuda a promover a 
literacia científica, pode ajudar a encontrar soluções para os problemas ambientais, 
facilita a compreensão de que as provas em ciência são frequentemente incertas e não 
apontam conclusivamente para uma explicação singular. A abordagem do tempo 
geológico pode ainda ajudar a desenvolver competências sociais importantes na 
sociedade contemporânea. (p. 295) 
 

A estratégia pode passar por centrar o ensino no desenvolvimento de aprendizagens 

que sejam significativas e funcionais, quer pessoal, quer laboral, quer socialmente; 

favorecer o uso de metodologias mais participativas e estabelecer critérios de avaliação 

                                                           
43 “A investigação mostrou que, ativando as (naturais) habilidades cognitivas no pensamento diacrónico, bem 
como a construção de associações significativas entre eventos e tempo, as pessoas podem aprender a 
reconstruir esses sistemas ao colocar a sua ocorrência no âmbito do tempo geológico”. (Tradução livre da 
autora). 
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pensados não para constatar se os estudantes sabem reproduzir o que lhes foi ensinado, 

mas para despertar a curiosidade e o interesse em problemas que alimentem o pensamento 

abstrato e criativo (Mora, 2014), problematizando, propondo e testando soluções. 

Segundo Pedrinaci (2009), “lo que debemos hacer es construir una propuesta de 

enseñanza de la geología estructurada en torno a problemas relacionados con la vida 

cotidiana que permita trabajar el conocimiento geológico al tiempo que se evidencia su 

utilidad”44 (p. 22). 

Deste modo uma reflexão cuidada sobre as nossas ações, à luz dos acontecimentos 

do passado, irá ser decisiva para o nosso futuro e para o futuro da Terra. Por outro lado, 

ultrapassadas as barreiras no entendimento do tempo geológico, compreendemos o nosso 

papel no futuro do planeta.  

 

 

2.4 – Desenvolvimento Sustentável 

Feita a discussão de algumas questões sobre educação em ciência e do conceito de 

tempo geológico, importa, agora, analisar o conceito de desenvolvimento sustentável e 

escrutinar o campo que resulta da sua interseção com o do tempo geológico.  

 

 

2.4.1 – Conceito de Desenvolvimento Sustentável 

O conceito de desenvolvimento sustentável começa a ser debatido 

internacionalmente a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972. Surge no Relatório de 

Brutland – O Nosso Futuro Comum e passa a ser amplamente difundido na última década 

do século XX e na primeira do século XXI. Como dizem Alho e Lopes (2010), 

nesse relatório identificam-se os principais problemas ambientais, assume-se que a 
proteção do ambiente deve ser uma prioridade internacional, aponta-se a necessidade 
de uma redistribuição dos recursos financeiros, científicos e tecnológicos à escala do 
planeta e alerta-se que o futuro depende da adoção de medidas políticas decisivas. (p. 
17) 
 

                                                           
44 “O que devemos fazer é construir uma proposta de ensino da Geologia estruturada à volta de problemas 
relacionados com a vida diária que permita trabalhar o conhecimento geológico ao mesmo tempo que se 
evidencia a sua utilidade.” (Tradução livre da autora). 
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Ao longo deste tempo, desenvolve-se uma iniciativa global, com génese na 

conferência das Nações Unidas sobre educação para o ambiente e desenvolvimento, 

conhecida como cimeira da Terra, que teve lugar no Rio de Janeiro, em 1992, com vista à 

elaboração e implementação de estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável a 

partir das dinâmicas da Educação Ambiental (EA) (Freitas, 2006). Esta iniciativa toma a 

forma mais precisa na Agenda 21, sendo aí estabelecidas as linhas de uma política de 

desenvolvimento sustentável, a nível global, nacional e local. 

O trabalho iniciado com a cimeira da Terra é continuado em muitas iniciativas que, 

ao longo dos anos, envolveram as nações na busca de entendimentos para tentar resolver os 

problemas com que se confrontam. Merecem particular destaque, neste trabalho, a Década 

das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014) e a 

proclamação do ano de 2008 como o Ano Internacional do Planeta Terra (Mulder, Nield, & 

Derbyshire, 2006; Henriques, 2008a). 

Portugal, inserido nesta dinâmica, aprovou, em 2006, a Estratégia Nacional para o 

Desenvolvimento Sustentável, que integra, como refere Vasconcelos (2009), 

estratégias de Educação Ambiental, a serem concretizadas nas escolas dos ensinos 
básicos e secundário, pelo que os conteúdos, metodologias e estratégias devem ser 
adaptados, promovendo-se as ligações Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente e a 
proteção e conservação da natureza, referindo-se os riscos das inovações tecnológicas 
para o indivíduo, a sociedade e o ambiente, sem esquecer a promoção da cidadania. 
(pp. 25-26) 
 

O desenvolvimento sustentável surge, inicialmente, como resposta a duas dimensões 

fundamentais: o desenvolvimento económico e a proteção do ambiente (Fonseca, 2010). 

Contudo, após a Cimeira Social de Copenhaga, em 1995, é integrado o terceiro pilar - a 

vertente social. A estas três vertentes acrescenta-se, ainda, a vertente político-institucional 

que abrange as questões relacionadas com a governação, com os grupos de interesse e com 

a sociedade civil. Como diz Schmidt (2007), esta última vertente, a político-institucional, 

“corresponde justamente a nível do vigor e dinamismo inovador que numa sociedade tem a 

interação entre órgãos de soberania, associações cívicas, agentes sociais e económicos… e 

a cidadania em geral” (p. 101). 

Esta conceção do desenvolvimento conduz-nos a um conjunto de desafios 

relacionados com a promoção de padrões de produção e de consumo sustentáveis, assente 

no reforço da boa governação a todos os níveis, incluindo a capacitação, a inovação e a 

cooperação tecnológica. 
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Uma questão de desenvolvimento sustentável que marcou Portugal, no final do 

século XX, foi a da polémica da coincineração. Tornou-se em tema central da discussão 

política e do debate público, durante vários meses, envolvendo cientistas, políticos e 

cidadão em geral, dividindo-os (uns pró, outros contra) e mostrando que a ciência não é 

neutra, politicamente, nem tem certezas absolutas.  

O conflito foi gerado pela tentativa de instalar em Portugal, a partir de 1996, a 

coincineração como processo de tratamento de resíduos industriais perigosos, assumindo 

maior visibilidade a construção ou instalação de unidades de incineração ou coincineração 

em Estarreja (1995-1997), Maceira (1997-2000), Souselas (1998-2002) e Outão (2000-

2002). Esta questão tornou-se uma “manifestação especialmente interessante dos modos de 

articulação da controvérsia científica e do conflito político no domínio do ambiente” 

(Nunes & Matias, 2003, p. 131). 

Num registo irónico, Levy (2002) diz que “a história teve tudo, exaltação, desânimo, 

histerismo, alegria, motivou o governo, a oposição, a educação, os autarcas – um 

verdadeiro folhetim, ao qual nem faltou o príncipe encantado na pessoa da Assembleia da 

República beijando a princesa representada pelas populações” (pp. 65-66).  

Segundo Nunes e Matias (2003),  

a controvérsia em torno da tomada da decisão de transformar a coincineração no 
modo principal de tratamento de resíduos industriais perigosos teve como 
consequência trazer para o espaço público o debate sobre políticas ambientais, a 
participação dos cidadãos, o aconselhamento científico, as relações entre ciência e 
democracia e entre estado e sociedade. (p. 138) 
 
A forma como os casos controversos em ambiente são submetidos a uma elevada 

exposição mediática conduz a mal entendidos e a situações perversas. No caso 

anteriormente apresentado, inclui-se, segundo Vasconcelos (2010),  

a importância predominante assumida pelas dioxinas nos debates sobre coincineração 
e a descredibilização das arenas científicas quando dos estudos sobre coincineração 
apresentados pelas duas comissões científicas nomeadas em fases diferentes do 
processo e que apresentam conclusões diferenciadas, partindo de pressupostos 
diferentes mas que ficam omissos da esfera pública. (p. 14) 
 
Problemas como o da coincineração em Portugal colocam questões sobre os 

mecanismos de decisão usados pelos cidadãos no momento da apreciação de problemáticas 

complexas, mas também mostram as limitações de um modelo que entregue as decisões 

exclusivamente a peritos. Segundo Cachapuz, Praia e Jorge (2004), “hoje em dia, muitas 

das problemáticas científico/tecnológicas (porventura as mais importantes) são de uma 
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grande complexidade e envolvem no processo de debate e decisão nomeadamente 

vertentes políticas, económicas e sociais” (p. 367). 

É também essa a perspetiva apresentada por Levy (2002): 

confesso que não tenho os conhecimentos técnicos necessários para tomar uma 
posição abalizada. Estou, no entanto à vontade, nem eu tenho, nem 99% dos 
intervenientes neste folhetim. Não tenho conhecimentos técnicos, limito-me à 
discussão política deste problema e principalmente, sobre a forma como o processo se 
desenrolou, no sentido de se tirarem os ensinamentos devidos que nos permitam 
reiniciar o processo do tratamento dos resíduos industriais. (p. 67) 
 
Passados estes anos, continuamos a verificar que os problemas atuais do 

desenvolvimento e do ambiente são, muitos deles, globais: processo de urbanização; 

escassez de água potável; perda de biodiversidade; desflorestação; desertificação dos solos 

aráveis; poluição e degradação dos mares e oceanos; presença crescente de substâncias 

perigosas no ambiente (Diamond, 2008; Vilches & Gil-Perez, 2008). Igualmente global é 

“o agravamento das velhas e novas assimetrias sociais, económicas, regionais, territoriais – 

que não garantem os direitos mínimos de acesso à educação, saúde, justiça…” (Schmidt, 

2007, p. 101). 

A Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014), declarada 

na sequência da conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável que 

decorreu em Joanesburgo, em setembro de 2002, teve como objetivo integrar os valores do 

desenvolvimento sustentável nas diferentes formas de aprendizagem, com vista a fomentar 

as transformações necessárias para atingir uma sociedade mais sustentável e justa para 

todos. Esta iniciativa tem subjacente uma perspetiva otimista que reconhece ao ser humano 

a capacidade de encontrar respostas para os problemas com que é confrontado, na linha do 

pensamento de Amim Maalouf, citado por Morin (2003): 

tenho a profunda convicção de que o futuro não está escrito em nenhuma parte; será 
aquilo que fizermos com ele. E o destino? O destino é para o ser humano aquilo que o 
vento é para o veleiro. Embora o timoneiro não possa decidir de onde sopra o vento, 
nem com que força, pode, em contrapartida, orientar a vela. E isso implica, por vezes, 
uma enorme diferença. O mesmo vento que provocará o naufrágio deste marinheiro 
inexperiente, ou imprudente, ou mal inspirado, conduzirá aquele outro ao seu destino. 
Poderíamos quase dizer o mesmo a respeito do “vento” da mundialização que sopra 
sobre o planeta. Seria absurdo querer contrariá-lo; porém, se navegarmos habilmente, 
mantendo o nosso rumo e evitando os perigos, poderemos chegar ao nosso destino. (p. 
68) 
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O desenvolvimento sustentável baseia-se na visão de um mundo com igualdade de 

oportunidades na educação e com práticas sociais, económicas e políticas que contribuam 

para uma transformação positiva da sociedade. 

 

 

2.4.2 – Desenvolvimento Sustentável e Tempo Geológico 

A importância da relação entre o tempo geológico e o desenvolvimento sustentável 

deve-se principalmente ao facto de a época atual ser fortemente marcada pela ação humana 

e de esta época constituir uma peça fundamental na história e no futuro da Terra. 

A Figura 2.4, retirada da obra de Hamblin e Christiansen (2004), mostra uma 

simulação dos limites do desenvolvimento e da evolução do consumo entre 1910 e 2110, 

feita a partir de um modelo computacional em que todas as variáveis – recursos 

(resources), taxa de natalidade (birth rate), taxa de mortalidade (death rate), alimentos per 

capita (food per capita), população (population), produção industrial (industrial output) e 

poluição (pollution) – seguem os valores históricos situados entre 1900 e 1970. 

 

 
Figura 2.4. Simulação dos limites do desenvolvimento 1910-2110 (Hamblin & Christiansen, 2004). 

 

Como se pode observar na Figura 2.4, a partir da Segunda Guerra Mundial (meados 

do século XX),  verifica-se uma grande aceleração do aumento da população que se deve, 
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entre outros fatores, à vacinação e a uma melhor alimentação das populações. Note-se que 

a população mundial, que apenas atingiu 1000 milhões por volta de 1830, duplicou no 

século seguinte e triplicou entre 1950 e 2014. 

Se este modelo de desenvolvimento não for contrariado, a produção industrial cresce 

até o esgotamento dos recursos forçar a sua queda abrupta. Tanto a população como a 

poluição continuam a aumentar após o pico da industrialização e só param com o aumento 

da taxa de mortalidade causada pela diminuição dos alimentos per capita e pela falta de 

medicamentos (Soromenho-Marques, 2009). 

Apesar de haver estudos que calculam em 85% a probabilidade de que a população 

mundial deixe de crescer antes de 2100 e em 60% a probabilidade de que não ultrapasse os 

dez mil milhões (Reeves & Lenoir, 2006), é impossível sustentar o aumento exponencial 

que se tem verificado, por causa da melhoria do nível de vida, no consumo dos recursos 

que são escassos e que não se renovam à escala humana. Há grandes limites para o 

desenvolvimento impostos pela natureza finita de muitos dos recursos naturais. 

O ensino da Geologia, nomeadamente o trabalho sobre o tempo geológico, segundo 

Martins, Marques e Bonito (2012), 

deve centrar-se na utilização de estratégias facilitadoras da construção do 
conhecimento, no desenvolvimento e implementação de atividades práticas 
diversificadas que ajudem os alunos a compreender de modo integrado a 
complexidade e a sequência temporal dos fenómenos geológicos, bem como as suas 
potencialidades na educação para o desenvolvimento sustentável. (p. 296) 
 

Este programa, tornado acessível a todos os alunos, independentemente das suas 

aspirações em termos de profissão a desempenhar no futuro, das condições 

socioeconómicas ou do ambiente sociocultural da família, no presente, pode ajudar a 

formar cidadãos capazes de encontrar e assumir, urgentemente, as respostas que 

necessitamos. O desafio está na mudança para um paradigma de sustentabilidade, o que 

exige ajustes culturais que passam por uma revisão do pensamento económico, político, 

ambiental e social. 
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2.4.3 – Transição para a sustentabilidade: linhas de atuação 

Terminada a Década para o Desenvolvimento Sustentável, persistem os problemas 

que levaram à sua proclamação, continuando a ameaçar os equilíbrios do planeta (que são 

complexos – os subsistemas em interação). 

Como afirmam Cervato e Frodemam (2013), 

um dos debates mais antigos dentro da cultura ocidental recai sobre a identificação dos 
aspetos fundamentais da natureza humana. Desde Adam Smith no século XVIII, a 
cultura ocidental foi favorecida pela definição de Homo economicus – que assinala 
nossa natureza fundamental associada à produção e aquisição de bens. Nos séculos 
XX e agora XXI, isso conduziu à criação da sociedade de consumo de massa, primeiro 
na Europa e América do Norte e, agora, ao redor do mundo, e um foco irresistível em 
bens materiais. Como economistas e geólogos têm apontado, é improvável a 
ocorrência de uma sociedade global de consumo – segundo algumas estimativas, isso 
exigiria recursos naturais de quatro ou cinco Terras somente para suprir a China e a 
Índia com os mesmos padrões de vida dos EUA. (p. 76) 
 
Temos que ser capazes de desvendar formas de contrariar esta tendência da 

incapacidade de mudar, precisamos de estar “bem preparados para agir” dando “boas 

respostas”.  

Todos têm de estar bem preparados para enfrentar os desafios que são complexos e 

esta preparação poderá passar por todos serem capazes de compreender bem o tempo 

geológico e o modo como o planeta funciona.  

Isso sugere que o Homo economicus pode estar atingindo seu fim de vida útil, 
causando uma reavaliação de nosso sentido de como devemos ordenar nossas vidas. É 
bem possível que sejamos forçados a pensar formas mais tradicionais de avaliar o que 
é uma vida rica e frutífera, como a afirmação de Aristóteles de que a nossa fonte mais 
básica de prazer é a simples experiência de admirar a natureza das coisas. Dentro de 
tal visão do mundo, as geociências, e particularmente o tempo geológico, terão muito 
a oferecer. (Cervato & Frodeman, 2013, p. 76) 
 

Segundo Alho e Lopes (2010), “devemos continuar a apostar nas pessoas, a confiar 

na autenticidade das causas, mesmo que seja preciso lançar pedidos de socorro, como o 

poeta Sebastião da Gama fez em 1948! Uma Ética da Sustentabilidade continua a ser 

exigida!” (p. 35).  

É, assim, necessário mobilizar os cidadãos para acompanharem a evolução do 

sistema de governação mundial e assegurar uma mudança civilizacional nos valores éticos 

e políticos que conduzam a ajustes no modelo de desenvolvimento. Perante os desafios da 

era planetária, importa encontrar soluções e respostas a uma escala global, a começar pelo 

local, envolvendo todos e cada um de nós, de modo a assegurar uma transição cultural 
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(longa e difícil) para uma Era da Sustentabilidade, em que haja coerência entre o pensar e o 

agir. 

 

 

2.5 – Abordagem Didática do Tempo Geológico 

Apresentadas as dimensões fundamentais da problemática do contributo do tempo 

geológico para o aprofundamento de uma cultura científica promotora da sustentabilidade, 

vamos, nesta secção, discutir as principais linhas de abordagem didática para dar a melhor 

resposta ao problema. Como dizem Cervato e Frodeman (2012), o nosso principal desafio 

é encontrar novas maneiras de proporcionar uma compreensão ampla e rica do tempo 

geológico a todos os estudantes. 

Começamos pela análise ao modo como o conceito de tempo geológico aparece nos 

documentos orientadores da escolaridade obrigatória em Portugal (secção 2.5.1), seguem-

se uma breve análise das perspetivas de ensino que mais se adequam à resolução da 

problemática em estudo (2.5.2) e a apresentação dos fundamentos para uma abordagem 

didática (2.5.3). 

 

 

2.5.1 – O Tempo Geológico no Currículo da Escolaridade Obrigatória em Portugal  

Tendo em conta a complexidade e as potencialidades do trabalho desenvolvido com 

os alunos sobre o tempo geológico, pensamos, tal como Frodeman (2001), que 

existem três razões para que as Ciências da Terra se transformem na ciência central no 
século XXI: a natureza do raciocínio geológico, que oferece um modelo 
epistemológico mais adequado às realidades das nossas vidas do que as ciências 
experimentais; a importância dos factos geológicos, que definem a natureza e os 
limites dos parâmetros básicos da cultura humana; a pertinência da perspetiva 
geológica, que é fundamentalmente sintética e interdisciplinar, e que incorpora os 
pontos de vista que resultaram da descoberta do profundo tempo geológico. (pp. 42-
43) 
 
A importância das Ciências da Terra na formação científica dos cidadãos é também 

reconhecida por Blanchet (2001) quando afirma que 

a nossa missão consiste em saber cativá-los, pôr ao seu alcance tudo o que puder dar-
lhes qualquer conhecimento para a sua formação científica, pessoal e cidadã. A este 
respeito, o estudo do planeta Terra e da Terra no sistema do universo pode oferecer-
lhes muito. (p. 131) 
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Para que todas estas virtualidades se concretizem, é necessário pensar, implementar e 

avaliar estratégias didáticas eficazes, indo além do que explicitamente é apresentado nos 

programas em vigor durante a escolaridade obrigatória em Portugal. 

Dodick (2012), a partir de um estudo, envolvendo alunos com Geologia e alunos sem 

Geologia, conclui que o desempenho na resolução de problemas é melhor nos alunos com 

Geologia. As vantagens em desenvolver este trabalho parecem evidentes, não apenas no 

âmbito escolar, mas também para o futuro da sociedade: 

as Cervato and Frodeman have shown, such understanding has benefits beyond the 
world of science, because if we truly want effective policymakers, who make political 
and economic decisions that are in concert with the earth system, then they too must 
have that essential grasp of geological time. This would be a small revolution in 
science education for a revolutionary idea that should not go missing from the 
curriculum.45 (Dodick, 2012, p. 32) 
 

Importa, assim, neste momento, compulsar o que está previsto, relativamente ao 

tempo geológico e ao desenvolvimento sustentável, nos programas de Estudo do Meio (1.º 

ciclo do ensino básico), de Ciências Naturais (2.º e 3.º ciclos do ensino básico) e de 

Biologia e Geologia (ensino secundário), em Portugal. 

O programa de Estudo do Meio, do 1.º ciclo do ensino básico (ME, 2004), não prevê 

a abordagem da temática do tempo geológico nem da História da Terra, apresentando, no 

entanto, o tema da sustentabilidade na Terra como tema organizador.  

No que se refere aos 2.º e 3.º  ciclos do ensino básico, as orientações programáticas 

mais recentes (Bonito, Morgado, Silva, Figueira, Serrano, Mesquita et al., 2013) também 

preveem para o 5.º e para o 6.º ano a abordagem da sustentabilidade na Terra, mas não do 

tempo geológico nem da História da Terra.  

A abordagem do tempo geológico surge prevista no 7.º ano de escolaridade, no 

subdomínio “A Terra conta a sua história” com o seguinte objetivo: “compreender as 

grandes etapas da História da Terra”. O trabalho sobre o tempo geológico e a 

sustentabilidade da vida na Terra é ainda proposto no subdomínio “Ciência geológica e 

sustentabilidade da vida na Terra”. No 8.º ano de escolaridade surge prevista a abordagem 

do tempo geológico no descritor “1.3. Interpretar gráficos da evolução da temperatura, da 

                                                           
45 “Como Cervato e Frodeman demonstraram, tal entendimento tem benefícios para além do mundo da 
ciência, porque se nós realmente queremos políticos eficazes, que tomam decisões políticas e económicas em 
sintonia com o sistema Terra, então eles também devem ter essa compreensão essencial do tempo geológico. 
Esta seria uma pequena revolução na educação científica relativamente a uma ideia revolucionária que não 
deve estar ausente do currículo.” (Tradução livre da autora). 
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energia solar e do dióxido de carbono atmosférico ao longo do tempo geológico”, 

integrado no subdomínio “Sistema Terra: da célula à biodiversidade” e no domínio “A 

Terra – um planeta com vida”. Deixa, assim, de estar explícita a articulação entre tempo 

geológico e desenvolvimento sustentável. 

Constata-se que, no ensino formal, uma criança só aos 12 anos é confrontada pela 

primeira vez com a História da Terra. 

No programa do 10.º ano de Biologia e Geologia (ME, 2001b), o tempo geológico 

aparece identificado no módulo inicial (Tema I) nos seguintes termos: “O tempo geológico 

é um tempo longo - a Terra tem uma idade aproximada de 4600 milhões de anos” (ME, 

2001b, p. 23). Em termos de conteúdos, surgem as seguintes referências: “3. A medida do 

tempo e a idade da Terra”; “3.2. Memória dos tempos geológicos” (ME, 2001b, p. 26). O 

programa apresenta, ainda, o conceito de escala de tempo geológico e propõe recordar e 

enfatizar o significado das escalas do tempo geológico. 

No programa do 11.º ano de Biologia e Geologia (ME, 2003a), o tema IV, intitulado 

“Geologia, problemas e materiais do quotidiano” inclui conteúdos que podem ser 

associados ao trabalho sobre o conceito de tempo geológico: “2. Processos e materiais 

geológicos importantes em ambientes terrestres; 2.1. Principais etapas de formação das 

rochas sedimentares. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares arquivos históricos da 

Terra” (ME, 2003a, p. 16). Este programa recomenda, ainda, enfatizar “as grandes divisões 

da escala de tempo geológico, familiarizando os alunos com as Eras e as grandes 

perturbações que, no decurso dos tempos geológicos, afetaram os biomas terrestres” (ME, 

2003a, p. 21). 

Verifica-se que o tempo geológico não aparece contemplado de forma expressiva nos 

programas. Acontece ainda que, passada mais de uma década após o início da entrada em 

vigor deste programa, se continuam a constatar dificuldades na sua concretização. 

Reconhecidas as potencialidades do conceito de tempo geológico para a formação de 

cidadãos cientificamente cultos, um conceito fundamental na educação em Geologia e 

transversal a outras áreas do saber, parece também importante trabalhar explicitamente 

com os alunos a articulação deste conceito com o de desenvolvimento sustentável. 

No programa do 10.º ano de Biologia e Geologia (ME, 2001b), o desenvolvimento 

sustentável aparece destacado no tema II, intitulado “a Terra, um planeta muito especial”. 

Para este tema, o programa, relativamente ao desenvolvimento sustentável, aponta como 
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objetivo “reconhecer a necessidade de uma melhoria da gestão ambiental e de um 

desenvolvimento sustentável” (ME, 2001b, p. 35), registando o seguinte conteúdo 

conceptual: “3.2.2. Proteção ambiental e desenvolvimento sustentável” (ME, 2001b, p. 38).  

No programa do 11.º ano de Biologia e Geologia (ME, 2003a), o desenvolvimento 

sustentável aparece proposto no tema IV, a propósito dos conceitos de recurso renovável e 

de recurso não renovável: “3. Exploração sustentada de recursos geológicos” (ME, 2003a, 

p. 23). Relativamente a este conteúdo conceptual, o programa recomenda enfatizar os 

seguintes aspetos:  

o conceito de recurso renovável e de recurso não renovável e a necessidade de uma 
exploração equilibrada dos recursos geológicos, dado o seu caráter limitado e finito. 
A relação entre a excessiva utilização de alguns recursos e as alterações dos 
ecossistemas e provavelmente do clima.  
A importância de alguns recursos geológicos como matérias-primas (construção e 
indústria) e como fontes de energia. 
Os problemas associados às disponibilidades e necessidades de água e, em particular, 
a sobre-exploração de águas subterrâneas. (ME, 2003a, pp. 23-24) 
 

Apesar de os conceitos de tempo geológico e de desenvolvimento sustentável 

estarem presentes nos programas de Biologia e Geologia do 10.º e 11.º anos do Ensino 

Secundário, verifica-se uma ausência de propostas explícitas de articulação entre ambos, 

de modo a torná-los mais compreensíveis e a promover um trabalho que conduza os alunos 

a uma atuação, como cidadãos, potenciadora do desenvolvimento sustentável. Torna-se, 

assim, imprescindível que o professor promova esta articulação. 

 

 

2.5.2 – Perspetivas de ensino 

Nos últimos anos verificou-se, no ensino das ciências, o aparecimento e 

desenvolvimento de diversas perspetivas de ensino (Cachapuz, Praia & Jorge, 2002), com 

o consequente pluralismo metodológico: ensino por transmissão (EPT); ensino por 

descoberta (EPD), ensino por mudança conceptual (EMC) e ensino por pesquisa (EPP).  

A perspetiva de ensino por pesquisa (EPP) adequa-se ao objetivo considerado, 

atualmente, prioritário para o ensino das ciências, em que, associado à apropriação de 

conceitos, se pretende também contribuir para o desenvolvimento de atitudes e valores 

claramente voltados para uma ação capaz de propor alterações para enfrentar os problemas 

mais complexos e urgentes. O EPP de matriz CTS (Cachapuz, Praia & Jorge, 2002) pode 
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ser uma via para a formação de cidadãos cientificamente cultos, centrando-se em situações 

problemáticas atuais e recorrendo a atividades em ambientes exteriores à sala de aula 

(AESA) (Marques, Praia & Andrade, 2008) que se revestem de grande importância. 

Perante as facilidades cada vez maiores no acesso à informação, passa a ser dado 

papel principal à sua seleção, hierarquização e transformação em conhecimento, ou seja, a 

uma atitude mais ajustada às caraterísticas de uma sociedade em constante 

desenvolvimento científico e tecnológico, a uma sociedade complexa, em mudança e 

também de incerteza. Para uma ajustada atuação, é necessário ter em conta que a 

perspetiva de EPP tem, algumas vezes, que conviver com outras perspetivas que, ao longo 

dos tempos, estruturaram o ensino. Segundo Marques, Praia e Trindade (2001),  

o currículo deve ser estruturado numa lógica de problemáticas, em torno de problemas 
com sentido e significado para os alunos, por se ligarem ao seu quotidiano e ao 
familiar, e não numa lógica muito forte de conteúdos instrucionais, de tipo académico, 
que se tornam fins em si mesmos. (p. 32)  
 

Isto implica que se valorize sobretudo a construção do conhecimento em detrimento 

da acumulação da informação, verificando-se assim que o currículo tem de se constituir 

como promotor da mudança de atitudes e de valores. 

É fundamental sublinhar que é de grande importância para a construção de um futuro 

sustentável que o processo de ensino e de aprendizagem se centre no estudo de problemas, 

equacionando a possibilidade de os enfrentar, de modo a propor soluções. Se isto não 

acontecer, como dizem Vilches, Gil-Pérez, Toscano e Macías (2008, p. 140), os alunos 

poderão ser levados ao desânimo, induzindo à passividade e à rejeição de informações que 

frequentemente são consideradas catastrofistas. 

Como diz Andrade (2001),  

a utilização de questões-problema do quotidiano é uma estratégia de grande 
importância no ensino-aprendizagem da Geologia. Em primeiro lugar, pelo seu caráter 
fortemente motivador. Em segundo lugar, pela evidência que fornecem da 
interdependência que carateriza os variados processos naturais. Em terceiro lugar, pela 
possibilidade que oferecem ao professor de realçar o papel da Geologia no triângulo 
Ciência-Tecnologia-Sociedade. (pp. 128-129)  
 

Pretende-se, através desta perspetiva de ensino, procurar respostas para questões 

complexas, fazendo a verificação da sua validade através do confronto com outras 

respostas ou outros pontos de vista e, assim, promover a criatividade.  
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Entendemos que a abordagem de questões relacionadas com o tempo geológico, 

como um veículo de mudança de visão da ciência, procurando, através da criatividade, 

proceder a saltos qualitativos no modo de procurar soluções para os problemas, o que 

implica metodologias de ensino ativas e onde ressalte a interação dos alunos com o 

professor. Como refere Fenton (2012), se o professor for aliviado da responsabilidade de 

convencer os alunos da importância do tempo geológico, pode concentrar-se mais em 

potenciar a compreensão. 

Contudo, não cabe apenas à escola toda a responsabilidade pela educação em ciência, 

como afirmam Marques e Thompson (1997). Do mesmo modo, para Trend (2007) 

a aprendizagem sobre o tempo geológico tem lugar em ambientes educacionais 
formais e informais: não cabe apenas à escola (contexto formal de aprendizagem). Os 
adultos e as crianças desenvolvem as suas conceções de tempo geológico como 
resultado do que veem na televisão, museus, publicidade, literatura e, assim, 
sucessivamente: é necessário mais investigação para avaliar o impacte destes media. 
(p. 56) 
 

A par dos aspetos já analisados, é importante considerar ainda que o ensino das 

ciências de orientação CTS necessita de recursos didáticos consentâneos com as questões 

sociais do momento, ou seja, necessita de novos materiais que suportem a filosofia que lhe 

está subjacente. 

Uma possibilidade de encontrar solução para estes problemas que estão identificados 

poderá passar, segundo diversos autores (Auler & Bazzo, 2001; Martins, 2002), pela 

conceção de recursos didáticos para a inclusão da ciência em contextos sociais. 

Rebelo, Nunes, Marques, Marques, Praia, Leite et al. (2006) dizem que as atividades 

de aprendizagem propostas devem procurar constituir um meio para que os alunos, face a 

uma situação problema, participem cognitiva e afetivamente na elaboração de respostas 

adequadas, interiorizem determinados procedimentos, desenvolvendo valores e atitudes de 

forma interconectada. 

Para dar resposta às necessidades diagnosticadas anteriormente, considera-se que o 

EPP é a perspetiva que melhor se ajusta. Segundo Cachapuz, Praia e Jorge (2002), o EPP é 

caraterizado por três momentos, marcados pela inexistência de uma sequencialidade rígida, 

ou seja, há uma articulação entre eles que permite retornos, sempre que estes se 

demonstrem necessários. O primeiro momento corresponde à problematização. Neste 

primeiro momento interagem o currículo (intencional), os saberes pessoais, académicos, 

culturais e sociais dos alunos e as situações problemáticas no âmbito CTS. O segundo 
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momento diz respeito às metodologias de trabalho. Em termos gerais, pode dizer-se que as 

metodologias devem assentar em duas dimensões em permanente equilíbrio dinâmico: agir 

e pensar. O terceiro momento do EPP centra-se predominantemente na avaliação dos 

produtos (avaliação sobre conhecimentos, capacidades, atitudes e valores) e dos processos 

(avaliação sobre o modo como decorreu o ensino/aprendizagem). É ainda de salientar que 

esta avaliação deve ser formadora, ao longo de todo o percurso. 

A investigação tem apontado que a perspetiva de EPP é uma via para formar 

cidadãos cientificamente cultos. De acordo com esta perspetiva, é necessário “abandonar, 

porque são cognitivamente pobres, objetivos como conhecer, compreender e identificar, e 

substituir por finalidades a perseguir sistematicamente, porque não se alcançam de uma só 

vez, como problematizar, fundamentar e refletir” (Marques, Praia & Trindade, 2001, p. 

33). 

Cachapuz, Praia e Jorge (2004) assinalam alguns obstáculos no entendimento da 

ciência, da educação em ciência e do ensino das ciências. Entre esses obstáculos, os 

autores consideram de particular relevância o facto de o ensino das ciências ser  

fortemente marcado por uma visão positivista da ciência e, em boa parte por isso 
mesmo, sobrevalorizando contextos académicos (ciência como retórica de conclusões) 
onde são quase sempre ignoradas articulações essenciais C/T/S/A 
(Ciência/Tecnologia, Ciência/Sociedade, Ciência/Ambiente) ou ainda Ciência/Ética 
ajudando a situar culturalmente a ciência no quadro de uma educação para uma 
cidadania responsável. (p. 379) 
 

No entanto, para Marques et al. (2001), 

a presença da História da Ciência é uma exigência, sob pena de se escamotear a ideia 
de percurso de construção do conhecimento. Trata-se de revisitar a História, olhando-a 
de uma forma mais viva, reportando-a ao verdadeiro significado que possuía, no 
enquadramento e no contexto externalista próprio em que o conhecimento foi 
construído. O dinamismo da ciência não pode ser uma figura de retórica. (p. 32) 
 

Associado ao EPP, com cariz CTS, e em articulação com a resolução de problemas, é 

importante considerar também o trabalho prático. O trabalho prático pode desempenhar um 

papel fundamental na educação para a sustentabilidade e, para isso, segundo Mário Freitas 

(2001), 

deverá afastar-se de conceptualizações e práticas conservadoras, ilustrativas e/ou 
demonstrativas, mecanicistas e rotineiras e assumir-se como eminentemente 
investigativo, como desenho e implementação de percursos investigativos, 
problematizadores e reflexivos que, centrados em realidades concretas e locais, 
permitam conceptualizações globalizantes que concretizem a máxima agir local e 
pensar global. (p. 85) 
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No entanto é necessário ter em conta algumas observações relativamente aos 

diferentes tipos de trabalho prático uma vez que existe uma série de trabalhos que podem 

ser práticos e não envolver experimentação, tais como: uso de computador, análise de 

estudos de casos, entrevistas, debates, realização de modelos, maquetas, vídeo, sequência 

de slides e, especificamente, no caso da Geologia, os trabalhos de campo (Compiani, 

2007). 

Segundo Leite e Esteves (2005), a defesa da utilização de atividades laboratoriais no 

ensino das ciências assenta, frequentemente, em argumentos de três tipos: cognitivos, 

afetivos e associados a capacidades/habilidades. Assim, as atividades laboratoriais têm a 

potencialidade de permitir motivar os alunos, de promover a aprendizagem de 

conhecimento conceptual e de desenvolver habilidades laboratoriais, metodologia e 

atitudes científicas. 

O trabalho prático apresenta ainda outras vantagens relacionadas com as 

possibilidades que ele permite de promover um ensino mais contextualizado, de situar 

espácio-temporalmente os fenómenos, ou seja, levar em conta o aspeto histórico dos 

fenómenos e, ao fazer isso, compreender a complexidade do contexto e causalidade de um 

fenómeno (Compiani, 2007). 

A concretização do trabalho prático passa por pensar em apoios para os alunos, 

traduzidos em instrumentos e/ou atividades elaborados pelo professor, que os orientem 

para situações concretas, mas que lhes permitam uma implicação, efetiva, nas atividades, 

sem, no entanto, tornar a atividade inteiramente guiada, orientando-a para a resolução de 

um dado problema (Dourado, 2006). 

O trabalho prático, bem pensado e coordenado pelo professor, tendo como orientação 

base a resolução de problemas, deve promover a abordagem das questões colocadas com a 

mente aberta e com uma postura de curiosidade e uma atitude investigativa que obriga a 

situar informações e dados no seu contexto para que adquiram sentido. 

Por outro lado o trabalho prático pode ser orientado de modo a desenvolver 

competências ao nível do saber ser e ao nível do saber viver em conjunto, através da 

organização do trabalho em equipa orientado para a resolução de diferentes problemas. 

Como pensa Blanchet (2001), “na educação do jovem cidadão, é importante demonstrar 

que o trabalho em equipa, a contribuição do grupo sobre uma reflexão comum e a troca 

podem ajudar cada um, cada indivíduo, cada jovem” (p. 131). O desenvolvimento de 
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competências a este nível tem sido destacado como tendo grande importância para a 

preparação de cidadãos capazes de enfrentar as exigências da sociedade contemporânea 

(Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão, 2004) e para o desenvolvimento da pessoa humana. 

Tipos específicos de atividade, que não eram tradicionalmente associadas ao ensino, são 

também apontados como sendo potenciadores de resultados positivos, como é o caso da 

organização de debates em pequenos grupos. 

Uma forma de levar a cabo o trabalho prático, de acordo com as orientações 

anteriormente apresentadas e dando resposta às objeções levantadas ao longo dos tempos, 

que atribuem a responsabilidade de um certo insucesso ao facto de o ensino das ciências ter 

lugar quase só “em ambientes formais (escola) não explorando sinergismos com a 

comunidade científica, trabalho de campo, clubes de Ciência, visitas a centros de 

investigação, instalações industriais, centros de Ciência, museus de Ciência” (Cachapuz, 

Praia et al., 2004, p. 379), passa assim pela implementação de AESA. 

Também segundo Dodick e Orion (2003a, 2003b), o efeito do trabalho de campo 

devia ser mais investigado uma vez que foram notados problemas em exercícios no campo 

com estudantes e professores. No campo é possível que seja requerido um maior nível de 

habilidade espacial do que o envolvido no registo com papel e lápis, sendo sugerido pelos 

autores referidos que as estruturas temporais com um padrão claro, como os dias da 

semana ou os meses do ano, estão representados na mente de modo análogo às posições no 

espaço. 

Tendo em consideração indicadores dos estudos efetuados e também a sua 

experiência, Marques, Praia e Andrade (2008) apontam cinco aspetos ao nível da relação 

entre AESA e a Educação em Ciência: “(i) Compreensão da natureza do conhecimento 

científico; (ii) integração de saberes na perspetiva holística; (iii) reconhecimento da 

incerteza e da imprevisibilidade; (iv) valorização do ambiente natural; (v) trabalho 

cooperativo” (p. 337). 

Por outro lado, segundo Rebelo e Marques (2000), 

o objetivo do trabalho de campo no ensino da Geologia não é contribuir para a 
formação de geólogos, mas sim trabalhar procedimentos, atitudes e conceitos 
geológicos que ajudem o aluno a compreender e interpretar o meio natural, isto é, não 
se trata de aprender Geologia de campo mas sim Geologia no campo. (p. 15) 
 

A planificação da saída de campo, na perspetiva de Rebelo e Marques (2000), 

baseados em Orion, “deve estar articulada com as restantes atividades da sala de aula ou de 
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laboratório, obedecer aos mesmos critérios e como tal estar integrada no currículo” (p. 16) 

e deve considerar as seguintes etapas: preparação da saída, saída de campo, análise das 

atividades realizadas durante a saída e avaliação. 

Essas estratégias passam por promover o trabalho prático, nomeadamente o 

desenvolvimento de AESA (ICOLE, 2013; Marques, Praia & Andrade, 2008) de modo a 

contribuir para que os alunos tenham uma visão mais abrangente da realidade e 

reconheçam melhor a incerteza e a complexidade, caraterísticas da sociedade atual. Na 

verdade, a compreensão da velocidade da mudança é um conceito básico para todas as 

disciplinas científicas, assim como um problema metodológico (a medição da velocidade) 

e um problema filosófico (contínuo versus discreto). Desta forma, expor os estudantes a 

este conceito dentro das Ciências da Terra concede-lhes um melhor entendimento de um 

conceito universal das ciências (Dodick & Orion, 2003a). 

Tem-se verificado também que as respostas dos alunos, mesmo que, por vezes, se 

revistam de caraterísticas que tornam a sua interpretação bastante complexa, “podem 

constituir-se alimento de estratégias metacognitivas, recorrendo a perguntas e a 

comentários, para levá-los até estruturas cognitivas mais complexas (estratégias 

dialéticas)” (Bonito, 2008, p. 39), geradas a partir de conflitos cognitivos entre o senso 

comum e os conhecimentos científicos que vão sendo trabalhados. 

Esta atuação estratégica pode ser potenciada através da utilização de fichas de 

monitorização rápida (snapshots) destinadas a provocar uma análise metacognitiva e a 

recolher alguns dados que, registados num momento muito próximo dos primeiros 

conflitos cognitivos provocados pelo confronto entre conceções prévias e a aprendizagem 

de novos temas científicos, podem ser utilizados para introduzir melhorias no processo de 

ensino e aprendizagem, ajustando-o aos contextos particulares e mais próximos de grupos 

específicos de alunos (Carrasquinho, 2007). Ao tomar o pulso e ao recolher indicadores 

sobre esses conflitos, isso possibilita uma análise pelos professores de modo a 

introduzirem as alterações consideradas mais ajustadas para facilitar a aprendizagem. 

Estas orientações levam-nos a aceitar as virtudes da organização da aprendizagem, 

proposta por Fenton (2012) e já descrita por Praia, Gil-Pérez e Vilches (2007) “como um 

trabalho de investigação e de inovação por meio do tratamento de situações problemáticas 

relevantes para a construção de conhecimentos científicos” (p. 150). 
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A aprendizagem pode tornar-se, assim, numa atividade aberta e criativa, inspirada no 

trabalho de cientistas, incluindo a comunicação dos resultados e a sua comparação com os 

resultados obtidos por outros alunos. Para isso, deve ser possibilitada e valorizada a 

elaboração de sínteses em que sejam articulados os conhecimentos construídos com outros 

já conhecidos, dando particular atenção às ligações entre diferentes domínios científicos. 

Este trabalho favorece o uso repetido dos novos conhecimentos, contribuindo para o 

seu aprofundamento e realçando as relações Ciência, Tecnologia e Sociedade. Por outro 

lado, “as atividades de síntese (esquemas, memórias, revisões, mapas conceptuais…) e a 

elaboração de produtos, capazes de acabar com planos excessivamente escolares, de 

reforçar o interesse pela tarefa e de mostrar a estreita ligação ciência-tecnologia” (Praia, 

Gil-Pérez & Vilches, 2007, p. 151) permitem realçar o caráter de corpo coerente que tem 

toda a ciência e permitem a preparação para a cidadania na tomada de decisões, 

participando coletivamente na resolução de problemas relevantes e (re)construindo 

conhecimentos científicos. 

 

 

2.5.3 – Fundamentos para uma abordagem didática 

Face à importância do tempo e do tempo geológico, já sublinhada, vamos, nesta 

secção, apresentar e discutir os fundamentos para a organização da intervenção didática 

destinada a ajudar os alunos a ultrapassar as dificuldades inerentes à compreenssão destes 

conceitos. 

Várias investigações realizadas têm revelado que há dificuldades evidentes sobre a 

compreensão do tempo geológico por parte dos alunos, dos professores, dos pais e dos 

cidadãos em termos gerais (Cervato & Frodeman, 2012; Dodick, 2012; Trend, 2007). 

Apesar de este conceito desenvolver a flexibilidade de pensamento e de ser cognitivamente 

desafiador, a sua compreensão depende da idade dos alunos porque há enormes diferenças 

de escala entre a experiência humana com o tempo e as diferentes magnitudes do tempo 

geológico. 

Uma das primeiras preocupações deve ser conquistar a motivação do aluno. É 

importante que sejam valorizadas questões de contexto e de interesse para alcançar o 

objetivo de ajudar diferentes grupos de alunos a compreenderem melhor o tempo 

geológico. Os alunos, no caminho para a escola, viajam sobre diferentes materiais que se 
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podem ter formado há vários milhões de anos, a vários quilómetros de profundidade. A 

remissão para situações concretas, procurando, a partir da observação dos indícios 

disponíveis, descobrir o que aconteceu no passado pode ser um bom ponto de partida 

(Sequeiros, Pedrinaci & Berjillos, 1996). Nas últimas décadas, a educação científica 

passou a dar aos alunos, na sala de aula, um papel mais ativo mentalmente (resultante da 

importância assumida pela perspetiva de EPP), o que tende a motivá-los e a aproximá-los 

mais do conhecimento (Cervato & Frodeman, 2012).  

A questão que se coloca é  saber como podemos tornar um conceito tão abstrato 

quanto o de tempo geológico objeto de atividade relevante e centrada no interesse do 

aluno. Primeiro, os alunos precisam de pensar no tempo geológico como relevante desde o 

início dos seus estudos, o que deve levar a que não seja necessário esperar pelo fim da 

escolaridade para descobrir a sua importância (Fenton, 2012). Os alunos devem ser capazes 

de assumir a liderança para problematizar e assumir a iniciativa no seu trabalho. 

Outra preocupação que deve ser tida em conta no tratamento de questões 

relacionadas com a construção de um futuro sustentável passa por ter uma visão tão ampla 

quanto possível (Monroe, 2012). Esta visão global deve abranger também os aspetos que 

dizem respeito ao passado, otimizando o conhecimento que decorre das semelhanças com 

as situações presentes. Esta atitude, como descrevem Vilches et al. (2008), 

es buscar la vinculación entre los problemas para que no quede oculto ningún aspecto 
capaz de bloquear el tratamiento del conjunto. Y es también realizar un estudio 
diacrónico que muestre la evolución de los problemas y permita sacar lecciones de 
situaciones pasadas similares y concebir posibles soluciones.46 (p. 143) 
 

A importância desta visão holística é ainda destacada por Catley e Novick (2009) 

quando dizem “rather than presenting students with a piece-meal series of events in 

disembodied time, an approach that gives students a holistic trajectory of events in relative 

time might be an effective tool in the classroom”47 (p. 330). 

Segundo Cervato e Frodeman (2012), os estudantes devem desenvolver uma 

compreensão da História da Terra e dos princípios fundamentais da estratigrafia. A 

                                                           
46 “É procurar a ligação entre os problemas para que não fique nenhum aspeto escondido capaz de bloquear o 
tratamento do conjunto. E é também fazer um estudo diacrónico que mostre a evolução dos problemas e 
permita aprender com situações passadas semelhantes e elaborar possíveis soluções." (Tradução livre da 
autora). 
47 “Ao invés de apresentar aos alunos um conjunto de eventos isolados, uma abordagem que dê aos alunos 
uma perspetiva holística dos acontecimentos relacionados no tempo pode ser uma ferramenta eficaz na sala 
de aula.” (Tradução livre da autora). 
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advertência relativamente aos perigos, sem ser catastrofista, deve aparecer acompanhada 

de propostas fundamentadas de atuação. Na verdade, como afirmam Vilches et al. (2008), 

“lo verdaderamente catastrófico es negar la existencia de los problemas y por tanto no 

actuar para hacerles frente”48 (p. 141).  

A busca de respostas para questões como “Quanto tempo é necessário para 

transformar matéria orgânica em decomposição em combustíveis fósseis?”, “Qual a 

velocidade das placas tectónicas em movimento quando causam terremotos e mudanças na 

paisagem?”, “Qual a frequência das inundações em grande escala?” pode promover a 

mobilização de conhecimento científico, centrado nas Ciências da Terra, com propósitos 

de educação para o desenvolvimento sustentável. Para atingir estes propósitos é necessário 

conceber, como diz Henriques (2008a),  

intervenções educativas inovadoras, contextualizadas em problemas que intersetam 
preocupações do quotidiano dos alunos, que enderecem os seus conhecimentos 
prévios e que proporcionem o seu envolvimento em projetos investigativos relevantes 
(pessoal e socialmente), a fim de exercerem fundamentada e responsavelmente a sua 
cidadania. (p. 113) 
 

Segundo Trend (2007), “algumas evidências sugerem que há uma fuga aos assuntos 

geológicos devido a uma compreensão desadequada do tempo geológico” (p. 45). Ora, 

sendo o conceito de tempo geológico um “threshold concept” (Trend, 2009) que funciona 

como um código de acesso a competências imprescindíveis para o cidadão, quanto mais 

generalizada for a sua compreensão, mais facilmente se pode concretizar a educação para o 

desenvolvimento sustentável de forma plena. Quando um indivíduo consegue, por 

exemplo, lidar facilmente com números muito grandes ou muito pequenos, isso confere-lhe 

flexibilidade mental extremamente importante na atualidade. 

Dada a importância da compreensão do conceito de tempo geológico, há necessidade 

de apresentar estratégias facilitadoras, como propõe Trend (2007). Para isso, é necessário 

que o conceito não seja tratado de forma isolada e desarticulado com os diferentes 

conceitos das Geociências, pois desta forma perdemos as potencialidades que este pode 

comportar na compreensão de outros conceitos. Se isso acontecer, perde-se uma excelente 

oportunidade de aceder a ferramentas que facilitem aos cidadãos a resolução de problemas. 

Uma primeira análise do que é conhecido ajuda a mobilizar o conhecimento prévio sobre o 

tema. Por outro lado, atividades de laboratório, saídas de campo, discussões em pequeno 

                                                           
48

 “O que é verdadeiramente catastrófico é negar a existência dos problemas e, consequentemente, não agir 
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grupo e construções de modelos ajudam os alunos a gerar as suas próprias perguntas e 

respostas (Monroe, 2012). 

Segundo Cervato e Frodeman (2012), ensinar os alunos a reavivar paisagens é a 

maior dádiva que pode ser oferecida pelo professor, uma vez que isso permite compreender 

um afloramento, vê-lo como tempo, como um ambiente que preserva o passado. 

São ainda referidos como obstáculos o “ensino das ciências onde o caráter 

transmissivo asfixia o investigativo” e o “ensino das ciências privilegiando a extensão e 

não a profundidade nas abordagens programáticas (confusão entre cumprir o programa e 

promover a excelência das aprendizagens)” (Cachapuz, Praia et al., 2004, p. 379). A 

presença recorrente e o significado destes obstáculos obrigam-nos a um esforço acrescido 

de modo a encontrar formas de os ultrapassar. 

Os estudos realizados por investigadores de Didática apontam para a utilização de 

estratégias facilitadoras da construção do conhecimento pelos alunos (Bonito, Macedo & 

Raposo, 2006; Vasconcelos, Lopes, Costa, Marques & Carrasquinho, 2007), o que pode 

passar pelo desenvolvimento e implementação de atividades práticas diversificadas 

(Marques & Thompson, 1997) que ajudem os alunos a compreender de modo integrado a 

complexidade e a sequência temporal dos fenómenos geológicos, bem como as suas 

potencialidades na educação para o desenvolvimento sustentável (Catley & Novick, 2009; 

Vilches & Pérez, 2008). 

É, assim, necessário ter em conta a diversificação da organização do trabalho a 

realizar com os alunos, equilibrando propostas de trabalho individual com trabalho 

destinado a ser realizado em grupo. Por outro lado, a articulação entre o trabalho de campo 

e o trabalho levado a cabo na sala de aula é outro aspeto que deve ser devidamente 

preparado. A intervenção didática deve integrar atividades de campo, organizadas em 

diferentes momentos, que funcionem em ligação com todo o trabalho desenvolvido. 

Por outro lado, na opinião de Trend (2007),  

os professores devem integrar, mais frequentemente, o tempo geológico na 
planificação das suas aulas de forma a aumentarem o conhecimento e a compreensão 
dos alunos acerca deste assunto. Talvez eles sobrevalorizem demasiado o 
conhecimento e a compreensão sobre a cronologia relativa dos acontecimentos 
geológicos na Terra. (p. 56) 
 

                                                                                                                                                                                
para os resolver.” (Tradução livre da autora). 
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Na verdade, diversas linhas de investigação (Cervato & Frodeman, 2012; Fentom, 

2012) demonstraram que “uma aprendizagem significativa e duradoura é facilitada pela 

participação dos estudantes na construção de conhecimentos científicos e pela sua 

familiarização com as estratégias e as atitudes científicas” (Praia, Gil-Pérez & Vilches, 

2007, p. 150). É necessário ter em conta a forma como guardamos na nossa memória o que 

aprendemos. Começamos por reter muitos detalhes, mas passados alguns dias, já 

esquecemos grande parte dos pormenores. Contudo retivemos o essencial, o significado 

global. Há, no entanto, situações em que os pormenores permanecem por mais tempo: 

quando temos interesse ou paixão por um determinado tema. Quanto mais sabemos sobre 

um determinado assunto, mais facilidade temos em completar e aprofundar esse 

conhecimento. 

Diversos autores propõem que o tempo geológico seja levado para a sala de aula com 

mais frequência (Cervato & Frodeman, 2012; Trend, 2007; Pedrinaci & Berjillos, 1994; 

Pedrinaci, 2004; Sequeiros, Pedrinaci & Berjillos, 1996) de modo a que, devido ao seu 

caráter abstrato, seja retomado, repetidamente, em diversas ocasiões. Mas a abordagem ao 

tempo geológico pode começar com algo concreto antes de se partir para o conhecimento e 

a compreensão de conjuntos de números relacionados com a cronologia relativa dos 

acontecimentos geológicos da Terra (Trend, 2007). A experiência física de caminhar 

através de um museu de história natural e de ler exposições de fósseis dispostos numa 

sequência de tempo pode conduzir a uma experiência do tempo como fenómeno vivido 

(Reis, Brilha, Barriga, Lopes & Póvoas, 2010).  

Monroe (2012) considera que, começando uma lição com perguntas sobre um 

conceito ou observações sobre o mundo, ajuda os alunos a recuperarem o que já sabem 

sobre o tema de estudo. As experiências e oportunidades para explorar esse conceito, tais 

como exercícios de laboratório, simulações, trabalho de campo, discussões em pequenos 

grupos e construção de modelos ajudam os alunos a gerar as suas próprias perguntas e 

respostas. A repetição de variadas experiências permite que os alunos extraiam elementos 

comuns e construam o seu próprio modelo mental do conceito. A par de uma componente 

de aplicação, é importante que seja disponibilizada aos alunos a oportunidade de reflexão e 

de utilização da informação num novo contexto. 

Cervato e Frodeman (2012) referem que muitos autores (entre os quais, McPhee, 

Gould e Frodeman) utilizaram o argumento de que a perspetiva temporal da Geologia é 
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crucial para o desenvolvimento de modelos adequados para a sustentabilidade do nosso 

planeta. Segundo Monroe (2012), o conceito de tempo geológico faculta-nos a habilidade 

de pensar em sistemas. Por sua vez, esta habilidade é vital para o processo de conversão da 

informação em ação útil, apesar de a construção de um entendimento útil do problema não 

ser condição suficiente para a mudança (Dodick, 2012; Trend, 2009). 

Perante estas dificuldades, Fenton (2012) propõe a multimodalidade na abordagem: 

“throughout this process, since different students learn in different ways, multimodal 

instruction is desirable”49 (p. 35). 

Uma questão também importante que não pode ser descurada é a forma como se 

pode falar sobre geociências. Iniciar a abordagem com a indicação de que o que vai ser 

apresentado se reporta a algo situado há vários milhões de anos, pode facilmente levar à 

ideia de que, se é tão antigo, não tem aplicação atual e, portanto, não tem interesse. Uma 

perspetiva diferente pode centrar-se na identificação de problemas próximos do aluno (com 

referência à região, à escola ou a casa de cada um), seguida de um exercício para tentar 

encontrar soluções em que as geociências sejam fonte inspiradora e fundamento.   

Uma das formas que é frequentemente utilizada para promover a apropriação de 

conceitos passa pela leitura e compreensão de textos. Esta abordagem, associada à 

utilização da escrita como forma de organizar o pensamento e construir conhecimento, é, 

cada vez mais, essencial. Por outro lado, a criação de momentos centrados em atividades 

de comunicação (debates, apresentação de conclusões) é também fundamental para que os 

alunos possam confrontar o conhecimento construído com outros dados selecionados pelos 

restantes alunos. 

Para Blanchet (2001), é fulcral abordar o tempo geológico de modo a confrontar os 

alunos com a incerteza, uma vez que este confronto permite desenvolver uma atitude 

global e histórica, ou seja “o futuro explicado no presente, a partir de hipóteses sobre o 

passado” (p. 129). Essa abordagem pode assentar no recurso à construção de uma história 

em que a Terra seja a personagem principal, utilizando a narrativa como estratégia 

(Cervato & Frodeman, 2012; Fenton, 2012) para “apresentar, simplesmente, dados 

complexos pela oralidade e pelo traço” (Blanchet, 2001, p. 130). Nas palavras de Fenton 

                                                           
49 “Durante todo este processo, uma vez que diferentes alunos aprendem de maneiras diferentes, a instrução 
multimodal é desejável.” (Tradução livre da autora). 
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(2012), “narratives, as Cervato and Frodeman note, have exceptional power, and this 

applies in education as well as in other areas of life”50 (p. 35). 

Uma das formas de conseguir a articulação entre a dimensão de aplicação da 

Geologia e a dimensão histórica, segundo Trend (2001b), pode passar pelo uso mais 

frequente da narrativa, tendo em conta as potencialidades desta forma de apresentar ideias 

com que estamos muito familiarizados desde crianças: “science education should make 

much greater use of one of the word’s most powerful and pervasive ways of 

communicating ideas – the narrative form – by recognizing that its central aim is to 

present a series of ‘explanatory stories’”51 (p. 191). 

Perguntas como “Quantos anos tem a Terra e como é que ela se formou?” 

relacionam-se diretamente com o tempo geológico e podem servir como ponto de partida 

para a construção de uma narrativa à volta das questões centrais do ensino das Ciências da 

Terra. Por outro lado, a narrativa pode servir para manter o interesse dos alunos no 

desenvolvimento de conceitos, como refere Fenton (2012): 

at certain points in the study of geological time, the ideal vehicle of discovery-based 
learning cannot carry the class forward, and in these instances, the capacity of 
narrative to engage interest and to scaffold the development of concepts is vital.52 (p. 
35) 
 

Associado ao uso da narrativa, podemos, também, recorrer à utilização de analogias 

para facilitar a apropriação de conceitos, envolvendo magnitudes desconhecidas, por parte 

dos alunos, como propõem diversos autores (Haglund, 2013; Resnick, Atit & Shipley, 

2012). Relativamente ao conceito de tempo geológico, há um conjunto de analogias que 

são referidas por diversos autores como potencialmente facilitadoras da compreensão do 

conceito, uma vez que trazem a idade da Terra para escalas de tempo mais facilmente 

compreensíveis. Assim, surgem analogias com períodos de tempo mais familiares: 

representação dos 4,6 mil milhões de anos de tempo geológico por um só ano ou através de 

24 horas de um dia (Cervato & Frodeman, 2012; Eicher, 1969; Melo, 2012; Moreno, Cid 

                                                           
50 “As narrativas, como nota Cervato e Frodeman, têm um poder excecional, e isso aplica-se na educação, 
bem como em outras áreas da vida.” (Tradução livre da autora). 
51 “A educação científica deve usar muito mais uma das formas mais poderosas e penetrantes de comunicar 
ideias através de palavras - a narrativa - reconhecendo que o seu principal objetivo é apresentar uma série de 
histórias explicativas.” (Tradução livre da autora). 
52 “Em certos aspetos do estudo do tempo geológico, a aprendizagem baseada na descoberta pode não fazer 
evoluir os alunos e, nessas circunstâncias, a capacidade da narrativa para manter o interesse e apoiar o 
desenvolvimento de conceitos é vital.” (Tradução livre da autora). 
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& Calonge, 2008); olhar para a Terra como uma senhora de meia-idade (46 anos), em que 

cada ano representa 100 milhões de anos da Terra (Leddra, 2010). 

Segundo Fenton (2012), 

the spatial analogs allow students to “walk through time.” Students soon make the 
connection between the extremely short time span of our own civilizations, and the 
rapid rate with which we are altering our planet’s physical and biological systems. 
The possible consequences for Earth and ourselves, and the consequent relevance (…) 
begin to emerge in these student discussions.53 (p. 36) 
 
A utilização de analogias espaciais, a propósito do tempo, decorre da conceção de 

que os seres humanos compreendem mais facilmente o espaço do que o tempo (Cervato & 

Frodeman, 2012). Assim, para Resnick et al. (2012), 

the spatial analogies are particularly important because geologists often use 
observations of spatial data to reason about time, for example, using distance from a 
mid-ocean ridge as a proxy for crustal age, or using relative position in a 
stratigraphic column to determine sequence.54 (p. 42)  
 

Na mesma linha de pensamento, surgem propostas de exercícios com o “campo de 

futebol geológico”, “cinco metros de história”, “arranha-céus geológico” ou “comparação 

do registo estratigráfico com as páginas de um livro” (Alegret, Melendez, & Trallero, 

2001). Fenton (2012), baseado na sua experiência, afirma que as analogias espaciais como 

a utilização de uma fita de 4,5 metros de comprimento (em que cada milímetro representa 

um milhão de anos da História da Terra) ou o trabalho com uma escala de 45 metros ao 

longo de uma calçada (onde a espessura de um cabelo humano representa 

aproximadamente o período da civilização humana) funcionam melhor porque são mais 

visuais. De acordo com esta perspetiva é também referida por Moreno, Cid e Calonge 

(2008), a utilização de um fio de lã de diferentes cores, representando cada uma delas uma 

idade geológica distinta. 

                                                           
53 “As analogias espaciais permitem aos alunos ‘caminhar através do tempo’. Os alunos rapidamente fazem a 
associação entre o lapso temporal extremamente reduzido das nossas civilizações e a rapidez com que 
estamos a alterar os sistemas físicos e biológicos do nosso planeta. As possíveis consequências para a Terra e 
para nós mesmos, e a sua consequente relevância (…) começam a surgir nas conversas dos estudantes.” 
(Tradução livre da autora). 
54 “As analogias espaciais são particularmente importantes porque os geólogos usam frequentemente 
observações de dados espaciais para raciocinar sobre o tempo, por exemplo, utilizando a distância à dorsal 
média oceânica como forma de determinar a idade da crosta, ou usando a posição relativa de uma coluna 
estratigráfica para determinar a sequência.” (Tradução livre da autora). 
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Segundo Resnick et al. (2012), “teaching students about the magnitude of geological 

time using analogies requires overcoming the challenges in aligning spatial and temporal 

scales”55 (p. 43). 

Apesar destas analogias serem muito difundidas, Dodick (2007) refere que não se 

sabe se elas são eficazes para fazerem a ponte entre a nossa perceção do tempo humano e a 

do tempo geológico. Cervato e Frodeman (2012), entretanto, pensam que outros estudos 

podem ajudar a demonstrar se essas metáforas são bem-sucedidas como modelo mental de 

tempo profundo e se os alunos, depois, aplicam esse modelo mental a questões sociais. 

Os recursos didáticos são elementos essenciais para a organização do ensino das 

ciências e são condicionantes da aprendizagem. É bem conhecido o modo como os 

manuais determinam o que os professores fazem na sala de aula. Mas, no conceito de 

recursos didáticos, dever-se-ão incluir todos os meios que podem, de algum modo, mediar 

os processos de ensino e de aprendizagem (Martins, 2002). Documentos produzidos pelos 

professores ou recolhidos de diferentes fontes e adaptados para fins didáticos também 

deverão aqui ser incluídos. Ora, segundo Martins (2002), a área dos recursos didáticos é 

talvez a menos explorada em termos de investigação didática.  

Estes recursos didáticos devem ser estruturados de modo articulado com o uso de 

estratégias que concedam aos alunos um papel ativo no processo de aprendizagem. Em 

particular, salienta-se o trabalho de pesquisa a realizar pelos alunos que permite 

desenvolver competências essenciais ao exercício da cidadania: seleção e análise de 

informação, cooperação entre os elementos de cada grupo e comunicação de resultados, de 

conclusões e também de dúvidas. 

Sabemos que o problema dos recursos didáticos não é de solução fácil nem rápida, 

uma vez que isso implica alterar uma prática em que os manuais escolares são o recurso 

dominante, pelo que, ao desenvolver recursos didáticos consentâneos com as questões 

sociais do momento, tais recursos poderão tornar-se um veículo de atualização dos 

próprios programas (Martins, 2002). 

Na conceção dos materiais didáticos para o ensino das Geociências, é também 

necessário considerar as potencialidades da utilização didática das imagens. Estas 

potencialidades estão relacionadas com a oportunidade para pensar, organizar e gerar 

ideias, para desenvolver a comunicação, para estabelecer associações e construir analogias, 

                                                           
55 “Ensinar os alunos sobre a magnitude do tempo geológico, usando analogias, requer a superação dos 
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bem como potenciar o desenvolvimento de atitudes inquiridoras. Segundo Amador (1998) 

as imagens “deverão permitir ao aluno o desenvolvimento do sentido crítico e da 

criatividade, (….) motivando o desenvolvimento da imaginação dos alunos através do 

incentivo à criação de novas imagens” (p. 13). 

Deve ainda ser referida, porque pertinente, a questão do uso de filmes, vídeos, 

animações e simulações interativas. Estes recursos, uma vez relacionados com os temas a 

tratar, despertam sempre uma enorme curiosidade (Blanchet, 2001). Segundo Fenton 

(2012), a tarefa educativa dos professores de Ciências da Terra é facilitada devido a esta 

disponibilidade de recursos educativos. As imagens podem ajudar, no momento inicial, a 

levantar questões que conduzem à análise dos diferentes problemas. 

Podem, também, ser disponibilizadas algumas amostras representativas de rochas. A 

discussão deverá levar os alunos a uma atitude semelhante à do cientista que procura 

chegar ao estabelecimento da idade da Terra através da datação de meteoritos. Vários 

estudos (Dodick & Orion, 2003a, 2003b, 2006; Dodick, 2007) têm demonstrado que levar 

o tempo geológico para a sala de aula, usando-o como um quadro para unir eventos 

específicos, permite obter bons resultados.  

É também importante, para maximizar o impacto da aprendizagem, recorrer a 

notícias sobre fósseis recentemente descobertos ou sobre novos dados relacionados com a 

idade da Terra, recorrer a factos próximos dos alunos para a compreensão efetiva dos 

conceitos (Trend, 1997, p. 12). Moreno, Cid e Calonge (2008) consideram que 

uno de los métodos más atractivos y llamativos para los alumnos es el estudio de los 
fósiles, a partir de los cuales se puede obtener mucha información sobre diversos 
aspectos, tanto geológicos como biológicos, entre los cuales destaca la obtención de 
la edad a través de la datación de dichos elementos.56 (p. 242) 
 

Os fósseis oferecem uma poderosa evidência de mudanças ao longo dos tempos e as 

rochas tornam-se peças  de tempo. As entidades estáticas tornam-se cenas dinâmicas na 

mente do aluno. Como assinalam Moreno, Cid e Calonge (2008), 

el interés por el estudio de los fósiles se intensificó a mediados de la década de los 
noventa debido a la gran invasión de dinosaurios a la que nos sometieron los medios 

                                                                                                                                                                                
desafios no alinhamento de escalas espaciais e temporais.” (Tradução livre da autora). 
56 “Um dos métodos mais atrativos e chamativos para os alunos é o estudo dos fósseis, a partir dos quais se 
pode obter muita informação sobre diversos aspetos, tanto geológicos como biológicos, entre os quais se 
destaca a obtenção da idade através da datação desses elementos.” (Tradução livre da autora). 
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de comunicación a raíz de la adaptación al cine de las novelas de M. Crichton 
(Jurassic Park y El Mundo Perdido).57 (p. 242) 
  

O estudo do tempo geológico pode ser abordado juntamente com o estudo dos fósseis 

(atividades concretas) que poderão facilitar o estudo da Biologia Evolutiva e, 

simultaneamente, a Biologia Evolutiva pode também ajudar na compreensão do tempo 

geológico. A compreensão das formas em que as escalas geológicas vão desde o muito 

lento (a formação ou a erosão de montanhas como processo que decorre ao longo de 

dezenas de milhões de anos) ao quase instantâneo (um sismo ou uma explosão vulcânica) 

coloca as atividades humanas num contexto geológico relevante para grandes temas 

sociais, económicos e políticos. 

Por outro lado, como afirma Bonito (2008),  

ajudar o aluno a compreender a natureza das teorias científicas tem-se revelado uma 
estratégia decisiva na aprendizagem das ciências, em particular a distinção entre teoria 
e dados. A aprendizagem dos processos de indagação é particularmente útil e tem 
revelado resultados eficazes. (p. 40) 
 

Deve ainda sublinhar-se a importância da utilização, na sala de aula, de materiais que 

permitam alguma interpretação livre por parte dos alunos, de modo a potenciar o 

desenvolvimento do raciocínio. O aluno deve ser colocado perante a necessidade de 

raciocinar sobre materiais não totalmente explícitos e simplistas. 

 

 

2.6 – Síntese 

Face às caraterísticas da sociedade atual, aos novos desafios e aos problemas 

complexos que temos pela frente, precisamos de cidadãos preparados para lhes fazer face e 

que adotem comportamentos que minimizem esses problemas. É imprescindível para isso 

investir numa educação científica para todos de modo a que os cidadãos possam tomar 

boas decisões, procurando manter o equilíbrio dos subsistemas da Terra e não contribuírem 

para pôr em causa a continuidade da vida na Terra. 

As Geociências têm sido reconhecidas como muito importantes para o pensamento 

geral. No entanto, a investigação tem revelado que há dificuldades (Dodick & Orion, 2003; 

                                                           
57

 “O interesse pelo estudo dos fósseis intensificou-se em meados dos anos noventa devido à grande invasão 
de dinossauros a que nos submeteram os meios de comunicação na sequência da adaptação ao cinema das 
novelas de M. Crichton (Parque Jurássico e O Mundo Perdido).” (Tradução livre da autora). 
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Trend, 2007) por parte dos alunos, dos professores, dos pais e dos cidadãos em termos 

gerais (Catley & Novick, 2009), acerca da compreensão do tempo geológico. Surge, assim 

a necessidade de encontrar estratégias capazes de minimizar as dificuldades 

diagnosticadas. O tempo geológico ajuda a promover a literacia científica (Catley & 

Novick, 2009), pode ajudar a encontrar soluções para os problemas ambientais, facilita a 

compreensão de que as provas são frequentemente incertas, não apontando 

conclusivamente para uma explicação singular, e a sua abordagem pode contribuir para o 

desenvolvimento de competências sociais importantes na sociedade contemporânea. 

Dificilmente alguém preserva o que não conhece. Como diz Mora (2014), “nada se 

puede llegar a conocer más que aquello que se ama, aquello que nos dice algo”58 (p. 67). 

Por isso, é fundamental conhecer as lições do passado, nomeadamente no que diz respeito 

às questões ambientais, para ajudar a resolver os problemas do presente com vista ao 

desenvolvimento sustentável nas vertentes ambiental, social, económica e política. 

Entende-se, assim, que o tempo geológico é uma chave fundamental para preparar os 

cidadãos na tomada de decisões, porque é um conceito complexo, transversal a toda a 

Geologia, e, por isso, reveste-se de grandes potencialidades. 

O tempo geológico pode dar-nos informações preciosas sobre o passado da Terra e, 

desta forma, ajudar-nos a tirar algumas lições sobre o modo como atuar no presente, não 

comprometendo o futuro da Terra e da vida. Estaremos, deste modo, a potenciar uma 

educação para o desenvolvimento sustentável, a repensar as nossas ações do quotidiano e a 

viver na Terra de modo mais equilibrado. 

Relativamente à abordagem didática, é importante ter presente que a perspetiva de 

EPP, de caráter CTS, beneficia de uma atitude que torne possível revisitar o conceito de 

tempo geológico. A criação de condições para uma aprendizagem em ambiente 

multimodal, diversificando os recursos, os ambientes de aprendizagem e as estratégias de 

ensino beneficia a abordagem de conceitos complexos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 “Nada se pode conhecer melhor do que aquilo que se ama, aquilo que nos diz algo.” 
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3 – METODOLOGIA 

 

 

3.1 –  Introdução 

No primeiro capítulo, apresentámos as principais linhas da problemática relacionada 

com a importância da educação em Geociências para o desenvolvimento sustentável, 

particularmente o que se refere aos contributos do ensino do tempo geológico no contexto 

das aulas de Geologia do ensino secundário. Recorda-se que o estudo foi centrado na 

seguinte questão pivô de investigação: De que modo a compreensão do tempo geológico 

contribui para um aprofundamento da cultura científica e da responsabilidade do cidadão 

promotor do desenvolvimento sustentável, numa matriz Ciência/Tecnologia/Sociedade? 

Desta pergunta-problema emergiram duas questões subsidiárias: (a) Qual é a 

influência que as estratégias de ensino, definidas numa matriz Ciência/ 

Tecnologia/Sociedade e numa lógica de ensino por pesquisa, exercem no desenvolvimento 

dos alunos como cidadãos cientificamente cultos?; (b) Que contribuição dá o tempo 

geológico para o desenvolvimento da cidadania, considerando que os recursos naturais 

são limitados? 

A definição da problemática centrou-se, por isso, em quatro eixos: a educação em 

ciência; o tempo geológico; o desenvolvimento sustentável; e a abordagem didática do 

tempo geológico no ensino secundário. 

Com este estudo pretende-se alcançar duas grandes finalidades:  

a) contribuir para o desenvolvimento de um quadro teórico e concetual, no âmbito da 

educação em geral e das Geociências em particular, visando o desenvolvimento dos alunos 

como cidadãos cientificamente cultos numa lógica de sustentabilidade;  

b) conceber, implementar e avaliar estratégias, fundamentadas no corpus de 

referência, no âmbito da Geologia no ensino secundário. 

Neste capítulo, vamos apresentar as opções metodológicas subjacentes ao estudo 

desenvolvido (3.2) e descrever os instrumentos utilizados, incluindo todo o processo de 

elaboração e validação (3.3), bem como as linhas gerais relativas ao tratamento e análise da 

informação (3.4). Por fim, concluiremos com uma síntese dos aspetos abordados ao longo 

deste capítulo (3.5). 
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3.2 – Opções Metodológicas 

Nesta secção, vamos apresentar as opções metodológicas feitas neste estudo, bem 

como a sua fundamentação. Começamos, então, por apresentar o desenho da investigação, 

que se centrou no processo de educação em ciência, particularmente no ensino das 

ciências, terminando com a fundamentação das opções metodológicas. 

A investigação compreendeu três fases: desenvolvimento de um quadro teórico de 

referência e concetual; conceção, desenvolvimento e avaliação do impacto de uma 

intervenção didática (ID); e elaboração de uma proposta metodológica fundamentada. 

A primeira fase do estudo consistiu no desenvolvimento, a partir do estado da arte 

em educação em ciência, de um quadro teórico de referência e concetual para aprofundar, 

no ensino secundário, uma cultura científica promotora do desenvolvimento sustentável 

com base nos contributos da compreensão do tempo geológico. 

Na segunda fase (conceção, desenvolvimento e avaliação de uma ID), procurou-se 

compreender as conceções dos alunos sobre tempo geológico, definir e fundamentar as 

estratégias de ensino mais adequadas, planificar, implementar e avaliar a ID. Esta fase do 

estudo foi organizada em três etapas. 

Na primeira etapa, foram recolhidos dados a partir de um inquérito por questionário, 

respondido por 1604 alunos das regiões (NUTS II) Norte e Centro, correspondendo a 74 

turmas do 10.º ano e do 11.º ano de escolaridade. 

Na segunda etapa, com base na análise e interpretação da informação recolhida, bem 

como na revisão da literatura foi concebida uma ID e implementada numa escola 

secundária da cidade de Viseu, na disciplina de Biologia e Geologia, com alunos do 11.º 

ano de escolaridade. Esta intervenção foi estruturada em três momentos principais, 

incluídos na planificação da disciplina.  

Por fim, na terceira etapa, foi analisada a informação recolhida durante a 

implementação da ID (resolução das fichas de trabalho e dos diversos guiões - 

visionamento de documentários e saídas de campo -, respostas às fichas de monitorização 

rápida e respostas aos questionários aplicados no início e no fim da intervenção). 

A terceira fase do estudo consistiu na elaboração de uma proposta metodológica 

fundamentada na análise e interpretação da informação recolhida e considerada relevante. 
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O quadro teórico e concetual que nos propusemos desenvolver foi orientado para a 

resolução de problemas concretos ao nível da educação. Assim, a nossa investigação 

enquadra-se na “perspetiva orientada para a prática”. Esta, segundo Coutinho (2011), 

centra-se em problemas da realidade social e na prática dos sujeitos nela implicados, é 
orientada para a ação, para a resolução de problemas que formam parte dessa 
realidade, num processo em que a teoria é emancipatória porque nasce na busca da 
modificação da situação real, assumindo uma visão democrática do conhecimento. (p. 
29)  
 

Considerámos que o trabalho sobre a problemática do tempo geológico e do 

desenvolvimento sustentável podia ser enquadrado no empreendimento científico referido 

por Cachapuz, Paixão, Lopes e Guerra (2008), em que a ciência está relacionada com a 

produção do conhecimento nos contextos da sua aplicação (King, 2008). 

Para que a investigação possa chegar a bom porto, é necessário articular a 

problemática, as questões de investigação e a metodologia. Na realização deste estudo, 

optámos, assim, por um plano multi-metodológico ou misto, orientado pelo paradigma 

sócio-crítico (Coutinho, 2011). 

Tendo em conta a complexidade do problema que pretendíamos estudar, 

considerámos importante partir para a “investigação tendo em mente uma estratégia 

flexível, adaptada não apenas ao problema que vai investigar, mas também, tal como 

sugere Albano Estrela, à forma como vai evoluir o decorrer da pesquisa” (citado em 

Coutinho, 2011, p. 32). Na base da opção por esta abordagem metodológica, esteve a 

procura da compreensão do processo de construção do pensamento e dos significados, 

baseada em investigação que decorre em ambiente natural. 

Procurámos, ainda, escolher uma metodologia que aumentasse a autoestima e 

reforçasse a motivação profissional, permitindo a reflexão sobre as práticas. De acordo 

com Ángel (1996), a investigação-ação assume estas caraterísticas, passando o professor a 

estudar a sua própria atividade, envolvendo-se num questionamento crítico e na reflexão 

sobre o processo de ensino e de aprendizagem, o que contribui para se desenvolver como 

profissional mais autónomo, mais reflexivo e crítico, podendo assim verificar a eficácia das 

suas práticas educativas (Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2008). 

Segundo Elliott (1997), 

action research might be defined as the study of a social situation with a view to 
improving the quality of action with it. It aims to feed practical judgment in concrete 
situation, and the reality of the theories or hypotheses it generates depends not so 
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much on scientific tests of truth, as on their usefulness in helping people to act more 
intelligently and skilful.59 (p. 69) 
 

Esta perspetiva é também partilhada por Carmo e Ferreira (1998), para quem o 

propósito da investigação-ação  

é resolver problemas de caráter prático, através do emprego do método científico. A 
investigação é levada a cabo a partir da consideração da situação real e não tem como 
objetivo a generalização dos resultados obtidos e, portanto, o problema do controlo 
não assume a importância que apresenta noutras investigações. A sua principal 
finalidade é a resolução de um dado problema para o qual não há soluções baseadas na 
teoria previamente estabelecida. (p. 210) 
 

Segundo Ángel (1996), a investigação-ação pode caraterizar-se por ser coletiva e por 

proporcionar o encontro entre a teoria e a prática. É ecológica, flexível, criativa, dinâmica, 

formativa e crítica. Estas caraterísticas permitem-nos fazer a articulação com a 

problemática deste estudo, uma vez que se reconhece a necessidade de encontrar respostas 

para problemas de resolução complexa, que implicam mudanças ao nível da educação, 

envolvendo os professores e as suas práticas nesse processo de mudança (Oliveira-

Formosinho & Formosinho, 2008).  

Podemos, recorrendo a Bogdan e Biklen (1994), destacar as caraterísticas mais 

importantes na investigação-ação: ser sistemático, completo e rigoroso na recolha dos 

dados; basear-se nas próprias palavras das pessoas, quer para compreender um problema 

social, quer para argumentar junto de outras pessoas no sentido de contribuírem para a sua 

remediação; o investigador envolve-se ativamente na causa da investigação. Acrescenta-se, 

ainda, que “se todos os investigadores tentam documentar as suas posições de forma 

consistente, o que opta pela investigação-ação tem, além disso, de sugerir recomendações 

para a mudança” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 298). 

É também importante sublinhar o facto de a investigação-ação ser um processo 

cíclico (Ángel, 1996; Kemmis & McTaggart, 1988), em espiral, constituído por quatro 

passos: a) planificação – “el desarrollo de un plan de acción críticamente informada para 

mejorar aquello que ya está ocurriendo”60 (Kemmis & McTaggart, 1988, p. 15); b) 

                                                           
59 “A investigação-ação pode ser definida como o estudo de uma situação social para através dele melhorar a 
qualidade da ação. Destina-se a alimentar a apreciação prática numa situação concreta e as teorias ou 
hipóteses que gera não dependem tanto de testes científicos de verdade como da sua utilidade para ajudar as 
pessoas a agir de forma mais inteligente e hábil.” (Tradução livre da autora). 
60 “Desenvolvimento de um plano de ação criticamente informada para melhorar o que já está a acontecer” 
(Tradução livre da autora). 
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implementação – “una actuación para poner el plan en práctica”61 (Kemmis & 

McTaggart, 1988, p. 15); c) observação ou recolha de dados – “la observación de los 

efectos de la acción críticamente informada en el contexto en que tiene lugar”62 (Kemmis 

& McTaggart, 1988, p. 15); d) reflexão e desenvolvimento de uma ação reformulada com 

base nos conhecimentos adquiridos “la reflexión en torno a esos efectos como base para 

una nueva planificación, una acción críticamente informada posterior, etcétera, através de 

ciclos sucesivos”63 (Kemmis & McTaggart, 1988, p. 15). A análise dos resultados e as 

conclusões servem de base para iniciar o segundo ciclo em que se reajusta o plano inicial 

ou se elabora um novo, se volta a pôr em prática e assim sucessivamente (Ángel, 1996, p. 

80). 

Como escrevem Kemmis e McTaggart (1988): 

la investigación-acción es una forma de indagación introspectiva colectiva 
emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la 
racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su 
comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que estas tienen lugar. Los 
grupos de participantes pueden estar constituidos por maestros, estudiantes, 
directores de colegio, padres y otros miembros de la comunidad. Por cualquier grupo 
que comparta una preocupación.64 (p. 9) 
 

Esta dinâmica conduz-nos à noção de professor-investigador que, segundo Alarcão 

(2001b), se associa 

normalmente a Stenhouse e a sua origem situa-se nos anos 60. Embora a designação 
de professor investigador tenha ficado associada a Stenhouse, o que é verdade é que 
desde os anos 30 que vêm surgindo vozes na defesa dos professores como 
investigadores da sua ação, como inovadores, como autodirigidos, como observadores 
participantes. Esta conceção encontra-se efetivamente na obra de John Dewey que 
considera os professores como estudantes do ensino. (p. 22)  
 

A proposta de colocar o professor na rota de um percurso investigativo tem como fim 

a melhoria do ensino, o que é, segundo Stenhouse, referido por Isabel Alarcão (2001b), 

“um processo de desenvolvimento” (p. 24). Esta melhoria, contudo, 

                                                           
61 “Intervenção para colocar o plano em prática” (Tradução livre da autora). 
62 “Observação dos efeitos da ação criticamente informada no contexto em que ocorre” (Tradução livre da 
autora). 
63 “Reflexão sobre esses efeitos como base para uma nova planificação, uma ação posterior criticamente 
informada, etc., através de ciclos sucessivos.” (Tradução livre da autora). 
64 “A investigação-ação é uma forma de pesquisa introspetiva coletiva realizada pelos participantes em 
situações sociais para melhorar a racionalidade e a justiça das suas práticas sociais ou educativas, bem como 
a compreensão dessas práticas e das situações em que estas ocorrem. Os grupos de participantes podem ser 
constituídos por professores, alunos, diretores de escolas, pais e outros membros da comunidade. Por 
qualquer grupo que partilhe uma preocupação.” (Tradução livre da autora). 
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não se consegue por mero desejo, mas pelo aperfeiçoamento, bem refletido, da 
competência de ensinar; e em segundo lugar, que o aperfeiçoamento da competência 
de ensinar se atinge, normalmente, pela eliminação gradual dos aspetos negativos, 
através do estudo sistemático da própria atividade docente. (Alarcão, 2001b, p. 24) 
 

Tivemos, porém, bem presentes as objeções que são levantadas relativamente às 

fragilidades da investigação-ação, particularmente no que se refere ao risco da diluição das 

fronteiras da investigação e da ação. No entanto, a natureza da investigação tradicional e 

do conhecimento acumulado, devido ao afastamento em relação às situações concretas e à 

dificuldade de apresentar soluções para os problemas complexos, vem sustentar a 

legitimidade da investigação-ação (Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2008). 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), esta abordagem tenta descrever e analisar 

realidades complexas. Por outro lado, 

requer que os investigadores desenvolvam empatia para com as pessoas que fazem 
parte do estudo e que faça esforços concertados para compreender vários pontos de 
vista. O objetivo não é o juízo de valor, mas antes o de compreender o mundo dos 
sujeitos e determinar como e com que critério eles o julgam. (Bogdan & Biklen, 1994, 
p. 287) 
 

Esta opção metodológica foi, por isso, determinada por diferentes razões. Procura-se 

estudar uma problemática relacionada com a atividade do dia-a-dia do investigador, 

estando diretamente envolvido no processo, sendo inevitável que ele se torne esse 

instrumento principal anteriormente referido (Pardal & Lopes, 2011). A pessoa que 

investiga assume um papel que passa, simultaneamente, pelo estudo e pela tomada de 

decisões. Como refere Coutinho (2011, p. 17), “investigar implica interpretar ações de 

quem é também intérprete, envolve interpretações de interpretações”, sendo a produção do 

conhecimento concebida como um processo em espiral. 

As caraterísticas da investigação qualitativa levam-nos a considerar que, quando o 

professor tem de assumir o papel de investigador, a investigação apresenta alguns 

constrangimentos relacionados com a subjetividade (Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 

1994). Este conhecimento torna-o mais lúcido e, assim, aberto a outras perspetivas. Por 

outro lado, a investigação qualitativa permite apresentar todos os detalhes, quer do 

processo quer dos produtos envolvidos no estudo, embora se interesse mais pelo processo 

do que pelos resultados ou produtos. Tende, ainda, a analisar os dados de forma indutiva, o 

que se encontra ajustado a uma procura de elementos que ajudem a compreender os 

problemas que se pretendem estudar. O significado é de importância vital e a compreensão 
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do que cada indivíduo integra só faz sentido quando está enquadrado no seu contexto 

natural de ocorrência (Bogdan & Biklen 1994, pp. 49-50). O investigador investe muito do 

seu tempo na recolha, análise e interpretação de dados, tendo, necessariamente, que 

confrontar as suas próprias opiniões com outras visões sobre esses mesmos dados, e 

privilegiando “a compreensão das complexas inter-relações entre tudo o que existe” (Stake, 

2007, p. 53).  

Por isso, o desenho da investigação a utilizar depende do seu objetivo, do papel, da 

natureza e das caraterísticas do investigador, bem como do contexto em que se realiza o 

estudo. 

A par da vertente apresentada, foi também utilizada, neste estudo, uma vertente 

quantitativa na análise e interpretação da informação recolhida, através de inquérito por 

questionário, na segunda fase do estudo (1.ª e 2.ª etapas). Os instrumentos utilizados nessa 

fase são apresentados na secção 3.3.1. A descrição e a fundamentação da análise efetuada à 

informação recolhida são apresentadas na secção 3.4. 

 

 

3.3 – Instrumentos 

Na investigação levada a cabo, foram utilizados vários instrumentos: questionários e 

planificações da ID, incluindo guiões para orientação dos alunos (no visionamento de 

documentários, em saídas de campo e numa visita a uma exposição), fichas de trabalho e 

fichas de monitorização rápida (snapshots). Estes instrumentos são apresentados de 

seguida. 

 

 

3.3.1 – Questionários 

Neste estudo foram utilizados questionários para identificar a importância que os 

alunos atribuem à literacia científica; diagnosticar as suas conceções acerca dos conceitos 

de tempo e de tempo geológico; identificar os fatores que condicionam a compreensão do 

conceito de tempo geológico e, por fim, diagnosticar a importância que os alunos atribuem 

ao tempo geológico na aprendizagem da Geologia e na promoção do desenvolvimento 

sustentável. 
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A seguir, vamos fazer a apresentação dos questionários organizada nas seguintes 

secções: construção dos questionários (3.3.1.1); validação dos questionários (3.3.1.2); 

descrição do questionário TEMGEODS (3.3.1.3); e aplicação do questionário 

TEMGEODS (3.3.1.4). 

 

3.3.1.1 – Construção dos Questionários 

A construção dos questionários iniciou-se pela definição dos seus objetivos, seguida 

da análise dos resultados da pesquisa realizada no âmbito do projeto Deep time in 

schooling: contributions of students’ perceptions for the development of scientifically 

literate citizens, do Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de 

Formadores” (CIDTFF) da Universidade de Aveiro (Morgado, Rebelo, McDade, Bonito, 

Medina, Marques et al., 2011). Foram ainda considerados os dados do programa PISA 

(OCDE, 2007) e os resultados da revisão da literatura efetuada. 

Com o primeiro questionário pretende-se obter dados sociodemográficos para 

caracterizar a amostra. Por sua vez, o segundo questionário é constituído por três partes 

destinadas a recolher informação relacionada com as seguintes dimensões: “consciência 

dos assuntos ambientais”; “perspetiva sobre as questões ambientais (otimismo ambiental)”; 

“motivação para o envolvimento com a ciência”; “conceito de tempo”; “conceito de tempo 

geológico”; “idade relativa”; “idade absoluta”; “critérios usados na criação da escala de 

tempo geológico”; “proximidade temporal”; “grau de abstração”; “relevância do conceito 

de tempo geológico”; “desenvolvimento sustentável”; e “relação entre tempo geológico e o 

desenvolvimento sustentável”.  

Para facilitar a aplicação dos dois questionários, são apresentados num único 

documento (Anexo 1), constituído por quatro partes: a primeira parte corresponde ao 

questionário de caraterização sociodemográfica (Parte I) e as restantes três (Parte II; Parte 

III; e Parte IV) correspondem ao questionário “Uma abordagem ao tempo geológico: 

contributos para o desenvolvimento sustentável”. 

 

3.3.1.2 – Validação dos Questionários 

À primeira versão dos questionários, concluída em outubro de 2009, seguiram-se os 

procedimentos necessários para fazer a sua validação, durante os meses de novembro e 

dezembro de 2009. 
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Numa primeira etapa, foi solicitada autorização à ex-Direcção-Geral da Inovação e 

Desenvolvimento Curricular (DGIDC) do ex-Ministério da Educação para aplicar o 

questionário em meio escolar. Submetemos, em 10 de novembro de 2009, a primeira 

versão ao Sistema de Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar na plataforma da 

DGIDC (Anexo 2a), tendo sido autorizada a sua aplicação, a 11 de novembro (DGIDC/ME 

0074800001), para o período compreendido entre 23 de novembro de 2009 e 22 de janeiro 

de 2010 (Anexo 2b). 

De seguida, realizámos um estudo piloto, na última semana de novembro de 2009, 

em que o questionário foi aplicado a duas turmas com a disciplina de Biologia e Geologia: 

uma do 10.º ano (27 alunos) e uma do 11.º ano (27 alunos), num total de 54 alunos. 

Os questionários foram também submetidos à apreciação de um grupo de três peritos, 

especialistas em educação em Geociências, pertencentes a três universidades portuguesas 

(Universidade do Porto, Universidade de Évora e Universidade de Aveiro). Foi enviado, 

por correio postal e por correio eletrónico, um conjunto de documentos com a apresentação 

dos objetivos dos questionários, categorias de conteúdo e itens (Anexo 3), bem como a 

primeira versão dos questionários. Pretendia-se, com este procedimento, verificar a clareza 

das questões e itens formulados, a adequada organização e extensão dos questionários, a 

eventual omissão de temáticas relevantes e, ainda, garantir a adequação das categorias de 

conteúdo selecionadas aos objetivos da investigação.  

Os peritos, nos relatórios elaborados (Anexo 4), consideraram, unanimemente, que o 

questionário se adequava aos objetivos de investigação, que não havia omissão de 

temáticas relevantes e que, apesar de ser extenso, se mostrava adequado, desde que fosse 

disponibilizado o tempo suficiente para os alunos responderem (cerca de 45 minutos). 

Referiram, também, que deveria ser revista a redação de algumas questões, de modo a 

torná-las mais claras, que devia haver uniformização, para quatro pontos, das escalas 

relativas a alguns itens. Foi ainda indicado que o questionário devia tornar mais evidente a 

relação entre o conceito de tempo geológico e de desenvolvimento sustentável. Assim, com 

base nos resultados do estudo piloto e nas recomendações apresentadas pelos peritos, 

foram introduzidos diversos ajustamentos nas questões que não satisfaziam as condições 

requeridas, foram reformuladas outras e foram ainda introduzidos novos itens (Anexo 5). 

Depois de melhorado o questionário, sendo solucionadas as questões levantadas pela 

aplicação no estudo piloto e pelos peritos, foi elaborada a versão final de um questionário 
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(Anexo 6), intitulado “Uma abordagem ao tempo geológico: contributos para o 

desenvolvimento sustentável” (TEMGEODS), que, para facilitar a aplicação em contexto 

escolar, inclui também a parte destinada a fazer a caraterização sociodemográfica. 

Na Tabela 3.1, são apresentadas as fontes dos diversos itens do questionário 

TEMGEODS: o PISA 2006 e o projeto Deep time in schooling: contributions of students’ 

perceptions for the development of scientifically literate citizens. 

 

Tabela 3.1: Fontes do questionário TEMGEODS. 
 

 
Fonte 

 

 
Itens do questionário TEMGEODS 

 

PISA 2006 
 

 

 
Q_8.1.1, Q_8.1.2, Q_8.1.3, Q_8.1.4, Q_8.1.5, Q_8.1.6, 
Q_8.2.1, Q_8.2.2, Q_9.1, Q_9.2, Q_9.3, Q_10.1, Q_10.2, 
Q_10.3, Q_10.4, Q_11.1, Q_11.4, Q_11.6, Q_12.1, 
Q_12.2, Q_12.3, Q_12.4, Q_12.5, Q_22.1, Q_22.2, 
Q_22.3, Q_22.4, Q_22.5, Q_22.6, Q_22.7 
 

Projeto Deep time… 
 

 
Q_13, Q_13.1, Q_13.2.2, Q_15, Q_16, Q_17.1, Q_17.2, 
Q_18, Q_19, Q_20.1, Q_20.2, Q_20.3, Q_20.4, Q_20.5, 
Q_20.6, Q_20.7, Q_20.8, Q_20.9, Q_20.10, Q_21.1, 
Q_21.2, Q_21.3, Q_21.4, Q_21.5, Q_21.6, Q_21.7, 
Q_21.8, Q_21.9, Q_21.10 
 

 
 

Itens elaborados para o TEMGEODS 

 
Q_11.2, Q_11.3, Q_11.5, Q_13.2.1, Q_14, Q_20.11, 
Q_20.12, Q_20.13, Q_22.8, Q_22.9, Q_23.1, Q_23.2 
 

 

A versão final do questionário foi, também, submetida ao Sistema de Monitorização 

de Inquéritos em Meio Escolar da DGIDC, com a referência DGIDC/ME 0074800002 

(Anexo 7a), tendo sido obtida autorização, em 8 de fevereiro de 2010, para a sua aplicação 

e consequente recolha de dados (Anexo 7b). 

 

3.3.1.3 – Descrição do Questionário TEMGEODS 

O questionário TEMGEODS é constituído por quatro partes (Anexo 6).  

A primeira parte destina-se a recolher informação para caraterizar os alunos quanto a 

alguns aspetos considerados importantes para explicar eventuais diferenças no seu 

desempenho: escola frequentada, curso do ensino secundário frequentado, ano de 

escolaridade, idade, sexo, localidade de residência, qualificação académica dos pais, 

profissão dos pais e profissão desejada pelos alunos (Tabela 3.2). 
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Tabela 3.2: Variáveis demográficas e sociais correspondentes aos itens do questionário. 
 

Variáveis Itens do questionário 

Escola  Q_1 

Curso frequentado Q_2 

Ano de escolaridade Q_3 

Idade Q_4 

Sexo Q_5 

Localidade de residência Q_6 

Qualificação académica dos pais dos alunos Q_7 

Profissão dos pais dos alunos Q_7.1; Q_7.2 

Profissão desejada pelos alunos Q_7.3 

 

Com as três partes restantes do questionário pretende-se obter informação para dar 

resposta aos seguintes objetivos: identificar a importância que os alunos atribuíam à 

literacia científica; diagnosticar as conceções dos alunos acerca dos conceitos de tempo e 

de tempo geológico; identificar os fatores que condicionam a compreensão do conceito de 

tempo geológico; e diagnosticar a importância que os alunos atribuem ao tempo geológico 

na aprendizagem da Geologia e na promoção do desenvolvimento sustentável. 

Na Tabela 3.3 apresenta-se a correspondência entre os quatro objetivos do 

questionário, as categorias de conteúdo e os itens do questionário.  
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Tabela 3.3: Matriz do questionário TEMGEODS. 
 

 
Objetivos 

 

 
Categorias de conteúdo 

 

 
Itens do questionário 

 

1. Identificar a importância 
que os alunos atribuem à 
literacia científica. 

1.1. Consciência dos assuntos ambientais. 
1.2. Otimismo ambiental. 
1.3. Motivação para o envolvimento com a ciência: 
1.3.1. Interesse pelas áreas científicas; 
1.3.2. Interesse por processos científicos; 
1.3.3. As vantagens em aprender ciências; 
1.3.4. A importância da ciência. 

Q_11 
Q_12 
 
Q_8.1 
Q_8.2 
Q_9 
Q_10 

 
2. Diagnosticar as conceções 
dos alunos acerca do conceito 
de tempo e de tempo 
geológico. 

2.1. O conceito de tempo. 
2.2. O conceito de tempo geológico. 
2.3. A datação relativa. 
2.4. A datação isotópica. 
2.5. Os critérios usados na criação da escala de 
tempo geológico. 

Q_13; Q_13.1; Q_13.2 
Q_14 
Q_15; Q_17.1; Q_17.2 
Q_16 
 
Q_19 

 
3. Identificar fatores que 
condicionam a compreensão 
do conceito de tempo 
geológico. 

 
3.1. Proximidade temporal. 
 
 

3.2. O grau de abstração. 
 

 
Q_21.3; Q_21.5; Q_18 
 
Q_21.1; Q_21.2; Q_21.8; 
Q_21.10 
 

 
4. Diagnosticar a importância 
que os alunos atribuem ao 
tempo geológico na 
aprendizagem da Geologia e 
na promoção do 
desenvolvimento sustentável. 

 
4.1. A relevância do conceito de tempo geológico. 
 
 
4.2. Relação entre tempo geológico e o 
desenvolvimento sustentável. 

 
Q_20; Q_21.4; Q_21.6; 
Q_21.7; Q_21.9 
 
Q_22; Q_23.1; Q_23.2 

 

Primeiro objetivo - Procurámos saber qual o grau de conhecimento que os alunos do 

ensino secundário reconheciam ter relativamente a alguns problemas ambientais: aumento 

dos gases com efeito de estufa na atmosfera; bombardeamento meteorítico cíclico como 

causa de grandes alterações ambientais; sobre-exploração das reservas de petróleo e gás 

natural; destruição das florestas para dar outro uso ao solo; acumulação de resíduos sólidos 

urbanos; e exposição dos resíduos nucleares. Para isso, foi pedido aos alunos (item 11) que 

assinalassem o grau de conhecimento acerca desses problemas ambientais, numa escala de 

quatro pontos: desconheço completamente (DC), conheço mal (CM), conheço 

satisfatoriamente (CS), conheço muito bem (CMB). 

Em relação à perspetiva sobre as questões ambientais (otimismo ambiental), os 

alunos foram inquiridos (item 12) sobre o que pensavam acerca da evolução da poluição 

atmosférica, da escassez de energia, da extinção de plantas e animais, da escassez de água 

potável e acerca dos resíduos nucleares, nos vinte anos seguintes. Foi-lhes pedido para 

apresentarem uma previsão relativamente à evolução de cada problema, devendo 
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posicionar-se na seguinte escala de quatro pontos: vai diminuir (VD), vai ficar igual (VFI), 

vai aumentar (VA), vai aumentar muito (VAM). 

Para identificar a motivação dos alunos no que diz respeito ao envolvimento com a 

ciência, estes foram questionados sobre:  

– o grau de interesse na aprendizagem de diversas áreas científicas (Física, Química, 

Biologia Vegetal, Biologia Humana, Astronomia e Geologia) (item 8.1.);  

– o grau de interesse em aspetos relacionados com processos científicos (o modo 

como os cientistas concebem as experiências e sobre os requisitos para que uma explicação 

seja considerada científica) (item 8.2.);  

– o grau de concordância em relação a afirmações acerca das vantagens de aprender 

ciências (“o esforço que despendo para aprender vai ajudar-me na profissão que quero vir a 

ter”; “estudo ciências porque sei que é útil para mim”; e “o que aprendo em ciências pode 

aumentar as minhas futuras alternativas de trabalho”) (item 9); 

– e o grau de concordância com um conjunto de afirmações sobre a importância da 

ciência (“a ciência é importante para nos ajudar a compreender a natureza”; “o progresso 

científico e tecnológico traz benefícios económicos”; “a ciência é útil à sociedade” e “o 

progresso científico e tecnológico traz benefícios sociais”) (item 10). 

 

Segundo objetivo – Para diagnosticar as conceções dos alunos acerca do conceito de 

tempo, formulámos a seguinte questão: “Se não houvesse relógio existiria tempo?” (item 

13). Seguidamente (item 13.1) pedia-se aos alunos para justificarem a resposta dada no 

item anterior. Perguntava-se, ainda, por meio de questões abertas, qual o significado que 

atribuíam às expressões “Fim dos tempos” (item 13.2.1) e “Tempo sem fim” (item 13.2.2). 

Relativamente ao tempo geológico foi dada a seguinte instrução: “Defina o conceito de 

tempo geológico” (item 14). 

No que se refere aos aspetos relacionados com a datação relativa, foi indicado aos 

alunos (item 15) para ordenarem, do mais antigo para o mais recente, uma lista de 

acontecimentos (“Primeira Guerra Mundial”; “Separação da Pangea”; “Viagem do Homem 

à Lua”; “Revolução Industrial”; “Formação da Terra”; “Terramoto em Lisboa”; “Extinção 

dos dinossauros”; e “Formação da Serra da Estrela”). 

Foi também apresentada uma figura constituída por quatro imagens de natureza 

geológica (Imagem A – Dobramento; Imagem B – Compactação; Imagem C – 
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Sedimentação; Imagem D – Falhamento) que representavam processos geológicos (item 

17) que ocorreram num dado local, ao longo do tempo, sendo-lhes pedido (item 17.1) para 

selecionarem a opção correspondente à sequência cronológica que consideram correta. Foi 

ainda solicitado aos alunos para ordenarem esses quatro processos do mais antigo para o 

mais recente, de acordo com a história geológica representada na figura (item 17.2). 

Para diagnosticar as conceções relacionadas com a datação isotópica, os alunos 

foram confrontados (item 16) com nove acontecimentos geológicos (“aparecimento do ser 

humano”; “extinção dos dinossauros”; “aparecimento das primeiras formas de vida na 

Terra”; “início da abertura do oceano Atlântico”; “extinção das trilobites”; “formação do 

planeta Terra”; “aparecimento dos primeiros peixes”; “idade das mais antigas rochas 

continentais conhecidas”; e “extinção dos mamutes”) e foi-lhes dada indicação para 

posicionarem cada um dos acontecimentos num friso cronológico que vai desde o tempo 

atual até aos 4600 milhões de anos (com um marcador de 500 em 500 milhões de anos). 

Relativamente às conceções acerca dos critérios usados na criação da escala de 

tempo geológico, pediu-se (item 19) para assinalarem o grau de concordância com os 

seguintes critérios: “acontecimentos da história humana”; “aparecimento de novas espécies 

de seres vivos”; “registo fóssil”; “idade absoluta de uma rocha”; “idade relativa dos 

estratos”; e “extinção de espécies de seres vivos”. 

 

Terceiro objetivo – Para identificar os fatores que condicionam a compreensão do 

conceito de tempo geológico, foi proposto que se assinalasse o grau de concordância com 

duas afirmações acerca da proximidade temporal como fator que condiciona a 

compreensão do conceito de tempo geológico: “o tempo geológico relata acontecimentos 

cronologicamente muito distantes de mim” (item 21.3) e “o tempo geológico relata 

fenómenos não presenciados pelo Homem” (item 21.5).  

Ainda sobre a proximidade temporal, os alunos foram confrontados com um 

conjunto de imagens (item 18) relacionadas com acontecimentos geológicos (vulcão / ilha 

vulcânica; cordilheira montanhosa / paisagem erodida; habitação / consequência de um 

abalo sísmico) e com uma chave com os seguintes dados da escala de tempo (“I. De 

segundos até um mês”; “II. De um mês a um ano”; “III. De um ano a 10 anos”; “IV. De 10 

anos a 1000 anos”; “V. De 1000 anos a 1000000 anos”; “VI. Mais de 1000000 anos”). 

Neste item, deveria atribuir-se a cada par de imagens, associadas ao “antes” e ao “depois”, 
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os dados dessa escala, de acordo com o tempo necessário para que tenha ocorrido esse 

acontecimento. 

Quanto ao grau de abstração, foi pedido para manifestarem a sua concordância ou 

discordância com as seguintes afirmações: “o tempo geológico é um conceito demasiado 

complexo” (item 21.1); “o tempo geológico exige números demasiado grandes” (item 

21.2); “o tempo geológico exige muita memorização, associando fenómenos geológicos a 

uma determinada idade” (21.8); e “o tempo geológico é apresentado em esquemas muito 

complexos” (21.10). 

 

Quarto objetivo – Pretendia-se conhecer o grau de concordância com um conjunto de 

afirmações (item 20) sobre a importância atribuída ao tempo geológico para a compreensão 

de fenómenos e mecanismos geológicos (O tempo geológico: “… permite compreender a 

tectónica de placas”; “… permite contabilizar a precipitação de uma determinada região”; 

“… permite compreender o desaparecimento dos dinossauros”; “… permite compreender a 

evolução da vida na Terra”; “… permite explicar a formação de montanhas”; “… permite 

medir a variação da temperatura diária de uma determinada região”; “… permite prever a 

erupção de um vulcão”; “… permite explicar a formação do oceano Atlântico”; “… 

permite explicar a diferença da biodiversidade existente na Austrália, relativamente a 

outros continentes”, “… permite prever a ocorrência de um sismo”; “… permite prever 

alguns dos acontecimentos futuros na Terra”; “… permite prever a ocorrência de um 

tsunami”; “… associado ao estudo das rochas, por exemplo, das sedimentares, pode ajudar 

a prevenir os efeitos futuros de um tsunami”).  

No que se refere, ainda, à relevância do conceito de tempo geológico, os alunos 

assinalavam o seu grau de concordância com quatro afirmações sobre o tempo geológico: 

“… dificulta a compreensão de fenómenos geológicos - ex.: formação e erosão de 

montanhas” (item 21.4); “… é dispensável na aprendizagem da Geologia” (21.6); “… 

dificulta a compreensão da História da Terra” (21.7); “… ajuda a compreender os 

acontecimentos da pré-história” (21.9). 

Sobre a relação entre tempo geológico e o desenvolvimento sustentável (item 22), foi 

pedido aos alunos que indicassem o grau de concordância relativamente a um conjunto de 

nove afirmações sobre diferentes atitudes perante as emissões poluentes dos automóveis 

(22.1) e das fábricas (22.3), sobre a disponibilidade e utilização dos recursos (22.2; 22.7; 
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22.8), sobre o tratamento a dar aos resíduos (22.4; 22.5; 22.9) e ainda sobre a proteção das 

espécies ameaçadas (22.6): “O conhecimento sobre a História da Terra permite-nos 

concluir, no tempo atual, que” - “…a preocupação com as emissões poluentes dos 

automóveis é desnecessária porque tudo é assimilado pela Terra”; “…o desperdício de 

energia devido à utilização desnecessária de eletrodomésticos deve ser evitado”; “…as 

emissões poluentes das fábricas devem ser reguladas por lei, ainda que isso aumente o 

preço dos produtos”; “…o uso de embalagens de plástico deve ser reduzido ao mínimo, a 

fim de diminuir a quantidade de lixo, porque é dificilmente reciclado”; “…as fábricas 

devem ser obrigadas a provar que tratam adequadamente os resíduos industriais perigosos 

porque alteram as dinâmicas da biosfera num curto período de tempo”; “…é desnecessário 

proteger por lei os habitats das espécies ameaçadas porque as extinções são periódicas”; 

“…a eletricidade deve ser produzida, tanto quanto possível, a partir de fontes renováveis, 

ainda que isso aumente o seu custo”; “…a preocupação com os recursos da Terra (ex.: 

petróleo, gás natural e rochas ornamentais) não é necessária porque eles renovam-se 

continuamente”; “…as preocupações com a reciclagem dos resíduos são exageradas 

porque o tempo tudo degrada e tudo é assimilado pela Terra”. 

Segue-se o confronto com a seguinte afirmação: “Atualmente, vivemos momentos de 

alguma preocupação ambiental na Terra, sendo posta em causa a vida e a sobrevivência de 

várias espécies no Planeta, incluindo a humana” (item 23). Foi, então, perguntado aos 

alunos (item 23.1) se consideravam (ou não) que o estudo do tempo geológico pode ajudar 

a encontrar soluções para os problemas referidos. 

Os alunos foram também interpelados (item 23.2.) sobre o que pensavam acerca do 

modo como o estudo do conceito de tempo geológico pode, ou não, ajudar a encontrar 

soluções para os problemas que a Terra enfrenta e que podem pôr em causa a vida e a 

sobrevivência de várias espécies no Planeta, incluindo a humana. 

 

3.3.1.4 – Aplicação do Questionário TEMGEODS 

Concluída a validação do questionário, passou-se, de seguida, à sua aplicação em 26 

escolas distribuídas por 22 cidades e vilas (Figura 3.1) das regiões Norte e Centro de 

Portugal (NUTS II). Esta escolha foi feita por conveniência uma vez que permitia uma 

recolha da informação mais fácil e com menores custos, dada a maior proximidade à 

Universidade de Aveiro e ao local de trabalho e de residência da investigadora (Viseu). 
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Figura 3.1. Localização das escolas frequentadas pelos respondentes. 

 

A aplicação do questionário foi realizada por um professor de cada uma das turmas, 

com a supervisão da autora do estudo, depois de obtidas as autorizações dos diretores dos 

agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas para o fazer.  

Foi, assim, constituída uma amostra não probabilística intencional (Pardal & Lopes, 

2011) de 74 turmas (Tabela 3.4). 

 

Tabela 3.4: Constituição da amostra. 
 

 

Anos de escolaridade 

Turmas 

n % 

11.º ano com BioGeo 26 35,1 

10.º ano com BioGeo 26 35,1 

10.º ano sem BioGeo 22 29,8 

Total 74 100 

 

Como se pode observar na Tabela 3.4, a amostra era constituída por 26 turmas de 

alunos do 11.º ano de escolaridade com Biologia e Geologia (35,1%), 26 turmas de alunos 



108 
 

do 10.º ano de escolaridade com Biologia e Geologia (35,1%) e 22 turmas de alunos do 

10.º ano sem Biologia e Geologia (29,8%).  

Na Tabela 3.5 apresenta-se a distribuição dos questionários recolhidos por escola e 

por ano de escolaridade, com ou sem a disciplina de Biologia e Geologia, e que 

constituíram o ponto de partida para o diagnóstico de conceções dos alunos do ensino 

secundário acerca das questões relacionadas com a importância da literacia científica e 

com os conceitos de tempo, de tempo geológico e de desenvolvimento sustentável. 

 

Tabela 3.5: Distribuição por escola e ano de escolaridade dos questionários recolhidos. 
 

 

Com um número de alunos matriculados no ensino secundário público, em 2010, de 

369 979 (FFMS, 2014), a nossa amostra apresenta um erro de 3,21%, com um nível de 

confiança de 99%. Assim, a dimensão da amostra foi considerada adequada, atendendo à 

natureza do estudo, ao número de respostas a analisar e ao limite de tempo previsto para a 

conclusão desta investigação. 

 

 

Escolas 
Anos de Escolaridade 

Total 
 

11.º Ano  
com BioGeo 

10.º Ano 
com BioGeo 

10.º Ano 
sem BioGeo 

Agrupamento de Escolas de Águas Santas – Maia 18 23 26 67 
Agrupamento EB 2,3/S de Vilar Formoso 16 12 8 36 
Escola EB 2,3/S de Penalva do Castelo 24 20 14 58 
Escola EB 2,3/S Monte da Ola – Viana do Castelo 20 25 0 45 
Escola EB 2,3/S Sacadura Cabral – Celorico da Beira 15 20 12 47 
Escola Secundária Afonso de Albuquerque – Guarda 20 27 0 47 
Escola Secundária Alcaides de Faria – Barcelos 27 28 27 82 
Escola Secundária Alves Martins – Viseu 28 27 27 82 
Escola Secundária Avelar Brotero – Coimbra 23 22 27 72 
Escola Secundária Campos Melo – Covilhã 20 23 28 71 
Escola Secundária c/ 3.º CEB de Tondela 22 22 0 44 
Escola Secundária c/ 3.º CEB Frei Rosa Viterbo – Sátão 24 22 9 55 
Escola Secundária da Gafanha da Nazaré 19 21 21 61 
Escola Secundária de Castro Daire 18 17 25 60 
Escola Secundária de Emídio Navarro – Viseu 19 28 28 75 
Escola Secundária de Estarreja 24 25 24 73 
Escola Secundária de Fafe 26 26 27 79 
Escola Secundária de Fornos de Algodres 14 20 16 50 
Escola Secundária de Latino Coelho – Lamego 18 23 22 63 
Escola Secundária de Oliveira do Bairro 30 21 16 67 
Escola Secundária de Pinhel 19 24 17 60 
Escola Secundária de Santa Comba Dão 16 22 17 55 
Escola Secundária de Santa Maria Maior – Viana do Castelo 28 24 0 52 
Escola Secundária de Viriato – Viseu 27 27 22 76 
Escola Secundária do Castêlo da Maia 26 16 15 57 
Escola Secundária Homem de Cristo – Aveiro 25 22 23 70 
  Total 566 587 451 1604 
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3.3.2 – Intervenção Didática 

No âmbito do presente estudo, foi concebida uma ID destinada a ser implementada, 

com alunos do 11.º ano, nas aulas da componente de formação específica da disciplina de 

Biologia e Geologia. 

Para o efeito, foi proposta, junto da direção da escola em que a investigadora trabalha 

(Escola Secundária Alves Martins – Viseu), a realização das atividades que implicavam 

AESA. 

No capítulo 5.º, apresentamos, pormenorizadamente, a conceção, a organização, a 

validação e a planificação da ID, bem como os recursos utilizados. 

 

 

3.4 – Tratamento e Análise da Informação 

Apresenta-se, a seguir, uma descrição sumária do modo como foi recolhida a 

informação para responder às questões de investigação e da forma como foram feitos o 

tratamento e a análise dessa informação. 

Na secção 3.4.1 introduz-se a análise e tratamento da informação obtida a partir da 

aplicação do questionário TEMGEODS no início do estudo (conceções sobre tempo 

geológico e desenvolvimento sustentável). Por sua vez, na secção 3.4.2 são introduzidos o 

tratamento e a análise da informação relativa à ID (“Uma abordagem ao tempo 

geológico”). 

 

 

3.4.1 – Conceções sobre Tempo Geológico e Desenvolvimento Sustentável 

A análise e a discussão da informação relativa às conceções dos alunos do ensino 

secundário sobre tempo geológico e desenvolvimento sustentável são apresentadas no 

capítulo 4.º. Foi feita uma análise descritiva e, em seguida, foram trabalhados os dados de 

forma mais integrada, aplicando a Análise em Componentes Principais (ACP), explorando 

a relação entre as variáveis em estudo e identificando as relações existentes entre elas, em 

conformidade com os procedimentos que se apresentam na secção sobre a justificação dos 

cálculos (3.4.1.1). 
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3.4.1.1 – Justificação dos Cálculos 

A análise estatística dos dados relativos às conceções sobre tempo geológico e 

desenvolvimento sustentável foi efetuada com recurso ao programa IBM SPSS Statistics 

19. 

Ao longo do questionário, e para as várias temáticas, é pedido aos sujeitos que se 

posicionem face a um item tipo Likert apresentado. A título de exemplo, na questão 11, 

relativa à consciência de assuntos ambientais, os sujeitos respondem num item de quatro 

pontos: desconheço completamente, conheço mal, conheço satisfatoriamente e conheço 

muito bem. Nestas questões, começamos por fazer a análise descritiva das respostas a cada 

afirmação. São apresentadas as percentagens e as frequências absolutas das respostas para 

cada opção (Reis, 1988).  

Dada a pertinência teórica e empírica do cruzamento das variáveis em estudo 

(importância da literacia científica; grau de abstração; importância do tempo geológico 

para a compreensão dos fenómenos e mecanismos geológicos; transversalidade do tempo 

geológico; importância do conhecimento da História da terra na promoção do 

desenvolvimento sustentável) com algumas variáveis demográficas, foi necessário 

encontrar uma estratégia de análise que permitisse obter essa informação através dos 

dados, mas que fosse simultaneamente interpretável e sintética. O cruzamento item a item 

seria uma análise muito extensa, em que facilmente se perderia o sentido dos resultados. 

Foi então equacionada a redução do número de indicadores, criando variáveis que 

agregassem os indicadores pelo seu sentido, ou seja, pelo que têm em comum. Para atingir 

este objetivo recorremos à Análise em Componentes Principais (ACP). 

A ACP tem sido utilizada no âmbito da investigação educacional para reduzir o 

número de variáveis em estudo ou para identificar a dimensionalidade no contexto 

psicométrico (construção de escalas psicológicas). A pertinência na presente investigação 

insere-se no primeiro tipo de aplicação (Bryant & Yarnold, 1995; Costello & Osborne, 

2005; Stevens, 1986; Tabachnick & Fidell, 2007).  

Para Tabachnick e Fidell (2007), 

the goal of research using PCA or FA is to reduce a large number of variables to a 
smaller number of factors, to concisely describe (and perhaps understand) the 
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relationships among observed variables, or to test theory about underlying 
processes.65 (p. 610) 
 

Previamente ao cálculo da ACP, foi sempre calculado o índice de adequação da 

amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). O KMO é calculado com base nas correlações 

parciais. A correlação parcial entre duas variáveis é a correlação que sobra depois de serem 

controlados os efeitos de outras variáveis. A matriz das correlações parciais é chamada 

anti-imagem. A imagem é a diferença entre a matriz de correlações empíricas e a 

anti-imagem, ou seja, é a porção da correlação que é explicada pelas outras variáveis. Para 

os dados serem adequados à factorização, espera-se que a imagem seja grande e a 

anti-imagem pequena (Pasquali, 2005). Para interpretar o resultado deste índice, seguimos 

a recomendação de Kaiser (1974) que ainda mantem a sua atualidade (Leong & Austin, 

2006). Um valor de 0,90 neste índice pode ser classificado como “excelente”, um valor de 

0,80 “bom” e um valor de 0,70 “médio”.  

O teste de esfericidade de Bartlett (Bartlett's Test of Sphericity) foi considerado, 

também, com o objetivo de avaliar a fatorabilidade da matriz de correlações (Bartlett, 

1951; Tabachnik & Fidell, 2007; Williams, Brown & Onsman, 2010). O teste de 

esfericidade de Bartlett, disponível no programa IBM SPSS Statistics 19, compara a matriz 

de correlações com uma matriz de identidade (matriz de correlações com 1,0 na diagonal 

principal e zeros em todas as outras correlações). Pretende-se que o valor de p seja 

significativo, porque se espera que existam relações entre as variáveis. O teste é sensível ao 

tamanho da amostra. 

Para cada indicador é apresentada a sua comunalidade. As comunalidades são as 

medidas em que o item em questão pode ser explicado pelos outros itens. Um valor ideal 

para as comunalidades é acima de 0,400, mas é satisfatório se o fator contiver vários itens 

nestas condições (Costello & Osborne, 2005). 

Para determinar o número de fatores a reter foram consideradas várias regras, uma 

vez que nenhuma delas recebe o consenso na bibliografia (Osborne, Costello & Kellow, 

2008), harmonizadas nos termos a seguir referidos. Foi considerada a regra de Kaiser, que 

consiste em reter as componentes com valores próprios (eigen-values – variância 

estandardizada associada à componente) superiores a 1. Esta regra, aplicada isoladamente, 

                                                           
65 “A meta da investigação com ACP ou FA é reduzir um grande número de variáveis para um menor número 
de fatores, para descrever sucintamente (e talvez entender) as relações entre as variáveis observadas, ou para 
testar a teoria sobre os processos subjacentes.” (Tradução livre da autora). 
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pode ser excessivamente conservadora. A inspeção visual do Scree Plot de Cattel foi 

efetuada em todas as ACP. Foi analisada a variância explicada pela componente. Por fim, a 

interpretabilidade das componentes foi um critério importante na decisão do número de 

componentes a reter. 

O Scree Plot foi descrito por Cattell, em 1966, e é uma estratégia para identificar o 

número de fatores a reter. Consiste em representar graficamente os valores próprios dos 

fatores e reter o número de fatores que se posicionarem acima do ponto de inflexão da 

curva (Cattell, 1966; Tabachnik & Fidell, 2007). 

Quando apenas uma componente se evidencia na ACP, então é necessário decidir 

sobre a unidimensionalidade do conjunto das variáveis. Partindo do pressuposto de que a 

unidimensionalidade é uma questão de grau (Pasquali, 2005), vamos aqui analisar alguns 

critérios a que recorremos, propostos por diversos autores (Cuesta, 1996), para suportar a 

decisão de existência de uma única componente. A variância explicada pela primeira 

componente deve, pelo menos, duplicar a variância explicada pela segunda componente, e 

simultaneamente, a diferença da variância explicada entre a segunda componente e as 

seguintes deve ser pequena. Todos os itens devem saturar significativamente na primeira 

componente, informação que se obtém forçando a ACP a uma componente. Por fim, apesar 

do alfa de Cronbach não ser um indicador de unidimensionalidade, caso ela se verifique, o 

alfa obtém valores elevados. 

Quando a estrutura fatorial apontava para a existência de dois ou mais fatores, foi 

efetuada rotação varimax para aumentar a sua possibilidade de interpretação. Na rotação da 

matriz fatorial a variância dos fatores é redistribuída de modo a obter um padrão fatorial 

mais simples e mais significativo teoricamente. Na rotação ortogonal (como é o caso da 

rotação varimax) os ângulos entre os eixos são mantidos. Na rotação oblíqua (como é o 

caso da rotação oblimin) os eixos podem ter ângulos variáveis. Isto significa que se assume 

teoricamente a possibilidade das dimensões estarem correlacionadas (Hair, Anderson, 

Tatham & Black, 1995).  

O passo seguinte é analisar as saturações fatoriais. A saturação fatorial é a correlação 

entre a componente e o item. Para determinar quais as saturações significativas, Stevens 

(1986) propõe como critério a duplicação do valor crítico da correlação para p < 0,01, 

considerado  o tamanho da amostra. No presente estudo, por se tratar de uma amostra 

grande, este critério não é útil, na medida em que, seguindo este critério, a magnitude das 
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saturações seria muito pequena e sem valor substantivo (< 0,15). Tabachnick e Fidell 

(2007) sugerem 0,32 como uma boa regra de ouro para a saturação de um item no fator. 

Com este valor crítico, o item partilha aproximadamente 10% de variância com os outros 

itens que saturam no fator (Costello & Osborne, 2005). Um fator com menos de três itens é 

geralmente fraco e instável; são desejáveis cinco itens, com saturações superiores a 0,50, 

para um fator forte (Costello & Osborne, 2005). 

Para obter as pontuações de cada sujeito na variável, foi considerado o factorial 

score resultante das ponderações dos pesos fatoriais, obtido através da opção save as 

variables do IBM SPSS Statistics 19, aquando do cálculo da ACP (Hatcher, 1997). As 

variáveis obtidas estão padronizadas com média 0 e desvio-padrão de 1. Esta estratégia 

permite obter uma medida mais exata que a sua alternativa factor based-score em que são, 

simplesmente, somados os valores assinalados pelos sujeitos. As desvantagens relatadas na 

bibliografia relativamente a uma maior dificuldade na leitura e interpretação dos resultados 

não é aqui pertinente porque o objetivo foi encontrar uma medida que permitisse o estudo 

diferencial, ou seja, testar diferenças entre médias nos níveis de variáveis como, por 

exemplo, entre sexos, ou efetuar correlações. 

Foi ainda calculado o alfa de Cronbach (1951; 1990; Thompson, 2003) como medida 

de consistência interna. O alfa de Cronbach reflete o grau de covariância dos itens entre si. 

É maior quando, por um lado, a variância específica de cada item for pequena e, por outro 

lado, quando for grande a variância produzida pelo conjunto (Pasquali, 2003). Para a 

interpretação deste índice, consideramos a classificação de DeVellis (1991): α < 0,60 – 

inaceitável; 0,60 < α < 0,65 – indesejável; 0,65 < α < 0,70 – minimamente aceitável; 0,70 < 

α < 0,80 – respeitável; 0,80 < α < 0,90 – muito bom; 0,90 < α – ponderar a redução do 

número de itens. 

Para cruzar estas novas variáveis com as variáveis demográficas selecionadas 

recorremos à ANOVA (Análise de Variância) (Hair, Anderson & Tatham, 1995). Esta 

prova é adequada ao teste de diferenças entre médias de uma variável intervalar nos níveis 

de uma variável nominal (Howell, 2010). Esta prova, como as restantes provas 

paramétricas tem como pressupostos a distribuição normal da variável dependente 

(intervalar) e a homocedasticidade. 

Relativamente à distribuição normal, o elevado tamanho da amostra deste estudo 

permite-nos apelar ao teorema do limite central, ou teorema de Lindberg-Levy, que 
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estabelece que, em amostras grandes, a distribuição tende para a normalidade (Murteira, 

Ribeiro, Silva & Pimenta, 2001).  

A homocedasticidade ou homogeneidade das variâncias significa que tendo dois 

grupos a comparar a sua variância não difere estatisticamente, σ1
2=σ2

2=σ2. A 

homocedastidade foi testada para todas as ANOVAS efetuadas com o teste de Levine (Lim 

& Loh, 1996). Sempre que o teste de Levene foi significativo foi usada a correção de 

Brown-Forsythe (Vallejo & Escudero, 2000; Brown & Forsythe, 1974a, 1974b).  

Quando a variável nominal tem três ou mais níveis (exemplo: 11.º ano vs. 10.º ano 

sem BioGeo vs. 10.º ano com BioGeo) são necessários cálculos adicionais para testar as 

diferenças entre cada par de variáveis (comparações post hoc). Para as comparações post 

hoc foi selecionado o teste de Sheffé. No caso de heterocedasticidade, esta prova foi 

substituída pelo teste Games-Howell (Howell, 2011). 

A relação entre duas variáveis intervalares foi avaliada com recurso à correção de 

Pearson (Howell, 2011). Para um N grande, por exemplo de 1000, são significativas 

correlações superiores a 0,052 para p < 0,05 e superiores a 0,062 para p < 0,01. Como a 

correlação é sensível ao tamanho da amostra, para amostras grandes uma correlação pode 

ser estatisticamente significativa, mas sem significado substantivo. Tomando o exemplo 

anterior, uma correlação de 0,052 significa que as variáveis possuem uma variância 

comum de 0,0522 (ou seja, 0,27%). Seguimos o critério de Cohen (Cohen & Manion, 

1990) e considerámos uma correlação inferior a 0,30 pequena, entre 0,30 e 0,50 moderada 

e superior a 0,50 elevada. 

Quando se pretendeu testar diferenças entre níveis de uma variável nominal mas em 

que a segunda variável tinha um nível de mensuração ordinal, então optámos por provas 

estatísticas não paramétricas (Corder & Foreman, 2009; Howell, 2011; Kvam & 

Vidakovic, 2007; Siegel, 1975). Nos casos em que se pretendeu testar diferenças entre dois 

níveis, foi usada a prova U de Mann-Whitney; para testar diferenças entre três ou mais 

níveis, foi usada a prova Kruskal-Wallis. Neste último caso, não estão associadas provas 

para testes post hoc com vista a identificar diferenças entre níveis. 

Para correlacionar duas variáveis ordinais, a correlação de Pearson foi substituída 

pela sua equivalente não paramétrica, rho de Spearman. 

Relativamente à estatística descritiva destas variáveis com nível de mensuração 

ordinal, sabemos que a média e o desvio-padrão não as descrevem da forma mais 
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adequada. Como, ao longo do trabalho, as frequências relativas e absolutas são 

apresentadas para todos os indicadores, a moda não é apresentada na tabela da estatística 

inferencial. Acrescentamos à média e ao desvio-padrão o mean-ranks. 

 

 

3.4.2 – Intervenção Didática “Uma Abordagem ao Tempo Geológico”  

Nesta secção vamos apresentar as linhas gerais da análise efetuada relativamente à 

implementação da ID e da avaliação do seu impacto nas conceções dos alunos sobre 

Tempo Geológico e Desenvolvimento Sustentável. 

 

3.4.2.1 – Implementação da Intervenção Didática 

A fase da investigação que corresponde à implementação da ID desenvolveu-se num 

contexto de investigação ação, pelo que a seleção dos participantes teve a ver com as 

turmas com as quais a investigadora trabalhou no momento da implementação (duas 

turmas do 11.º ano – disciplina de Biologia e Geologia). 

A ID decorreu no 2.º e no 3.º períodos do ano letivo 2009/2010, ao longo de 13 

sessões. A opção por esta calendarização teve a ver com o período em que é lecionada a 

parte do programa relacionada com a Geologia. Foi necessário ter em conta, também, as 

datas das interrupções letivas (Carnaval e Páscoa) e as datas da realização dos testes 

intermédios. A implementação da ID foi, assim, articulada com a planificação geral da 

ESAM para a Geologia e organizada em três momentos, como já referimos. 

Em cada um dos momentos da ID houve uma atividade (saída de campo ou visita ao 

museu) com a duração de um dia, incluindo as deslocações. As restantes sessões tiveram a 

duração de noventa minutos. No final de cada atividade, ou no final de cada momento da 

ID, foi solicitado aos alunos para preencherem uma ficha de monitorização rápida 

(snapshot, na designação anglo-saxónica) onde expressavam, baseados na experiência 

vivida, a sua opinião relativamente aos aspetos positivos e negativos, indicando os 

fundamentos da sua resposta, e registavam as sugestões que podiam contribuir para 

melhorar o trabalho efetuado. Esta informação recolhida era depois analisada e tida em 

conta na preparação e implementação dos momentos ou atividades seguintes. 

É importante salientar que, antes de iniciar a ID, foram desencadeados vários 

procedimentos de natureza científica e didática, bem como de índole administrativa para 
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preparar o trabalho de campo. Quanto aos primeiros, foi feita uma visita prévia aos locais a 

trabalhar que já antes tinham sido estudados com o acompanhamento de especialistas. No 

que se refere aos procedimentos de índole administrativa, foi também realizada uma série 

de atividades: pedido de autorização aos diretores dos centros de tratamento e aos 

responsáveis das diversas instituições para fazer a visita com os alunos; pedido de 

autorização ao Conselho Pedagógico da ESAM para a realização das saídas nas datas mais 

convenientes; pedido de autorização aos encarregados de educação para os alunos 

participarem; apresentação no 1.º conselho de turma da intenção de realizar as várias 

atividades previstas ao longo do ano letivo. Os pedidos formulados foram todos 

autorizados pelos vários elementos da comunidade educativa, bem como pelos 

responsáveis do CTRSU do Planalto Beirão, da ETAR de S. Salvador – Viseu e do Museu 

Nacional de História Natural e da Ciência da Unidade de Museus da Universidade de 

Lisboa. 

 

3.4.2.2 – Informação Recolhida ao longo da Intervenção Didática 

Ao longo da implementação da ID recolhemos informação que foi analisada com 

vista à adaptação das fases seguintes dessa mesma intervenção. No capítulo 5.º, 

apresenta-se, pormenorizadamente, a ID, e a informação mais relevante que foi recolhida 

através da aplicação de dois modelos de fichas de monitorização rápida (snapshot) e das 

respostas dos alunos a um item incluído no teste de avaliação. 

 

3.4.2.3 – Avaliação da influência da Intervenção Didática nas Conceções sobre Tempo 

Geológico e Desenvolvimento Sustentável 

Para avaliar a alteração das conceções dos alunos sobre Tempo Geológico e 

Desenvolvimento Sustentável promovidas pela ID foi feita a análise estatística (descritiva e 

inferencial) dos dados recolhidos a partir da aplicação do questionário TEMGEODS antes 

e no final da ID. 

As pontuações, em cada um dos constructos, foram calculadas com recurso às 

ponderações fatoriais obtidas no primeiro estudo. A opção por esta estratégia em lugar da 

simples soma das respostas (factor based-score) prendeu-se, por um lado, com a maior 

acuidade da medida quando se usam as ponderações fatoriais, e, por outro lado, com a 

coerência relativamente ao primeiro estudo. 
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Na impossibilidade de obter, através da ACP, os scores fatoriais, estes foram obtidos 

através da ponderação das respostas a cada item com a respetiva saturação fatorial 

(DiStefano, Zhu & Mîndrilá, 2009). 

No teste de diferenças, foi usado o teste t de medidas repetidas por os mesmos 

sujeitos serem avaliados duas vezes (Howell, 2010). 

Foram consideradas significativas as diferenças que tivessem associados valores de 

p < 0,05. Os cálculos foram efetuados com o programa IBM SPSS Statistics 19. 

A análise e a discussão desta informação são explanadas no capítulo 6.º que está 

organizado nas secções a seguir enumeradas: Introdução; Conceções sobre a importância 

da literacia científica; Conceções acerca do conceito de tempo e de tempo geológico; 

Conceções dos alunos sobre os fatores que condicionam a compreensão do conceito de 

tempo geológico; Conceções dos alunos sobre a importância do tempo geológico para a 

promoção do desenvolvimento sustentável; e Síntese. 

 

 

3.5 – Síntese 

Neste capítulo, foram apresentadas as opções metodológicas relativas ao estudo 

desenvolvido. Depois de ter sido justificada a opção por uma abordagem qualitativa e, 

mais especificamente, pela investigação-ação, foi apresentado o desenho da investigação, 

foram descritos os instrumentos utilizados (questionário TEMGEODS; planificação da ID; 

e recursos utilizados na ID) e ainda apresentadas as linhas gerais relativas ao tratamento e 

análise da informação recolhida, bem como a justificação dos cálculos efetuados. 

Esta investigação foi organizada em três fases: desenvolvimento de um quadro 

teórico de referência e concetual; conceção, desenvolvimento e avaliação do impacto de 

uma ID nas conceções dos alunos da disciplina de Biologia e Geologia (11.º ano); e 

elaboração de uma proposta metodológica fundamentada. 

A partir da aplicação do questionário TEMGEODS, recolhemos um conjunto 

considerável de dados que foram trabalhados, juntamente com a revisão da literatura, de 

modo a preparar a ID implementada nas aulas de Biologia e Geologia do 11.º ano.  

Os resultados da análise e interpretação da informação recolhida foram organizados à 

volta de três eixos: conceções dos alunos do ensino secundário sobre tempo geológico e 

desenvolvimento sustentável (Capítulo 4.º); implementação de uma intervenção didática 
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(Capítulo 5.º); e análise do impacto da ID nas conceções dos alunos sobre tempo geológico 

e desenvolvimento sustentável (Capítulo 6.º). 
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4 – ANÁLISE DA INFORMAÇÃO RESULTANTE DA APLICAÇÃO DO 

QUESTIONÁRIO TEMGEODS 

 

 

4.1 – Introdução 

No capítulo anterior descrevemos a metodologia usada para procurar responder às 

questões de investigação formuladas. Neste capítulo, analisamos a informação acerca das 

conceções dos alunos do ensino secundário sobre o conceito de tempo geológico e de 

desenvolvimento sustentável, obtida a partir da aplicação do questionário TEMGEODS 

apresentado no Anexo 6. 

Começamos por apresentar uma análise descritiva e, em seguida, trabalhamos os 

dados de forma mais integrada, aplicando a ACP, o que permite identificar a relação entre 

as variáveis em estudo. 

Com a análise estatística e a discussão dos resultados, pretende-se construir um 

retrato das conceções dos alunos do ensino secundário sobre a relação entre tempo 

geológico e desenvolvimento sustentável e, assim, tirar conclusões para a construção de 

um quadro teórico e concetual que fundamente a promoção do desenvolvimento dos alunos 

como cidadãos cientificamente cultos, numa lógica de sustentabilidade. 

Na primeira parte deste capítulo (secção 4.2), apresentamos a caraterização da 

amostra. Segue-se a análise e a discussão da importância da literacia científica (4.3), das 

conceções acerca do conceito de tempo e de tempo geológico (4.4), dos fatores que 

condicionam a compreensão do conceito de tempo geológico (4.5), e das conceções dos 

alunos sobre a importância do tempo geológico para a promoção do desenvolvimento 

sustentável (4.6). Por fim, conclui-se com uma síntese da informação resultante da análise 

efetuada ao longo do capítulo (4.7). 

 

 

4.2 – Caraterização da Amostra 

A caraterização da amostra, que a seguir apresentamos, é feita a partir da informação 

fornecida pelas respostas à primeira parte do questionário TEMGEODS (ver Anexo 6). 

Temos em conta as seguintes variáveis: curso do ensino secundário frequentado, idade, ano 
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de escolaridade, sexo, localidade de residência, qualificação académica e profissão dos 

pais, e ainda a profissão desejada pelos alunos. 

A partir da análise desta informação, pretende-se construir uma imagem dos alunos 

que possa ajudar a identificar alguns fatores a ter em conta na interpretação dos dados 

relativos à importância que eles atribuem à literacia científica. 

 

 

4.2.1 – Curso do Ensino Secundário Frequentado 

Relativamente ao curso que os alunos frequentam, consideramos as designações 

previstas na oferta curricular para o ensino secundário: Curso Científico-humanístico de 

Ciências e Tecnologias; Curso Científico-humanístico de Ciências Socioeconómicas; 

Curso Científico-humanístico de Línguas e Humanidades; Curso Científico-humanístico de 

Artes Visuais; e Cursos Profissionais. 

A informação recolhida sobre o curso do ensino secundário frequentado pelos 

respondentes é apresentada no gráfico da Figura 4.1.  
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Figura 4.1. Curso do ensino secundário frequentado. 

 

Como é esperado, devido aos critérios subjacentes à escolha da amostra (alunos do 

10.º ano sem a disciplina de Biologia e Geologia, por um lado, e alunos dos 10.º e 11.º 

anos com a disciplina de Biologia e Geologia, por outro), a maioria dos alunos (72,8%) 
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frequenta o Curso de Ciências e Tecnologias, seguindo-se o grupo constituído pelos alunos 

do 10.º ano de escolaridade do Curso de Línguas e Humanidades (19,6%). Em Portugal, 

dos 369 979 alunos que se encontram inscritos no ensino secundário público em 2010, 

47,5% frequentam a “Via de Ensino/Cursos gerais”, que inclui o Curso de Ciências e 

Tecnologias e o Curso de Línguas e Humanidades, 3,3% frequentam cursos técnico-

profissionais ou cursos tecnológicos e 17,7% frequentam cursos profissionais (FFMS, 

2014). 

 

 

4.2.2 – Idade e Ano de Escolaridade 

A distribuição das idades dos alunos envolvidos no estudo é apresentada na Tabela 

4.1, juntamente com os dados do ano de escolaridade. Regista-se ainda a informação 

relativa ao facto de, no 10.º ano, os inquiridos frequentarem ou não frequentarem a 

disciplina de Biologia e Geologia (BioGeo). 

 

Tabela 4.1: Caraterização dos alunos quanto à idade e ao ano de escolaridade. 
 

Idade Ano de Escolaridade 

11.º Ano 10.º Ano 
 

Com BioGeo Com BioGeo Sem BioGeo Total 10.º Ano Total Geral 

n % n % n % n % n % 

14 0 0,0 4 0,7 1 0,2 5 0,5 5 0,3 

15 3 0,5 407 69,5 217 48,6 624 60,4 627 39,4 

16 390 69,8 145 24,8 161 36,0 306 29,7 696 43,8 

17 139 24,9 24 4,1 47 10,5 71 6,9 210 13,2 

18 21 3,7 1 0,2 17 3,8 18 1,7 39 2,4 

19 5 0,9 4 0,7 3 0,7 7 0,7 12 0,8 

21 1 0,2 0 0,0 1 0,2 1 0,1 2 0,1 

Totais 559 100 585 100 447 100 1032 100 1591 100 

Missing 13 0,8 

 

Como se pode observar a partir da leitura da Tabela 4.1, apenas 0,8% dos inquiridos 

não responde à questão. Os alunos têm idades entre os 14 anos (0,3%) e os 21 anos (0,1%). 

A maior parte tem 16 anos (43,8%), seguindo-se os alunos com 15 anos (39,4%). No 10.º 

ano, a maior parte dos alunos (60,4%) tem 15 anos e no 11.º ano tem 16 anos (69,8%). 
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Constata-se que a maior parte dos alunos inquiridos fez um percurso escolar normal, sem 

retenções. 

 

 

4.2.3 – Sexo 

Verifica-se que a amostra deste estudo é constituída maioritariamente por indivíduos 

do sexo feminino (56,4%) como se pode ver na Figura 4.2. 

Feminino
56,4%

Masculino
43,6%

 
Figura 4.2. Sexo dos alunos inquiridos. 

 

 

4.2.4 – Localidade de Residência 

Perguntou-se aos alunos qual era a sua localidade de residência. A informação obtida 

foi tratada e agrupada por concelhos e por distritos. 

Os alunos residem em 22 concelhos, pertencentes a 8 distritos das regiões Norte e 

Centro de Portugal (NUTS II).  
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Figura 4.3. Distrito de residência dos alunos inquiridos. 

 

Em todos os concelhos há uma percentagem igual ou superior a 2,2% do total de 

respondentes. O concelho com menor percentagem de respondentes é Almeida, no distrito 

da Guarda. O concelho de Viseu é aquele em que há maior percentagem de respostas 

(14,4%), seguido dos concelhos da Maia, com 7,7%, e de Viana do Castelo, com 6%. 

Agrupando os concelhos por distritos (Figura 4.3), verificamos que respondem 35,4% de 

residentes no distrito de Viseu, 16,9% de Aveiro, 15% da Guarda, 10% de Braga, 7,7% do 

Porto, 6,1% de Viana do Castelo, 4,5% de Coimbra e 4,4% de residentes no distrito de 

Castelo Branco. 

 

 

4.2.5 – Qualificação Académica dos Pais 

A qualificação académica corresponde ao “nível de instrução completo mais elevado 

que o indivíduo atingiu” (INE, 2002, XXIX) num determinado período de referência. 

Os dados relativos à qualificação académica dos pais são agrupados em sete níveis: 

“Ensino superior”; “Formação profissional de nível IV (CET)”; “Curso geral do ensino 

secundário”; “Curso técnico, tecnológico ou técnico-profissional do ensino 

secundário / Formação profissional de nível III”; “Terceiro ciclo do ensino 

básico / Formação profissional de nível II”; “Segundo ciclo do ensino básico / Formação 

profissional de nível I”; e “Outro”. Esta informação é apresentada na Tabela 4.2. 
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 Tabela 4.2: Qualificação académica dos pais dos alunos inquiridos. 
 

 
Nível de escolaridade 

Pai Mãe 

n % n % 

Ensino superior 262 17,2 329 21,3 

Formação profissional de nível IV (CET) 25 1,6 21 1,4 

Curso geral do ensino secundário 296 19,3 297 19,2 

Curso técnico, tecnológico ou técnico-profissional do ensino 
secundário / Formação profissional de nível III 

55 3,6 62 4,0 

Terceiro ciclo do ensino básico / Formação profissional de nível II 369 24,1 381 24,7 

Segundo ciclo do ensino básico / Formação profissional de nível I 407 26,6 356 23,1 

Outro 116 7,6 97 6,3 

Total 1530 100 1543 100 

Missing  74 4,6 61 3,8 

 

Uma percentagem variável entre 3,8% e 4,6% dos inquiridos não responde sobre a 

qualificação dos seus pais.  

A partir da análise da Tabela 4.2, conclui-se que a maioria dos pais dos alunos 

inquiridos não chegou a ingressar no ensino secundário: 26,6% dizem que os pais 

concluíram o segundo ciclo do ensino básico ou equivalente e 24,1% que concluíram o 

terceiro ciclo do ensino básico ou equivalente. Apenas 19,3% indicam que os pais 

obtiveram o curso geral do ensino secundário ou equivalente e 17,2% indicam 

qualificações académicas ao nível do ensino superior. 

Relativamente às mães, cerca de 25% respondem que elas têm apenas o terceiro ciclo 

do ensino básico ou equivalente e que 23,1% das mães têm o segundo ciclo do ensino 

básico ou equivalente. Apenas 19,2% dizem que a mãe tem o curso geral do ensino 

secundário. Dizem ainda que 21,3% das mães obtiveram uma qualificação académica ao 

nível do ensino superior. 

Verifica-se, assim, uma ligeira vantagem das qualificações académicas da mãe 

relativamente às qualificações do pai. Por outro lado, podemos constatar que as 

qualificações académicas dos pais (pai e mãe) dos respondentes são, em termos globais, 

mais elevadas do que as médias relativas à totalidade da população portuguesa (INE, 2002; 

2011). A nível nacional, a população com 23 ou mais anos que completou o ensino 

superior é de cerca de 9%, em 2001, e de cerca de 15% em 2011. Em termos geográficos, 

as regiões Norte e Centro apresentam apenas cerca de 13% da população com ensino 

superior completo, em 2011. Os valores relativos às mães dos respondentes aproximam-se 

dos apresentados pela população da região de Lisboa em que a percentagem de indivíduos 

com ensino superior é mais elevada, 21,4% (INE, 2012). 
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4.2.6 – Profissão dos Pais e Profissão Desejada pelos Alunos 

Foi perguntado aos alunos qual era a profissão dos pais e qual a profissão que eles 

gostariam de vir a ter no futuro. 

Com base na Classificação da Organização Internacional do Trabalho (International 

Standard Classifications of Occupation – ISCO), os dados obtidos foram organizados e 

reclassificados nas seguintes categorias: “profissões militares”; “pessoal de chefia e 

direção”; “especialistas das atividades intelectuais e científicas”; “técnicos e 

profissionais de nível intermédio”; “empregados administrativos”; “pessoal dos serviços 

e vendedores”; “trabalhadores qualificados da agricultura, da silvicultura e da pesca”; 

“operários, artífices e trabalhadores similares”; “operadores de instalações e máquinas e 

trabalhadores da montagem”; “trabalhadores não qualificados / profissões elementares”; 

“estudantes”; “inativos desempregados”; e “inativos aposentados”. 

O resultado da análise das respostas dadas relativamente à profissão dos pais (pais e 

mães) é apresentado na Tabela 4.3. 

 
Tabela 4.3: Profissão dos pais dos alunos inquiridos. 

 

Profissão 
Pai Mãe 

n % n % 

Profissões militares 39 2,6 0 0,0 

Pessoal de chefia e direção 134 8,9 73 4,7 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas 184 12,2 266 17,2 

Técnicos e profissões de nível intermédio 106 7,1 123 8,0 

Empregados administrativos 41 2,7 93 6,0 

Pessoal dos serviços e vendedores 197 13,1 324 20,9 

Trabalhadores qualificados da agricultura, da silvicultura e da pesca 19 1,3 7 0,5 

Operários, artífices e trabalhadores similares 381 25,3 66 4,3 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores de montagem 202 13,4 118 7,6 

Trabalhadores não qualificados / profissões elementares  108 7,2 366 23,6 

Estudantes 3 0,2 9 0,6 

Inativos desempregados 48 3,2 95 6,1 

Inativos aposentados 42 2,8 8 0,5 

Total 1504 100 1548 100 

Missing 100 6,2 56 3,5 

 

Entre 3,5% dos inquiridos, relativamente à mãe, e 6,2%, relativamente ao pai, não 

respondem à questão. 
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As profissões mais representadas, em relação ao pai, dizem respeito às categorias 

“operários, artífices e trabalhadores similares”, com 25,3%, “operadores de instalações e 

máquinas e trabalhadores da montagem”, com 13,4%, “pessoal dos serviços e vendedores”, 

com 13,1% e “ especialistas das atividades intelectuais e científicas”, com 12,2%.  

Relativamente à mãe, as profissões com maior representação são as que 

correspondem às seguintes categorias: “trabalhadores não qualificados/profissões 

elementares”, com 23,6%, “pessoal dos serviços e vendedores”, com 20,9%, e 

“especialistas das atividades intelectuais e científicas”, com 17,2%. 

Constata-se ainda que as mães desempregadas (6,1%) são aproximadamente o dobro 

relativamente aos pais (3,2%). 

Os resultados da análise das respostas dadas pelos alunos relativamente à profissão 

que eles desejam vir a ter são apresentados na Tabela 4.4. Globalmente, mantêm-se as 

categorias de análise apresentadas relativamente às profissões dos pais, com exceção das 

categorias “estudantes”, “inativos desempregados” e “inativos aposentados” que não se 

revelam pertinentes perante a especificidade dos inquiridos. Além destas diferenças, 

apresenta-se também o registo da categoria “não sabe”, devido ao seu significado e à sua 

representação no conjunto das respostas. 

 

Tabela 4.4: Profissões que os alunos disseram gostar de vir a ter 
 

Profissões n % 

Profissões militares 38 2,7 

Pessoal de chefia e direção 19 1,3 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas 1038 72,5 

Técnicos e profissionais de nível médio 151 10,5 

Empregados administrativos 3 0,2 

Pessoal dos serviços e vendedores 41 2,9 

Trabalhadores qualificados da agricultura, da silvicultura e da pesca 2 0,1 

Operários, artífices e trabalhadores similares 9 0,6 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem 5 0,4 

Trabalhadores não qualificados / profissões elementares 5 0,4 

Não sabe 121 8,4 

Total 1432 100 

Missing 172 10,7 
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Verifica-se que 10,7% dos alunos inquiridos não responde a esta questão. Há ainda 

8,4% de respondentes que dizem não saber qual a profissão que gostariam de exercer no 

futuro. 

As profissões desejadas pela maioria dos alunos (72,5%) inserem-se na categoria 

“especialistas das atividades intelectuais e científicas”. 

% 

 
Figura 4.4. Profissão dos pais e profissão desejada pelos alunos. 

 

Comparando as profissões exercidas pelos pais dos alunos com os dados relativos às 

profissões que os alunos desejam vir a exercer, perspetiva-se uma trajetória de mobilidade 

social ascendente: os alunos pretendem ter profissões socialmente mais prestigiadas que as 

exercidas pelos seus pais (Figura 4.4). Por outro lado, é de realçar o facto de poucos alunos 

(1,3%) manifestarem o desejo de exercer profissões inseridas na categoria “pessoal de 

chefia e direção”. 

 

 

4.3 – Importância da Literacia Científica 

Nesta secção, apresenta-se a análise e interpretação da informação obtida a partir das 

respostas dadas à segunda parte do questionário TEMGEODS, que tem como objetivo 

identificar a importância que os alunos atribuem à literacia científica. 
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As categorias de conteúdo desta parte da informação são as seguintes: consciência 

dos assuntos ambientais (4.3.1), otimismo ambiental (4.3.2) e a motivação para o 

envolvimento com a ciência (4.3.3). 

 

 

4.3.1 – Consciência dos Assuntos Ambientais 

Relativamente à consciência dos assuntos ambientais, procurámos saber qual o grau 

de conhecimento que os alunos consideram ter sobre os problemas ambientais elencados na 

Tabela 4.5 (11.1. a 11.6), segundo uma escala de quatro pontos, como foi referido no 

capítulo 3.º, dedicado à metodologia. A informação relativa às respostas dos alunos sobre 

esta problemática (questão 11) é apresentada na tabela que se segue. 

 

Tabela 4.5: Distribuição das respostas relativas à consciência dos assuntos ambientais. 
 

Problemas ambientais 
Grau de Conhecimento Total 

 
n 

Missing 

 

% 
DC CM CS CMB 

n % n % n % n % 
11.1. Aumento dos gases com efeito de estufa 
na atmosfera 

13 0,8 54 3,4 760 47,5 774 48,3 1601 0,2 

11.2. Bombardeamento meteorítico cíclico, 
causando grandes alterações ambientais 

101 6,3 540 33,8 785 49,1 173 10,8 1599 0,3 

11.3. Sobre-exploração das reservas de 
petróleo e gás natural 

26 1,6 222 13,9 812 50,7 541 33,8 1601 0,2 

11.4. Destruição das florestas para dar outro 
uso ao solo 

23 1,4 117 7,3 722 45,2 737 46,1 1599 0,3 

11.5. Acumulação de resíduos sólidos urbanos 23 1,4 237 14,8 874 54,7 466 29,1 1600 0,3 
11.6. Exposição dos resíduos nucleares 73 4,6 494 30,9 774 48,5 255 16,0 1596 0,5 

 

Apenas uma percentagem insignificante de alunos inquiridos (entre 0,2% e 0,5%) 

não responde aos itens desta questão. 

A maioria dos alunos considera conhecer satisfatoriamente (CS) ou conhecer muito 

bem (CMB) o problema dos gases com efeito de estufa na atmosfera (95,8%), da 

destruição das florestas para dar outro uso ao solo (91,3%), da sobre-exploração das 

reservas de petróleo e gás natural (84,5%), da acumulação de resíduos urbanos (83,7%) e 

do bombardeamento meteorítico cíclico (59,9%). Destacam-se, particularmente, os 

problemas do aumento dos gases com efeito de estufa na atmosfera e da destruição das 

florestas para dar outro uso ao solo em que, respetivamente, 48,3% e 46,1% dos inquiridos 

dizem que os conhecem muito bem. 



129 
 

Da análise da informação obtida, podemos concluir que os inquiridos consideram 

conhecer bem os problemas ambientais da atualidade que os envolvem ou preocupam. Na 

verdade, como se viu, a maioria dos inquiridos são alunos do Curso de Ciências e 

Tecnologias onde alguns destes temas são objeto de estudo e de debate. Além disso, estas 

temáticas são, atualmente, abordadas com frequência na comunicação social (jornais, TV, 

revistas, etc.), podendo qualquer cidadão aceder a essa informação. 

 

 

4.3.2 – Otimismo Ambiental 

No que se refere à perspetiva sobre as questões ambientais (otimismo ambiental), os 

alunos foram questionados sobre o que pensam acerca da evolução, nos próximos vinte 

anos, da poluição atmosférica, da escassez de energia, da extinção de plantas e animais, da 

escassez de água potável e acerca dos resíduos nucleares. 

Na Tabela 4.6, apresenta-se o resultado da análise das respostas dos alunos sobre a 

evolução dos problemas referidos (questão 12), com base numa escala de quatro pontos, 

como se referiu na apresentação da matriz do questionário TEMGEODS: vai diminuir 

(VD), vai ficar igual (VFI), vai aumentar (VA), vai aumentar muito (VAM). 

 

Tabela 4.6: Distribuição das respostas sobre a evolução de problemas ambientais. 
 

 

Verifica-se que apenas uma reduzida percentagem (entre 0,6% e 1,1%) de alunos 

inquiridos não responde aos itens desta questão. 

A maioria dos alunos considera que vão aumentar, ou vão aumentar muito, os 

problemas relacionados com a extinção das plantas e animais (82,7%), a escassez de água 

doce potável (82,7%), a poluição atmosférica (80%), os resíduos nucleares (73,4%) e com 

a escassez de energia (60,4%). É de salientar, ainda, o facto da escassez de energia ser o 

Problemas 
VD VFI VA VAM Total 

n 
Missing 

% n % n % n % n % 

12.1. Poluição atmosférica 177 11,1 142 8,9 857 53,8 418 26,2 1594 0,6 

12.2. Escassez de energia 259 16,3 371 23,3 727 45,7 235 14,7 1592 0,8 

12.3. Extinção de plantas e animais 80 5,0 195 12,3 909 57,2 405 25,5 1589 0,9 

12.4. Escassez de água doce potável 126 7,9 149 9,4 767 48,3 546 34,4 1588 1,0 

12.5. Resíduos nucleares 115 7,2 307 19,4 903 56,9 261 16,5 1586 1,1 
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problema em relação ao qual a maior percentagem de inquiridos (39,6%) assinala que vai 

diminuir ou que vai ficar igual. 

A análise e interpretação da informação relacionada com a perspetiva sobre as 

questões ambientais (otimismo ambiental) permitem-nos concluir que os alunos 

demonstram baixas expectativas relativamente à possibilidade de os problemas ambientais 

serem solucionados nos próximos vinte anos. Estas conclusões fundamentam a necessidade 

de se desenvolverem, na escola, atividades que permitam confrontar os alunos com uma 

perspetiva de trabalho que vá além da mera identificação ou referência à existência dos 

problemas e que proporcione oportunidades para perspetivar soluções e para desenvolver 

atitudes pró-ativas capazes de influenciarem outros cidadãos a aceitarem contribuir para a 

resolução dos problemas. Este trabalho deve ter em conta o que defendem Vilches, Pérez, 

Toscano e Macías (2008) quando consideram que se nos centrarmos nos problemas sem 

insistir que é possível fazer-lhes frente isso pode tornar-se um obstáculo ao 

desenvolvimento sustentável, uma vez que acentua o pessimismo dos intervenientes e 

impede o desenvolvimento de ações capazes de ajudar a resolver os problemas. 

 

 

4.3.3 – Motivação para o Envolvimento com a Ciência 

De modo a identificar a motivação dos alunos para se envolverem com a ciência, 

procurámos saber qual o seu grau de interesse na aprendizagem de diversas áreas 

científicas (4.3.3.1), sobre aspetos relacionados com processos científicos (4.3.3.2) e em 

relação a afirmações acerca das vantagens de aprender ciências (4.3.3.3), além do grau de 

concordância com um conjunto de afirmações sobre a importância da ciência (4.3.3.4). 

 

4.3.3.1 – Interesse pelas Áreas Científicas 

No que se refere às áreas científicas, os alunos assinalam o seu grau de interesse 

relativamente à Física, Química, Biologia Vegetal, Biologia Humana, Astronomia e 

Geologia, segundo uma escala de quatro níveis: não me interessa (NI), interessa-me pouco 

(IP), interessa-me (I), interessa-me muito (IM). Na Tabela 4.7, apresentamos os dados 

relativos às respostas dos alunos ao item 8.1 do questionário. 

 

 



131 
 

Tabela 4.7: Distribuição das respostas sobre o grau de interesse na aprendizagem de diversas áreas 
científicas. 

 

Áreas Científicas 
Grau de Interesse Total 

 
n 

Missing 

 

% 
NI IP I IM 

n % n % n % n % 

8.1.1. Física 291 18,2 512 32,1 610 38,2 184 11,5 1597 0,4 

8.1.2. Química 298 18,6 442 27,7 614 38,4 244 15,3 1598 0,4 

8.1.3. Biologia Vegetal 285 17,9 466 29,2 660 41,4 184 11,5 1595 0,6 

8.1.4. Biologia Humana 173 10,8 232 14,5 622 38,9 571 35,8 1598 0,4 

8.1.5. Astronomia 293 18,4 530 33,3 543 34,1 226 14,2 1592 0,8 

8.1.6. Geologia 266 16,7 456 28,6 655 41,0 219 13,7 1596 0,5 

 

Verifica-se, com base na análise dos dados apresentados na Tabela 4.7, que, em 

média, 0,5% dos inquiridos não responde aos itens desta questão. 

Podemos verificar, ainda, que a maioria dos inquiridos afirma que se interessa ou que 

se interessa muito pelo estudo da Biologia Humana (74,7%), da Geologia (54,7%), da 

Química (53,7%) e da Biologia Vegetal (52,9%). Por outro lado, a maioria dos alunos diz 

que não se interessa ou que se interessa pouco pelo estudo da Astronomia (51,7%) e da 

Física (50,3%). 

Estes resultados têm que ser relacionados com o facto da maioria dos respondentes 

estar a frequentar, no ensino secundário, o Curso Científico-humanístico de Ciências e 

Tecnologias. Por outro lado, é necessário ter em conta que a maioria dos que respondem ao 

questionário diz que deseja vir a ter uma profissão nas áreas científicas e intelectuais. Os 

resultados relativos ao interesse pelas ciências apresentadas, especialmente pela Física e 

pela Química, são preocupantes uma vez que estas áreas do conhecimento fazem parte do 

conjunto de disciplinas fundamentais para a formação dos alunos do Curso Científico-

humanístico de Ciências e Tecnologias. Contudo, não podemos ignorar que cerca de 20% 

dos alunos inquiridos frequentam o Curso Científico-humanístico de Línguas e 

Humanidades, como se pode comprovar pela Figura 4.1, o que certamente também 

contribui para estes resultados. 

O cruzamento destes dados permite-nos concluir que, com exceção da Biologia 

Humana, ainda é necessário trabalhar para que a quase metade dos alunos que diz 

interessar-se pouco ou não se interessar, relativamente à maioria das áreas científicas 

apresentadas, possa vir a inverter os seus interesses, de modo a encontrar respostas para as 

preocupações sobre o desinteresse dos jovens pela ciência manifestadas por Rocard (2007). 
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4.3.3.2 – Interesse por Processos Científicos 

Os alunos foram questionados, também, sobre o grau de interesse relativamente ao 

modo como os cientistas concebem as experiências e sobre os requisitos para que uma 

explicação seja considerada científica. 

Na Tabela 4.8, apresentamos os dados relativos às respostas dos alunos sobre o grau 

de interesse em relação a cada um dos aspetos referidos (item 8.2.), segundo uma escala de 

quatro níveis: não me interessa (NI), interessa-me pouco (IP), interessa-me (I), 

interessa-me muito (IM). 

 

Tabela 4.8: Distribuição das respostas sobre o grau de interesse por aspetos relacionados com processos 
científicos. 

 
 

Aspetos 
Grau de Interesse Total 

 
n 

Missing 

% NI IP I IM 
n % n % n % n % 

8.2.1. Como os cientistas concebem as 
experiências 

116 7,2 309 19,3 827 51,7 348 21,8 1600 0,3 

8.2.2. O que é preciso para que uma 
explicação seja considerada científica 

183 11,5 488 30,6 740 46,3 186 11,6 1597 0,4 

 

Apenas uma percentagem insignificante dos alunos inquiridos (entre 0,3% e 0,4%) 

não responde aos itens desta questão. 

A maioria dos alunos diz interessar-se ou interessar-se muito pelo modo como os 

cientistas concebem as experiências (73,5%) e pelos aspetos relacionados com o que é 

preciso para que uma explicação seja considerada científica (57,9%). Contudo, a 

percentagem de alunos que manifesta interessar-se pouco ou manifesta desinteresse (26,5% 

relativamente à conceção das experiências e 42,1% relativamente aos requisitos das 

explicações científicas) é demasiado elevada, tendo em conta as caraterísticas da amostra 

em estudo. 

A diferença de interesse entre o que se refere ao modo como os cientistas concebem 

as experiências e o que se refere ao que é preciso para que uma explicação seja considerada 

científica pode indiciar uma preferência dos alunos por questões de natureza mais prática, 

comparativamente com questões mais teóricas (explicações científicas). Se assim for, a 

análise e interpretação destes dados apontam para a necessidade de introduzir alterações no 

trabalho que as escolas têm vindo a desenvolver relativamente às questões relacionadas 

com os processos científicos, orientando-nos para metodologias de ensino por pesquisa 

(resolução de problemas, atividades exteriores à sala de aula, atividades de pesquisa, entre 
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outras), com vista ao desenvolvimento de cidadãos cientificamente cultos. O trabalho 

baseado nestas abordagens pode revelar-se mais significativo para os alunos, contribuindo 

para a formação de cidadãos mais capazes de fazer face aos problemas com que se vão 

defrontar. 

 

4.3.3.3 – As Vantagens em Aprender Ciências 

Os alunos são confrontados com três afirmações acerca das vantagens em aprender 

ciências: “o esforço que despendo para aprender vai ajudar-me na profissão que quero vir a 

ter”; “estudo ciências porque sei que é útil para mim”; e “o que aprendo em ciências pode 

aumentar as minhas futuras alternativas de trabalho”. É-lhes pedido para assinalarem, 

relativamente a cada afirmação, a sua posição numa escala de quatro pontos: desacordo 

absoluto (DA), desacordo parcial (DPar), acordo parcial (APar), acordo absoluto (AA).  

Na Tabela 4.9, apresentamos os dados relativos às respostas dos alunos sobre o grau 

de concordância com cada uma das afirmações referidas (questão 9). 

 

Tabela 4.9: Distribuição das respostas sobre o grau de concordância com afirmações acerca das vantagens 
em aprender ciências. 

 

Afirmações 
Grau de Concordância Total 

 
n 

Missing 

 

% 
DA DPar APar AA 

n % n % n % n % 
9.1. O esforço que despendo para aprender vai 
ajudar-me na profissão que quero vir a ter. 

32 2,0 72 4,5 575 36,0 919 57,5 1598 0,4 

9.2. Estudo ciências porque sei que é útil para mim. 143 9,0 181 11,4 636 40,2 623 39,4 1583 1,3 
9.3. O que aprendo em ciências pode aumentar as 
minhas futuras alternativas de trabalho. 

107 6,8 142 9,0 515 32,6 814 51,6 1578 1,6 

 

Em média, cerca de 1% dos alunos inquiridos não responde aos itens desta questão. 

A informação da Tabela 4.9 conduz-nos à constatação de que uma grande parte dos alunos 

diz concordar parcialmente ou em absoluto com a afirmação de que o esforço que é 

despendido para aprender vai ajudar na profissão que querem vir a ter (93,5%), com a 

possibilidade das aprendizagens em ciências poderem aumentar as alternativas futuras de 

trabalho (84,2%) e com a utilidade pessoal do estudo das ciências (79,6%). 

Podemos, assim, concluir que a maioria dos alunos inquiridos considera que o estudo 

das ciências lhes será útil no futuro em termos pessoais, constituindo um meio para 

aumentar as alternativas de trabalho e facilitar o desempenho profissional. A maioria dos 

inquiridos reconhece que estudar ciências é importante para o seu futuro, o que indica 
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haver possibilidades de os comprometer com a aprendizagem das ciências, potenciando, 

desse modo, a formação para a cidadania. 

 

4.3.3.4 – A Importância da Ciência.  

No que se refere aos aspetos relacionados com a importância da ciência, os alunos 

foram confrontados com as seguintes afirmações: “a ciência é importante para nos ajudar a 

compreender a natureza”; “o progresso científico e tecnológico traz benefícios 

económicos”; “a ciência é útil à sociedade” e “o progresso científico e tecnológico traz 

benefícios sociais”. Foi-lhes pedido para assinalarem, relativamente a cada afirmação, o 

seu acordo ou desacordo, na seguinte escala: desacordo absoluto (DA), desacordo parcial 

(DPar), acordo parcial (APar), acordo absoluto (AA). Os dados relativos às respostas dos 

alunos (questão 10) são apresentados na Tabela 4.10. 

  

Tabela 4.10: Distribuição das respostas relativas ao grau de concordância com afirmações sobre a 
importância da ciência. 

 
 

Afirmações 
Grau de Concordância Total 

 
n 

Missing 

% DA DPar APar AA 
n % n % n % n % 

10.1. A ciência é importante para nos 
ajudar a compreender a natureza. 

21 1,3 65 4,1 682 42,7 829 51,9 1597 0,4 

10.2. O progresso científico e 
tecnológico traz benefícios 
económicos. 

36 2,2 128 8,0 841 52,7 592 37,1 1597 0,4 

10.3. A ciência é útil à sociedade. 29 1,8 66 4,1 577 36,2 925 57,9 1597 0,4 
10.4. O progresso científico e 
tecnológico traz benefícios sociais. 39 2,4 103 6,5 773 48,4 683 42,7 1598 0,4 

 

Os itens desta questão não são respondidos por 0,4% dos alunos. A interpretação da 

informação apresentada na Tabela 4.10 leva-nos a perceber que a maioria dos inquiridos 

reconhece a importância do estudo da ciência para ajudar a compreender a natureza 

(94,6%). Cerca de 94% afirma concordar (parcialmente ou em absoluto) com a utilidade da 

ciência para a sociedade, com a possibilidade do progresso científico e tecnológico trazer 

benefícios sociais (91,1%) e benefícios económicos (89,8%). 

Perante a manifestação, inequívoca, do reconhecimento da importância das ciências 

para compreender a natureza, bem como da sua utilidade para a sociedade, trazendo 

benefícios sociais e económicos, parece ser possível que os alunos estejam recetivos à 

aprendizagem das ciências. 
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4.3.4 – A Importância da Literacia Científica: Redução do Número de Indicadores 

A importância da literacia científica é avaliada em três aspetos: a consciência dos 

assuntos ambientais, a perspetiva sobre as questões ambientais (otimismo ambiental) e a 

motivação para o envolvimento com a ciência.  

Depois de, nas secções anteriores, termos efetuado uma análise pormenorizada das 

respostas dadas pelos alunos, vamos, nesta secção, fazer uma análise dos dados de forma 

mais integrada e explorar a relação dos aspetos atrás referidos (consciência dos assuntos 

ambientais, do otimismo ambiental e da motivação para o envolvimento com a ciência) 

com outras variáveis de interesse (curso do ensino secundário frequentado, ano, idade, 

sexo e qualificação académica dos pais) de forma a identificar possíveis relações. 

A consciência dos assuntos ambientais, o otimismo ambiental e a motivação para o 

envolvimento com a ciência são avaliados com recurso a indicadores. No primeiro caso, 

para cada afirmação, o sujeito deveria expressar o seu grau de conhecimento quanto ao 

item de tipo Likert: desconheço completamente (1), conheço mal (2), conheço 

satisfatoriamente (3), conheço muito bem (4). A hipótese de análise que aqui levantamos é 

a de ser possível a obtenção de uma medida única de consciência dos assuntos ambientais, 

em que uma pontuação baixa corresponde a uma reduzida consciência e uma pontuação 

alta a uma elevada consciência dos assuntos ambientais. 

A ACP é utilizada, na presente investigação, para transformar um conjunto de 

observações de variáveis provavelmente correlacionadas num conjunto de variáveis 

linearmente descorrelacionadas, reduzindo, assim, o número de variáveis em estudo. 

A estatística KMO testa se as correlações parciais entre as variáveis são reduzidas e 

indica a proporção de variância das variáveis que é variância comum a todas as variáveis. 

A medida de adequação da amostra à factorização é de 0,855 o que, segundo o 

critério de Kaiser (Kaiser, 1974), é considerado como “excelente”. O valor obtido no teste 

de esfericidade de Bartlett (Bartlett's Test of Sphericity) é significativo (χ2(15) = 2809,822; 

p-value = 0,000), pelo que aceitamos a hipótese dos dados não formarem uma matriz 

identidade. 

  Estes resultados vão no sentido da adequação do tamanho da amostra e da matriz e, 

por isso, permitem-nos prosseguir com a análise da ACP. 
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Tabela 4.11: “Eigenvalues” relativos à importância da literacia científica. 
 

Componente Eigenvalue Variância explicada Variância acumulada 

1 3,147 52,446 52,446 

2 0,765 12,742 65,188 

3 0,648 10,796 75,984 

4 0,527 8,777 84,761 

5 0,493 8,218 92,979 

6 0,421 7,021 100,00 

 

Uma única componente obtém um valor próprio (eigenvalue) superior a 1, 

concretamente 3,15, e sozinha explica 52,45% da variância total. A segunda componente 

explica 12,74% da variância total. A percentagem acumulada é de 65,19%.  

Por outro lado, da análise do gráfico da Figura 4.5 (Scree plot), verificamos uma 

clara tendência para a concentração nos dois primeiros eixos fatoriais dos seis indicadores 

em estudo. 

Porque é teoricamente pertinente e empiricamente sustentável, a ACP é forçada a um 

fator. Todos os indicadores obtêm saturações elevadas no primeiro fator, o que reforça a 

hipótese de unidimensionalidade, ou seja, de se tratar de uma estrutura fatorial de um fator, 

criando-se uma medida única de importância da literacia científica. 

 
Figura 4.5. Scree plot da ACP aos indicadores de consciência dos assuntos ambientais. 

 

As saturações observadas (Tabela 4.12) ultrapassam largamente o ponto crítico 

sugerido por Tabachnick e Fidell (2007) de 0,32. Também as comunalidades são todas 

superiores a 0,40, satisfazendo as condições de Costello e Osborne (2005). 



137 
 

Tabela 4.12: Saturações Fatoriais de comunalidades dos indicadores de consciência dos assuntos 
ambientais. 

 
 

Indicadores 
 

 
Saturação 

 

 
Comunalidade 

 
11.1. Conhecimento sobre o aumento dos gases com efeito de estufa na atmosfera. 0,728 0,530 
11.2. Conhecimento sobre o bombardeamento meteorítico cíclico, causando grandes 
alterações ambientais. 

0,612 0,375 

11.3. Conhecimento sobre a sobre-exploração das reservas de petróleo e gás natural. 0,766 0,587 
11.4. Conhecimento sobre as consequências da destruição das florestas para dar outro uso 
ao solo. 

0,759 0,575 

11.5. Conhecimento sobre a acumulação de resíduos sólidos urbanos. 0,762 0,581 
11.6. Conhecimento sobre a exposição dos resíduos nucleares. 0,706 0,498 

 

Na avaliação da consistência interna, medida com recurso ao alfa de Cronbach, 

obtém-se o valor de 0,814, considerado muito adequado, permitindo previsões individuais 

ou investigação fundamental. 

As pontuações dos sujeitos na consciência dos assuntos ambientais são obtidas com 

recurso aos factor score estimados diretamente pelo IBM SPSS Statistics 19 e que leva em 

consideração os pesos fatoriais de cada indicador. A variável obtida está padronizada.  

Para a obtenção de uma medida de otimismo ambiental seguimos os mesmos 

procedimentos analíticos.  

A medida de adequação da amostra à factorização é de 0,747, valor suficiente para se 

prosseguir com a factorização. O Bartlett's Test of Sphericity é significativo 

(χ2(10) = 1533,59; p = 0,000). 

 

Tabela 4.13: “Eigenvalues” relativos ao otimismo ambiental. 
 

 
Componente 

 
Eigenvalue 

 

Variância explicada 
 

Variância acumulada 
 

1 2,399 47,974 47,974 

2 0,833 16,651 64,625 

3 0,718 14,351 78,976 

4 0,642 12,830 91,806 

5 0,410 8,194 100,00 

 

Da ACP emerge um fator com um valor próprio superior a 1 e que explica 47,97% da 

variância total. Também aqui a observação do Scree plot é elucidativa (Figura 4.6). É 

considerada uma medida única que, neste caso, avalia o otimismo ambiental. 
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Figura 4.6. Scree plot da ACP aos indicadores de otimismo ambiental. 

 

Forçada a solução fatorial a um fator, todas as saturações fatoriais são elevadas. O 

indicador 12.5 obtém uma comunalidade de 0,319, mas, como se pode observar na Tabela 

4.14, a sua saturação é de 0,565, significativa e superior a 0,32. Para assegurar a adequação 

deste indicador na medida de otimismo ambiental é calculada a sua homogeneidade 

(correlação corrigida) através da sua correlação com o total dos restantes quatro 

indicadores. O valor obtido é 0,373, valor estatisticamente significativo (p < 0,01) para 

n = 1604 e de magnitude moderada. O valor do alfa de Cronbach, usado como medida de 

consistência interna, é de 0,722. 

 

Tabela 4.14: Saturações fatoriais de comunalidades dos indicadores de otimismo ambiental. 
 

 
Indicadores 

 

 
Saturação 

 

 
Comunalidade 

 
12.1. Representações sobre a evolução, nos próximos 20 anos, do problema da poluição 
atmosférica. 

0,681 0,464 

12.2. Representações sobre a evolução, nos próximos 20 anos, do problema da escassez de 
energia. 

0,662 0,438 

12.3. Representações sobre a evolução, nos próximos 20 anos, do problema da extinção de 
plantas e animais. 

0,783 0,612 

12.4. Representações sobre a evolução, nos próximos 20 anos, do problema da escassez de 
água doce potável. 

0,751 0,565 

12.5. Representações sobre a evolução, nos próximos 20 anos, do problema dos resíduos 
nucleares. 

0,565 0,319 

 
Considerados os indicadores de interesse pelas áreas e processos científicos, é obtida 

uma medida de adequação da amostra à factorização de 0,801, valor que consideramos 

adequado. O Bartlett's Test of Sphericity é significativo (χ2(28) = 4351,99; p = 0,000). A 

amostra e a matriz de correlações revelam-se adequadas à factorização. 
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Da ACP emergiram duas componentes com valores próprios superiores a 1, mais 

concretamente, 3,64 e 1,12, respetivamente. A primeira componente explica 45,53% da 

variância total e a segunda explica apenas 14,01%. 

 

Tabela 4.15: “Eigenvalues” relativos ao interesse pelas áreas e processos científicos. 
 

 
Componente 

 

 

Eigenvalue 

 

 
Variância explicada 

 

 
Variância acumulada 

 
1 3,642 45,529 45,529 

2 1,121 14,008 59,537 

3 0,839 10,491 70,028 

4 0,815 10,186 80,214 

5 0,549 6,860 87,074 

6 0,361 4,509 91,583 

7 0,346 4,362 95,910 

8 0,327 4,090 100,00 

 

Mais uma vez, recorremos ao Scree plot para fundamentar a decisão acerca da 

dimensionalidade da variável em estudo (Figura 4.7). De facto, parece plausível a 

unidimensionalidade da variável. Para que uma variável possa ser considerada 

unidimensional é necessário que todos os indicadores saturem significativamente na 

primeira componente. 

 

Figura 4.7. Scree plot da ACP aos indicadores de interesse pelas áreas e processos científicos. 

 

Forçámos a ACP a um fator e todos os indicadores obtêm uma elevada saturação 

fatorial no primeiro fator (Tabela 4.16), acima de 0,50. 
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Tabela 4.16: Saturações fatoriais de comunalidades dos indicadores de interesse pelas áreas e processos 
científicos. 

 
 

Indicadores 
 

 
Saturação 

 

 
Comunalidade 

 
8.1.1. Grau de interesse na aprendizagem da Física. 0,646 0,417 
8.1.2. Grau de interesse na aprendizagem da Química. 0,716 0,513 
8.1.3. Grau de interesse na aprendizagem da Biologia Vegetal. 0,713 0,509 
8.1.4. Grau de interesse na aprendizagem da Biologia humana. 0,734 0,538 
8.1.5. Grau de interesse na aprendizagem da Astronomia. 0,527 0,277 
8.1.6. Grau de interesse na aprendizagem da Geologia. 0,638 0,407 
8.2.1. Grau de interesse relativamente a como os cientistas concebem as experiências. 0,700 0,490 
8.2.2. Grau de interesse relativamente ao que é preciso para que uma explicação seja 
considerada científica. 

0,700 0,490 

 

Apenas o item 8.1.5 obtém uma comunalidade inferior a 0,40. Este item obtém um 

valor de homogeneidade de 0,41 e é, por isso, mantido. O alfa de Cronbach é de 0,826. 

Nos indicadores de importância atribuída à ciência, o KMO é de 0,806 e o Bartlett's 

Test of Sphericity é significativo (χ2(21) = 3488,04; p = 0,000). 

Em resultado da ACP, emergem duas componentes com valores próprios superiores 

a 1, respetivamente 3,32 e 1,02. A primeira componente explica 47,41% da variância total, 

enquanto a segunda explica 14,57%. 

 

Tabela 4.17: “Eigenvalues” relativos à importância atribuída à ciência. 
 

 
Componente 

 

 

Eigenvalue 

 

 
Variância explicada 

 

 
Variância acumulada 

 
1 3,319 47,411 47,411 

2 1,020 14,566 61,977 

3 0,823 11,763 73,740 

4 0,625 8,933 82,673 

5 0,523 7,477 90,151 

6 0,357 5,095 95,246 

7 0,333 4,754 100,00 

 

O Scree plot permite guiar-nos no sentido da unidimensionalidade (Figura 4.8). 
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Figura 4.8. Scree plot da ACP aos indicadores da importância atribuída à ciência. 

 

Todos os indicadores obtêm saturações elevadas no primeiro fator e apenas o 

indicador 9.1 obtém uma comunalidade inferior a 0,40 (Tabela 4.18). Por o item 9.1 ter 

uma elevada saturação e uma homogeneidade com magnitude moderada (0,323) 

entendemos mantê-lo como indicador na variável importância atribuída à ciência. O alfa de 

Cronbach toma o valor de 0,807. 

 

Tabela 4.18: Saturações fatoriais de comunalidades dos indicadores da importância atribuída à ciência. 
 

 
Indicadores 

 

 
Saturação 

 

 
Comunalidade 

 
9.1. Grau de concordância com a afirmação "O esforço que despendo para aprender vai 
ajudar-me na profissão que quero vir a ter". 

0,486 0,236 

9.2. Grau de concordância com a afirmação "Estudo ciências porque sei que é útil para 
mim". 

0,685 0,470 

9.3. Grau de concordância com a afirmação "O que aprendo em ciências pode aumentar as 
minhas futuras alternativas de trabalho". 

0,721 0,520 

10.1. Grau de concordância com a afirmação "A ciência é importante para nos ajudar a 
compreender a natureza". 

0,694 0,482 

10.2. Grau de concordância com a afirmação "O progresso científico e tecnológico traz 
benefícios económicos". 

0,696 0,484 

10.3. Grau de concordância com a afirmação "A ciência é útil à sociedade". 0,767 0,589 
10.4. Grau de concordância com a afirmação "O progresso científico e tecnológico traz 
benefícios sociais". 

0,733 0,538 

 

 

4.3.5 – Literacia Científica versus Variáveis Demográficas e Escolares 

O elevado tamanho da amostra permite-nos apelar ao teorema do limite central, ou 

teorema de Lindberg-Levy, que estabelece que, em amostras grandes, a distribuição tende 

para a normalidade (Murteira, Ribeiro, Silva & Pimenta, 2001). 
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Na matriz de correlações entre as variáveis de importância da literacia científica, é 

analisada apenas a magnitude da correlação. Para um N grande, por exemplo de 1000, são 

significativas correlações superiores a 0,052 para p < 0,05 e superiores a 0,062 para 

p < 0,01. Como a correlação é sensível ao tamanho da amostra, para amostras grandes uma 

correlação pode ser estatisticamente significativa, mas sem significado substantivo. 

Tomando o exemplo anterior, uma correlação de 0,052 significa que as variáveis possuem 

uma variância comum de 0,0522 (ou seja, 0,27%). Seguimos o critério de Cohen (Cohen & 

Manion, 1990) e consideramos uma correlação inferior a 0,30 pequena, entre 0,30 e 0,50 

moderada e superior a 0,50 elevada.  

 

Tabela 4.19: Matriz de correlações entre as medidas de importância atribuída à literacia científica. 
 

 
Importância da literacia científica (ILC) 

 

 
ILC_CAA 

 
ILC_OA 

 
ILC_IAPC 

 
ILC_IAC 

 

ILC_CAA Consciência dos assuntos ambientais 1    

ILC_OA Otimismo ambiental 0,137 1   

ILC_IAPC Interesse pelas áreas e processos científicos 0,347 0,118 1  

ILC_IAC Importância atribuída à ciência 
 

0,396 0,090 0,555 1 

 

A consciência dos assuntos ambientais obtém uma correlação moderada com o 

interesse pelas áreas e processos científicos (0,347) e com a importância atribuída à ciência 

(0,396). Um maior interesse pelas áreas e processos científicos está associado à 

importância atribuída à ciência com uma correlação elevada (0,555). 

Para testar a diferença entre médias, é considerada a prova estatística ANOVA. É 

sempre testada a homocedasticidade através do teste de Levene e sempre que se verifica 

heterocedasticidade é considerada a correção de Brown-Forsythe. 
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Tabela 4.20: Médias, desvios-padrão e ANOVA das variáveis de literacia científica em função do sexo. 
 

 
Importância da literacia científica (ILC) 

 

 
Sexo 
 

 

N 

 

 
Média 

 

 

DP 
 

 

F 

 

 

p 

 

ILC_CAA Consciência dos assuntos ambientais 

 

H 690 0,04 1,01 1,987 0,159ns 

M 896 -0,03 0,99   

ILC_OA Otimismo ambiental 

 

H 689 -0,12 1,08 17,006a 0,000*** 

M 879 0,09 0,92   

ILC_IAPC Interesse pelas áreas e processos científicos 

 

H 689 -0,08 1,00 7,499 0,006*** 

M 880 0,06 1,00   

ILC_IAC Importância atribuída à ciência H 683 -0,07 1,03 5,315 0,021* 

M 884 0,05 0,97   
a O teste de Levene é significativo (F (1,1566) = 24,753; p = 0,000) e, por isso, é usada a correção de Brown-
Forsythe. ns - não significativo; * p < 0,05; *** p < 0,001. 

 

Rapazes e raparigas não se distinguem, em média, na consciência dos assuntos 

ambientais. O otimismo ambiental é significativamente superior nas raparigas em 

comparação com os rapazes. Também o interesse pelas áreas científicas é estatisticamente 

superior no sexo feminino. São as raparigas, ainda, que atribuem maior importância à 

ciência, sendo a diferença entre médias estatisticamente significativa. 

 

Tabela 4.21: Correlações entre as medidas de importância atribuída à literacia científica e a idade. 
 

 
Importância da literacia científica (ILC) 

 

 
Idade 

 

ILC_CAA Consciência dos assuntos ambientais 0,011 

ILC_OA Otimismo ambiental 0,001 

ILC_IAPC Interesse pelas áreas e processos científicos -0,031 

ILC_IAC Importância atribuída à ciência -0,027 

 

A idade dos jovens varia entre 14 e 21 anos, com uma média de 15,81 anos 

(DP = 0,837). A idade não se correlaciona com qualquer das medidas da importância 

atribuída à literacia científica. 
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Tabela 4.22: Médias, desvios-padrão e ANOVA das variáveis de literacia científica em função do ano de 
escolaridade. 

 
 
Importância da literacia 
científica 
 

 
Ano 
 

 

N 

 

 
Média 

 

 

DP 
 

 

F 

 

 

p 

 

 

Post hoc 

 

 
ILC_CAA Consciência dos 
assuntos ambientais 
 

 
11.º ano 

 
563 

 
0,13 

 
0,91 

 
27,643a 

 
0,000*** 

 
10ºs/<10ºc/, p = 0,000 

10.º ano com BioGeo 585 0,11 0,91   10ºs/<11º, p = 0,000 
10.º ano sem BioGeo 
 

444 -0,30 1,16    

ILC_OA Otimismo 
ambiental 

11.º ano 557 0,11 0,95 6,310b 0,002** 10ºs/<11º, p = 0,002 
10.º ano com BioGeo 578 -0,02 0,99    
10.º ano sem BioGeo 
 

439 -0,11 1,06    

ILC_IAPC Interesse pelas 
áreas e processos 
científicos 
 

11.º ano 556 0,27 0,75 238,136c 0,000*** 10ºs/<10ºc/, p = 0,000 
10.º ano com BioGeo 582 0,34 0,83   10ºs/<11º, p = 0,000 
10.º ano sem BioGeo 
 

437 -0,79 1,06 
  

 

ILC_IAC Importância 
atribuída à ciência 

11.º ano 563 0,25 0,83 132,996d 0,000*** 10ºs/<10ºc/, p = 0,000 
10.º ano com BioGeo 583 0,23 0,77   10ºs/<11º, p = 0,000 
10.º ano sem BioGeo 427 -0,65 1,19    

O teste de Levene é significativo (a F (2,1589) = 12,053, p = 0,000; b F (2,1589) = 4,818, p = 0,008; 
c F (2,1589) = 42,986, p = 0,000; d F (2,1589) = 45,110,  p = 0,000) e, por isso, é usada a correção de Brown-
Forsythe. ** p < 0,01; *** p < 0,001. BioGeo – Biologia e Geologia. 

 

Na consciência dos assuntos ambientais, os jovens do 10.º ano que não frequentam a 

disciplina de Biologia e Geologia apresentam uma média significativamente inferior aos 

seus colegas que a frequentam no 10.º e no 11.º anos (Tabela 4.22). 

A perspetiva otimista sobre as questões ambientais (otimismo ambiental) entre os 

alunos do 10.º ano que não frequentam a disciplina de Biologia e Geologia apresenta a 

média inferior. O valor da média aumenta nos alunos do 10.º ano e do 11.º ano que a 

frequentam. A diferença entre médias é estatisticamente significativa entre os jovens do 

10.º ano que não frequentam a disciplina de Biologia e Geologia o os do 11.º ano que 

frequentam essa disciplina. 

O interesse pelas áreas e processos científicos é superior nos alunos do 11.º ano e 

10.º ano que frequentam a disciplina de Biologia e Geologia relativamente aos do 10.º ano 

que não frequentam a disciplina. Os alunos do 10.º ano que frequentam a disciplina de 

Biologia e Geologia não se distinguem, em média, dos seus colegas do 11.º ano. 

A importância atribuída à ciência pelos alunos do 10.º ano que não frequentam a 

disciplina de Biologia e Geologia é estatisticamente inferior à que é atribuída pelos seus 

colegas do 10.º e do 11.º ano que frequentam essa disciplina. 

 



145 
 

Tabela 4.23: Médias, desvios-padrão e ANOVA das variáveis de literacia científica em função da 
escolaridade do pai. 

 

Importância da literacia 

científica 

Escolaridade N Média DP F p Post hoc 

ILC_CAA Consciência dos 
assuntos ambientais 

Ensino superior 258 0,11 1,03 
1,778 0,131 ns  

– 

Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 

372 0,06 0,94 
  

 

3.º ciclo 367 -0,01 1,02    
2.º ciclo 405 -0,04 0,96 

  
 

Outro 
 

116 -0,13 1,09 
  

 

ILC_OA Otimismo 
ambiental 

Ensino superior 256 -0,07 1,06 
0,518 a 0,722 ns  

– 

Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 

366 0,03 1,04 
  

 

3.º ciclo 365 0,03 0,97    
2.º ciclo 403 -0,01 0,96    
Outro 
 

113 0,00 0,95 
  

 

ILC_IAPC Interesse pelas 
áreas e processos científicos 

Ensino superior 257 0,14 1,02 
4,983 0,001** 

O < Esup, p = 0,031 

Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 

371 0,12 0,97 
  

O < Esec, p = 0,028 

3.º ciclo 364 0,01 0,99    
2.º ciclo 396 -0,09 0,98    
Outro 
 

115 -0,23 0,97 
  

 

ILC_IAC Importância 
atribuída à ciência 

Ensino superior 258 0,06 1,00 
3,927 0,004** 

O < Esec, p = 0,028 

Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 

371 0,15 0,89 
  

2.º C < Esec, p = 0,045 

3.º ciclo 363 -0,01 1,06    
2.º ciclo 400 -0,08 0,95    
Outro 111 -0,19 1,19    

O teste de Levene é significativo (a F (2,1513) = 2,460; p = 0,044) e por isso é usada a correção de Brown-
Forsythe. ns - não significativo; ** p < 0,01. 
 

Para ser possível efetuar a estatística inferencial na comparação dos resultados dos 

sujeitos relativamente ao nível de escolaridade dos seus pais, foi necessário recodificar as 

habilitações, de forma a obter um menor número de categorias. As formações de nível III e 

de nível IV foram agregadas com o ensino secundário.  

A consciência dos assuntos ambientais cresce, em média, à medida que a 

escolaridade dos pais também cresce. Porém, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. 

Também não têm expressão estatística as diferenças observadas entre as médias na 

perspetiva otimista sobre as questões ambientais (otimismo ambiental). 

A importância atribuída à ciência é superior nos filhos de pais com ensino secundário 

relativamente aos filhos de pais com “outra” habilitação ou com o 2.º ciclo do ensino 

básico. 
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Os filhos de pais com qualificação académica ao nível do ensino superior ou do 

ensino secundário apresentam médias estatisticamente superiores, relativamente àqueles 

cujos pais têm “outra” qualificação, no interesse pelas áreas e processos científicos. 

 

Tabela 4.24: Médias, desvios-padrão e ANOVA das variáveis de literacia científica em função da 
escolaridade da mãe. 

 

Importância da literacia 

científica 

Escolaridade N Média DP F p Post hoc 

ILC_CAA Consciência dos 
assuntos ambientais 

Ensino superior 
328 0,18 1,01 4,140 0,002** 

3.ºC < Esup, p = 0,021 

Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 377 0,01 0,97   

2.ºC < Esup, p = 0,010 

3.º ciclo 377 -0,07 1,04   
 

2.º ciclo 353 -0,10 0,96   
 

Outro 97 0,04 0,93   
 

ILC_OA Otimismo 
ambiental Ensino superior 321 -0,01 1,02 0,465 0,761 ns   

- 

Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 376 -0,02 1,04   

 

3.º ciclo 374 0,05 0,97   
 

2.º ciclo 351 -0,04 1,02   
 

Outro 94 0,06 0,85   
 

ILC_IAPC Interesse pelas 
áreas e processos 
científicos 

Ensino superior 324 0,25 0,96 7,568 0,000*** 
3.ºC < Esup, p = 0,001 

Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 376 0,03 0,97   

2.ºC < Esup, p = 0,000 

3.º ciclo 374 -0,07 1,00   O < Esup, p = 0,011 

2.º ciclo 345 -0,11 1,01    

Outro 96 -0,16 1,03    

ILC_IAC Importância 
atribuída à ciência Ensino superior 325 0,21 0,91   

 

Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 375 0,04 0,96 5,257a 0,000*** 

3.º C < Esup, p = 0,001 

3.º ciclo 374 -0,08 1,05   2.º C < Esup, p = 0,000 

2.º ciclo 347 -0,10 1,01    

Outro 94 -0,09 1,10   
 

O teste de Levene é significativo (a F (4,1510) = 2,648, p = 0,032) e, por isso, é usada a correção de Brown-
Forsythe. ns - não significativo; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 

 

A consciência dos assuntos ambientais é superior nos filhos de mães com formação 

ao nível do ensino superior relativamente aos seus colegas cujas mães têm como 

habilitações o 2.º ciclo ou o 3.º ciclo do ensino básico. 

A perspetiva otimista sobre as questões ambientais (otimismo ambiental) não varia 

estatisticamente em função das habilitações da mãe. 
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O interesse pelas áreas e processos científicos é superior nos filhos de mães com 

habilitações de nível superior quando comparados com os filhos de mães com 3.º ciclo, 2.º 

ciclo ou “outra” habilitação. 

São também os filhos de mães com formação ao nível do ensino superior, aqueles 

que atribuem mais importância à ciência. A diferença é estatisticamente significativa 

relativamente aos 3.º e 2.º ciclos do ensino básico. 

 

 

4.4 – O Conceito de Tempo e de Tempo Geológico 

Nesta secção relativa às conceções dos alunos sobre os conceitos de tempo e de 

tempo geológico, apresenta-se a informação relacionada com o segundo objetivo do 

questionário. As categorias de conteúdo aqui abordadas são as seguintes: o conceito de 

tempo, o conceito de tempo geológico, a datação relativa, a datação isotópica e os critérios 

usados na criação da escala do tempo geológico. 

 

 

4.4.1 – O Conceito de Tempo 

Para diagnosticar as conceções dos alunos em relação ao conceito de tempo, é-lhes 

pedido, através de uma questão fechada (item 13), para apresentarem a sua opinião sobre a 

possibilidade de existir tempo se não houvesse relógios. Na Tabela 4.25, é apresentada a 

informação obtida nos questionários. 

 

Tabela 4.25: Distribuição das respostas sobre a existência de tempo se não houvesse relógios. 
 

Existência de tempo se não houvesse relógios n 
 

% 
 

Sim 1523 95,6 

Não 70 4,4 

Total 1593 100 

Missing 11 0,7 

 

Apenas 0,7% dos alunos não respondem a este item. A maioria (95,7%) reconhece a 

existência de tempo independentemente de haver ou não haver relógios. A partir da análise 

da informação recolhida, pode concluir-se que a noção tempo, para os alunos, é 

independente dos instrumentos utilizados para a sua medição, o que corrobora a posição de 



148 
 

Klein (2007) quando afirma que, pelo menos à primeira vista, a noção de tempo parece de 

fácil acesso. 

Para averiguar as possíveis razões que levam os alunos a responder à questão 

anterior, é-lhes pedido para justificarem a sua resposta (item 13.1). Apenas 6,5% dos 

alunos inquiridos não apresentam justificação. As respostas são organizadas em função da 

opinião manifestada relativamente à existência ou não de tempo na ausência de relógios. 

Por um lado, são analisadas as explicações apresentadas pelos alunos relativamente à 

existência de tempo na ausência de relógios (secção 4.4.1.1) e, por outro lado, são 

analisadas as respostas dos alunos que consideram que a existência de tempo depende dos 

relógios (secção 4.4.1.2). 

 

4.4.1.1 – Explicações para a Existência de Tempo sem Relógios 

Depois de transcritas todas as respostas dos alunos que consideram a existência do 

tempo não depender dos relógios, é feita uma primeira análise de conteúdo dessas 

respostas de que emergem as categorias e os indicadores (Anexo 8a) que são utilizados na 

análise final das respostas apresentada na Tabela 4.26.  

 

Tabela 4.26: Explicações dos alunos para a existência de tempo independentemente dos relógios. 
 

 
Categorias 

 

 
Indicadores 

 

 
n 
 

 
% 
 

A existência do tempo é 
independente dos 
relógios 

O tempo decorre continuamente, mesmo sem relógio 374 26,1 

Existiria tempo, mas não o conseguiríamos medir ou contar (cada um 
tem uma perceção diferente – tempo psicológico) 

151 10,5 

O tempo sempre existiu (mesmo antes dos relógios) 25 1,7 

O relógio é apenas um objeto que dá informação sobre o tempo e que 
nos ajuda a contabilizar o tempo e/ou organizar melhor o dia 

283 19,7 

Total 833 58,0 

A medição do tempo 
pode ser efetuada sem 
relógios 

Há outros meios que determinam o tempo (ex: Sol) 306 21,3 

Continua a haver movimento da Terra / Existe dia e noite (rotação) / 
Estações do ano (translação) 

124 8,6 

O tempo faz-se sentir em todos os seres vivos 89 6,2 

Total 519 36,1 

Não sabe 12 0,9 

Resposta inválida 71 5,0 

Total 1435 100 
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Apenas cerca de 1% dos alunos dizem que não sabem explicar de que modo a 

existência de tempo é independente dos relógios, mas 5% dão respostas que não têm 

qualquer relação com o que é perguntado e, por isso, são consideradas inválidas. 

A maioria das respostas dos alunos (58%) insere-se na categoria “A existência do 

tempo é independente dos relógios” e 36,1% das respostas inserem-se na categoria “A 

medição do tempo pode ser efetuada sem relógios”. 

Relativamente à primeira categoria, destacam-se dois indicadores. O primeiro 

relaciona-se com o curso contínuo do tempo, independentemente da existência dos 

relógios, traduzido, no resultado da análise, por “O tempo decorre continuamente, mesmo 

sem relógio”, mas com registos que incluem outros pormenores como é possível observar 

pelos exemplos que se apresentam a seguir.  

“O tempo existe quer haja relógio ou não, eu não tenho relógio e o tempo para mim 

não para a mesma.” [Q39 – Anexo 8b] 

“Por uma pessoa não ter relógio, o tempo não para, logo não são necessários relógios 

para que haja tempo mas sim o contrário.” [Q71 – Anexo 8b]  

“Se não houvesse relógio continuaria a existir tempo, porque sem relógios o tempo 

continuava a avançar, sem que pudéssemos contá-lo, mas continuava a haver tempo.” [Q87 

– Anexo 8b] 

“Na era dos dinossauros provavelmente não haveria relógios e havia tempo na 

mesma.” [Q1214 – Anexo 8b] 

“Mesmo que não haja relógio, o tempo existe sempre, com ou sem ele.” [Q1604 – 

Anexo 8b] 

 

O segundo indicador, registado globalmente como “O relógio é apenas um objeto 

que dá informação sobre o tempo e que nos ajuda a contabilizar o tempo e/ou organizar 

melhor o dia”, corresponde ao sublinhar do caráter instrumental do relógio como se pode 

verificar através de alguns exemplos a seguir transcritos.  

“Porque o relógio é só uma marca como o tempo existe, é um objeto onde poderemos 

ver o tempo. Mas o tempo não existe porque existe relógio, o relógio é que existe porque 

existe tempo.” [Q1556 – Anexo 8b]  
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“Sempre se ‘viu’ o tempo. Este fenómeno sempre está presente na vida do ser 

humano, mesmo sem relógio, pois há situações que assemelhamos ao tempo (ex. a 

velhice).” [Q1588 – Anexo 8b]  

“Não sei bem, mas acho que o relógio é só uma forma de contar o tempo e não uma 

forma de ele existir.” [Q1601 – Anexo 8b] 

 

No que se refere à segunda categoria, “A medição do tempo pode ser efetuada sem 

relógios”, destacam-se respostas dos alunos que referem haver outras formas para 

determinar o tempo (“Há outros meios que determinam o tempo - ex: Sol”).  

“Porque, o relógio só nos permite identificar as horas, mas a Terra gira na mesma em 

torno do Sol e de si própria.” [Q428 – Anexo 8b]  

“Porque tínhamos o relógio de Sol.” [Q800 – Anexo 8b]  

“Poderiam orientar-se pelo Sol.” [Q1179 – Anexo 8b]  

“Sim, porque o tempo não é limitado pelo relógio, mas sim pela rotação da Terra em 

torno do Sol.” [Q1554 – Anexo 8b]. 

 

4.4.1.2 – Explicações para o Tempo Depender da Existência dos Relógios 

Com base numa primeira análise de conteúdo de todas as respostas dos alunos que 

dizem que a existência de tempo depende dos relógios, emergem as categorias e os 

indicadores que são apresentados na Tabela 4.27. Nesta tabela, apresenta-se ainda a 

informação que resulta da análise das respostas dadas pelos referidos alunos. 
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Tabela 4.27: Explicações dos alunos para a existência de tempo depender dos relógios. 
 

 
Categorias 

 

 
Indicadores 

 

 
n 
 

 
% 
 

Os relógios determinam 
a existência do tempo 

O tempo não continua 3 5,0 

O relógio e o tempo são uma invenção humana 3 5,0 

Não saberíamos as horas, logo o tempo era inexistente 4 6,7 

Total 10 16,7 

Os relógios existem para 
medir o tempo 

Não sabíamos que horas são 6 10,0 

Não conseguiríamos medir o tempo 4 6,7 

Sabermos às quantas andamos / orientação 18 30,0 

Total 28 46,7 

Não sabe 3 5,0 

Resposta inválida 19 31,6 

Total 60 100 

 

Verifica-se que cerca de 32% das respostas dadas pelos alunos não se relacionam de 

modo algum com a explicação solicitada (resposta inválida) e que 5% dos alunos dizem 

que não sabem explicar de que modo a existência de tempo depende dos relógios. 

Das respostas analisadas, 46,7% incluem-se na categoria “Os relógios existem para 

medir o tempo”. Um dos indicadores mais presentes remete para a ajuda ao nível da 

orientação.  

“Porque não tínhamos maneira de orientação na nossa vida quotidiana.” [Q104 – 

Anexo 8b]  

“Se não existissem relógios as pessoas viviam desorientadas e não tinham a noção do 

tempo.” [Q119 – Anexo 8b]  

“Sem marcação temporal exata o ser humano não se podia nortear no conceito 

tempo.” [Q506 – Anexo 8b]  

“Porque assim não nos podíamos orientar.” [Q784 – Anexo 8b]  

“Não, porque ninguém teria a noção de tempo e não haveria nenhum instrumento que 

nos orientasse, sem ser o relógio.” [Q908 – Anexo 8b]. 

 

Destaca-se ainda a categoria “Os relógios determinam a existência do tempo”, 

registada em cerca de 17% das respostas. 
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4.4.2 – O Conceito de Tempo Geológico 

Para diagnosticar as conceções dos alunos em relação ao conceito de tempo 

geológico, é-lhes pedido, através de uma questão aberta, para definirem esse conceito 

(questão 14). Com base nas categorias definidas (Anexo 9a) e na análise de conteúdo das 

respostas dadas pelos alunos (transcritas no Anexo 9b), emergem os resultados 

apresentados na Tabela 4.28. 

 
Tabela 4.28: Definições apresentadas pelos alunos para o conceito de tempo geológico. 

 

Categorias Indicadores n % 
Tempo do Big-
Bang à atualidade 

Sequência de eventos desde a formação do Universo até à atualidade 11 1,0 

Total 11 1,0 

Idade da Terra 

Tempo que decorreu desde a formação da Terra até à atualidade 327 28,8 

Idade das rochas 81 7,1 

Distinção entre o tempo da Geologia e o tempo da Biologia 16 1,4 

Total 424 37,3 

Idade da vida 

Tempo desde as primeiras formas de vida até à atualidade 36 3,2 

Tempo desde a pré-história até à atualidade 9 0,8 

Tempo desde o aparecimento do ser humano (Homo sapiens) até à atualidade 3 0,2 

Definição de épocas em que viveram algumas espécies (aparecimento e extinções) 17 1,5 

Tempo da vida atual 5 0,4 

Tempo de transformação da natureza 26 2,3 

Total 96 8,4 

Medida do tempo 

Contagem de grandes quantidades de tempo em milhões de anos (Ma) 68 6,0 

Escala geológica 32 2,8 

Eras ou Períodos da Terra 41 3,6 

Total 141 12,4 

Explicação de 
fenómenos 
geológicos 

Tempo que nos permite justificar os acontecimentos geológicos ocorridos de 
forma lenta e gradual 

4 0,4 

Tempo usado para organizar os acontecimentos da História da Terra 12 1,1 

Tempo dos acontecimentos geológicos 171 15,1 

Tempo que ajuda a compreender os fenómenos passados da Terra 5 0,4 

Estudo das caraterísticas das rochas e dos fósseis 15 1,3 

Total 207 18,3 

Passado, presente e 
futuro 

Tempo passado 24 2,1 

Tempo atual 14 1,2 

Tempo passado, presente e futuro da Terra 4 0,4 

Tempo sem fim 4 0,4 

Total 46 4,1 

Não sabe 109 9,6 

Respostas inválidas 101 8,9 

Total 1135 100 

Missing 469 29,2 
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Esta questão não é respondida por 29,2% dos alunos. Por outro lado, 9,6% dos 

alunos disseram que não sabiam definir o conceito tempo geológico e 8,9% das respostas 

dadas pelos alunos não têm relação alguma com o que é questionado, sendo consideradas 

inválidas. 

Das definições do conceito de tempo geológico, apresentadas pelos alunos, 37,4% 

inserem-se na categoria “Idade da Terra”, 18,2% na categoria “Explicação de fenómenos 

geológicos”, 12,4% na categoria “Medida do tempo”, 8,5% na categoria “Idade da vida”, 

4,1% na categoria “Passado, presente e futuro” e 1% na categoria “Tempo do Big-Bang à 

atualidade”. 

Os indicadores com maior frequência nas respostas dos alunos, correspondendo a 

57% das referências, são os que a seguir se apresentam: 

- “Tempo que decorreu desde a formação da Terra até à atualidade”, com 28,8% (“O 

tempo geológico é o tempo desde a formação da Terra até à atualidade incluindo as suas 

eras.” [Q25 – Anexo 9b]; “O Tempo Geológico consiste na passagem do tempo ao nível do 

planeta Terra.” [Q57 – Anexo 9b]; “O Tempo Geológico é o período de tempo que 

começou aquando da formação da Terra.” [Q1405 – Anexo 9b]; “É o tempo que existe 

desde o início da criação da Terra à atualidade.” [Q1158 – Anexo 9b]); 

- “Tempo dos acontecimentos geológicos”, com 15,1% (“É o tempo em Geologia 

marcado por grandes alterações dadas à superfície da Terra.” [Q1069 – Anexo 9b]; 

“Tempo Geológico representa acontecimentos geológicos, ao longo do tempo.” [Q955 – 

Anexo 9b]; “É o tempo em que se verificam acontecimentos, tais como sismos, vulcões, 

etc.” [Q834 – Anexo 9b]; “Tempo geológico está associado ao tempo dos processos 

geológicos.” [Q755 – Anexo 9b]); 

- “Idade das rochas”, com 7,1%; 

- e “Contagem de grandes quantidades de tempo em milhões de anos (Ma), com 6%.  

Todos os restantes indicadores apresentam uma frequência inferior a 4%, 

correspondendo, na totalidade, a 43% das referências. 

Da análise e interpretação dos resultados podemos verificar que residem muitas 

dificuldades em explicar o conceito. Por outro lado, os alunos que respondem dão 

indicação de que têm conceções acerca do tempo geológico que não correspondem ao que 

é esperado.  
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4.4.3 – A Datação Relativa 

No que se refere à datação relativa, é solicitado aos alunos que ordenem 

cronologicamente um conjunto de acontecimentos geológicos e sociais (questão 15), um 

conjunto de imagens referentes a acontecimentos geológicos (item 17.1) e um conjunto de 

processos geológicos (item 17.2). A análise da informação recolhida é apresentada nas 

secções que se seguem: ordenação de acontecimentos (4.4.3.1) e ordenação de processos 

geológicos (4.4.3.2). 

 

4.4.3.1 – Ordenação de Acontecimentos 

Na questão 15, pretende-se que os alunos ordenem (do mais antigo para o mais 

recente) os acontecimentos considerados: 1.ª Guerra Mundial; Separação da Pangea; 

Viagem do Homem à Lua; Revolução industrial; Formação da Terra; Terramoto de Lisboa 

de 1755; Extinção dos dinossauros; e Formação da Serra da Estrela. 

Na Tabela 4.29, apresentamos os dados relativos à análise das respostas, tendo em 

conta a correção da sequência apresentada. 

 

Tabela 4.29: Ordenação cronológica de acontecimentos. 
 

Ordenação de acontecimentos 
n % 

Sequência cronológica correta 226 14,8 

Sequência cronológica errada 1303 85,2 

Total 1529 100 

Missing 75 4,7 

 

Pode verificar-se que 4,7% dos alunos inquiridos não responde a esta questão. Por 

outro lado, a maioria dos alunos (85,2%) não apresenta corretamente a sequência 

cronológica dos acontecimentos indicados. Apenas 14,8% dos alunos indicam 

corretamente a sequência cronológica. 

Na Tabela 4.30 apresentamos os resultados da análise das respostas dos alunos 

relativamente à posição em que são colocados os acontecimentos na ordenação 

cronológica. Deve sublinhar-se que há um conjunto de acontecimentos sociais (“Viagem 

do Homem à Lua” e a “Revolução Industrial”) e de acontecimentos geológicos (“Formação 

da Terra” e a “Separação da Pangea”) que, em termos de datação relativa, são de distinção 

clara. 
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Tabela 4.30: Distribuição das respostas sobre a ordenação de acontecimentos. 
 

Acontecimentos 
Escala de tempo 

Total Missing + 
antigo 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

+ 
recente 

E. Formação da Terra 

n 1425 43 14 11 16 4 3 13 1529 75 

% 93,2 2,8 0,9 0,7 1 0,3 0,2 0,9 100 4,7 

B. Separação da 
Pangea 

n 43 1059 294 73 25 17 12 6 1529 75 

% 2,8 69,3 19,2 4,8 1,6 1,1 0,8 0,4 100 4,7 

G. Extinção dos 
dinossauros 

n 20 293 792 386 10 5 19 4 1529 75 

% 1,3 19,2 51,8 25,2 0,7 0,3 1,2 0,3 100 4,7 

H. Formação da Serra 
da Estrela 

n 12 103 362 815 31 63 56 87 1529 75 

% 0,8 6,7 23,7 53,3 2 4,1 3,7 5,7 100 4,7 

F. Terramoto de Lisboa 
de 1755 

n 1 7 13 42 705 296 330 135 1529 75 

% 0,1 0,5 0,9 2,7 46,1 19,4 21,6 8,8 100 4,7 

D. Revolução Industrial 

n 4 3 7 56 347 729 280 103 1529 75 

% 0,3 0,2 0,5 3,7 22,7 47,7 18,3 6,7 100 4,7 

A. 1.ª Guerra Mundial 

n 16 13 29 119 339 319 630 64 1529 75 

% 1 0,9 1,9 7,8 22,2 20,9 41,2 4,2 100 4,7 

C. Viagem do Homem 
à Lua 

n 7 10 21 27 56 96 199 1113 1529 75 

% 0,5 0,7 1,4 1,8 3,7 6,3 13 72,8 100 4,7 

 

O destacado com sombreado na Tabela 4.30 corresponde às respostas em que os 

alunos posicionam corretamente os acontecimentos na ordem cronológica. Os 

acontecimentos em que existe maior adesão (mais de 50%) à posição relativa esperada são 

a “Formação da Terra”, com 93,2%, a “Viagem do Homem à Lua”, com 72,8%, a 

“Separação da Pangea”, com 69,3%, a “Formação da Serra da Estrela”, com 53,3%, e a 

“Extinção dos dinossauros”, com 51,8%. 

A partir da análise da totalidade das respostas dos alunos, são registadas 302 

sequências diferentes. Retiradas as 284 sequências que apresentam uma frequência inferior 

a 1% (inferior a 15 alunos), ficamos com um conjunto de 18 combinações, correspondentes 

a 61,1% das respostas (Tabela 4.31). 

A maioria dos alunos (53%) coloca corretamente na sequência cronológica os 

acontecimentos “E - Formação da Terra” e a “B - Separação da Pangea”. As principais 

dificuldades dos alunos na ordenação cronológica dos acontecimentos residem, por um 

lado, no “G – Extinção dos dinossauros” e no “H – Formação da Serra da Estrela” e, por 

outro lado, no “F – Terramoto de Lisboa de 1755”. 
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Tabela 4.31: Sequências mais frequentes na ordenação de acontecimentos. 
 

 
Sequências da ordenação 

 

 
n 
 

 
% 
 

EBGHFDAC 226 14,8 

EBHGFDAC 136 8,9 

EBGHADFC 83 5,4 

EBGHFADC 74 4,8 

EBGHDFAC 70 4,6 

EGBHFDAC 47 3,1 

EBGHDAFC 44 2,9 

EBHGFADC 39 2,6 

EBHGDFAC 29 1,9 

EBHGADFC 26 1,7 

EBHGDAFC 24 1,6 

EBGHADCF 23 1,5 

EHBGFDAC 23 1,5 

EGBHADFC 21 1,4 

EBGHAFDC 20 1,3 

EGBHFADC 17 1,1 

EGBHDFAC 16 1 

EBGHFDCA 15 1 

Total 933 61,1 

Outras sequências (284) 596 38,9 

Total 1529 100 

Missing 75 4,7 

 

No grupo das respostas mais frequentes, a troca da ordem cronológica entre o “G – 

Extinção dos dinossauros” e o “H – Formação da Serra da Estrela” ocorreu em 16,7% dos 

alunos. Assinalamos ainda a dificuldade manifestada em situar, relativamente aos 

acontecimentos mais recentes, o “F – Terramoto de Lisboa de 1755” que, no grupo das 

respostas representadas na Tabela 4.31, aparece de forma errada em 23,3% das situações. 

A análise dos dados apresentados aponta para uma maior dificuldade em ordenar 

cronologicamente acontecimentos geológicos mais recentes (“Extinção dos dinossauros”, 

“Formação da Serra da Estrela” e “Terramoto de Lisboa”) e acontecimentos sociais mais 

remotos (“Revolução Industrial” e “1.ª Guerra Mundial”). 

Estas trocas, em termos relativos, são um forte indicador da necessidade de trabalhar 

o tempo geológico articulado com o tempo histórico. Sempre que os acontecimentos não se 

situam nos pontos extremos (mais antigo ou mais recente), os alunos sentem dificuldades 

na datação, independentemente da escala em que se esteja a trabalhar. 
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4.4.3.2 – Ordenação de Processos Geológicos 

Através da questão 17, pretende-se que os alunos ordenem cronologicamente um 

conjunto de quatro imagens (item 17.1) e um conjunto de quatro processos: compactação, 

dobramento, sedimentação e falhamento (item 17.2). 

Na Tabela 4.32, apresentamos a informação relativa ao item 17.1, em que é pedido 

para assinalarem a sequência correta das imagens, de entre as seis possibilidades 

apresentadas. 

 

Tabela 4.32: Ordenação de processos geológicos. 
 

 
Sequência cronológica das imagens A a D 

 

 
n 
 

 
% 
 

a) ACBD 3 0,2 

b) CBAD 1423 90,5 

c) ACDB 32 2,0 

d) BCDA 32 2,0 

e) CBDA 65 4,1 

f) BCAD 18 1,1 

  Total 1573 100 

Missing 31 1,9 

 

A partir da análise da informação apresentada na Tabela 4.32, podemos constatar que 

apenas 1,9% dos alunos inquiridos não assinala qualquer opção. 

Dos alunos que respondem, cerca de 90,5% assinalam a opção correta, o que se deve 

ao facto de eles estarem familiarizados com a temática e com este tipo de exercícios. 

Ainda sobre a ordenação de processos geológicos, é pedido aos alunos (item 17.2) 

para ordenarem, do mais antigo para o mais recente, quatro processos (compactação, 

dobramento, sedimentação e falhamento), de acordo com a história geológica apresentada 

num conjunto de quatro imagens. Na Tabela 4.33, apresenta-se a informação relativa às 

respostas. 

 

Tabela 4.33: Ordenação cronológica de processos geológicos. 
 

 
Ordenação de processos geológicos 

 

 
n 
 

 
% 
 

Ordenação correta 952 62,0 

Ordenação errada 583 38,0 

Total 1533 100 

Missing 71 4,4 
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Verifica-se que 4,4% de alunos inquiridos não respondem a esta questão. Por outro 

lado, 62% dos alunos que respondem indicam corretamente a ordenação dos processos 

geológicos representados na figura. Contudo, apesar deste tipo de exercício fazer parte das 

propostas de trabalho nas aulas de Geologia do 10.º e do 11.º ano, há uma elevada 

percentagem de alunos que assinalam uma sequência errada. 

Na Tabela 4.34, apresentamos os resultados da análise da totalidade das respostas 

dos alunos relativamente à posição em que são colocados os processos na ordenação 

cronológica. Os valores que aparecem sombreados correspondem à resposta esperada. 

 

Tabela 4.34: Distribuição das respostas sobre a ordenação de processos geológicos. 
 

Processos  

Escala de tempo 
Total Missing + 

antigo 2. 3. 
+ 

recente 

C – Sedimentação 

n 1118 240 85 90 1533 71 

% 72,9 15,7 5,5 5,9 100 4,4 

A – Compactação 

n 233 1039 166 95 1533 71 

% 15,2 67,8 10,8 6,2 100 4,4 

B – Dobramento 

n 82 198 1176 77 1533 71 

% 5,3 12,9 76,7 5,0 100 4,4 

D – Falhamento 

n 97 57 105 1274 1533 71 

% 6,3 3,7 6,8 83,1 100 4,4 

 

Podemos verificar que a “compactação” é o processo que é posicionado por mais 

alunos de forma errada (32,2%). Constata-se, assim, que há um elevado número de alunos 

a posicionarem os diferentes processos corretamente, sendo o “falhamento” o processo em 

que há uma percentagem maior de respostas corretas (83,1%). 

A partir da análise da totalidade das respostas dos alunos, são encontradas 24 

sequências diferentes. Retiradas as 13 sequências que apresentam uma frequência inferior a 

1% (inferior a 15 alunos), ficamos com um conjunto de 11 combinações, correspondentes a 

91,7% das respostas. O conjunto destas sequências é apresentado na Tabela 4.35. 
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Tabela 4.35: Sequências mais frequentes na ordenação de processos geológicos. 
 

 
Sequências da ordenação 

 

 
n 
 

 
% 
 

CABD 954 62,3 

ACBD 179 11,7 

CBAD 80 5,2 

CADB 38 2,5 

DBAC 37 2,4 

BACD 22 1,4 

DBCA 21 1,4 

CBDA 20 1,3 

ABCD 19 1,2 

CDBA 19 1,2 

BCAD 17 1,1 

Total 1406 91,7 

Outras sequências (13) 125 9,3 

Total 1531 100 

Missing 73 4,6 

 

A maioria dos alunos (62,3%) assinala a sequência correta. Relativamente às 

respostas que assinalam sequências incorretas, podemos verificar que 11,7% se devem à 

troca da ordem entre “C – Sedimentação” e “A – Compactação”. É ainda importante 

assinalar a troca da ordem entre “A – Compactação” e “B – Dobramento” que é 

responsável por 5,2% das respostas incorretas. Por fim, a troca da ordem entre o “B – 

Dobramento” e o “D – Falhamento” está na base de 2,5% de respostas incorretas. 

 

 

4.4.4 – A Datação Isotópica 

Para diagnosticar as conceções relacionadas com a datação isotópica, os alunos são 

confrontados, na questão 16, com nove acontecimentos geológicos (“aparecimento do ser 

humano”; “extinção dos dinossauros”; “aparecimento das primeiras formas de vida na 

Terra”; “início da abertura do oceano Atlântico”; “extinção das trilobites”; “formação do 

planeta Terra”; “aparecimento dos primeiros peixes”; “idade das mais antigas rochas 

continentais conhecidas”; e “extinção dos mamutes”) e com um pedido para os 

posicionarem numa linha cronológica que vai do tempo atual até aos 4600 milhões de anos 

(com um marcador intervalar de 500 Ma). 
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Na Tabela 4.36, apresenta-se a informação relativa às conceções dos alunos sobre a 

datação isotópica. A informação destacada a sombreado corresponde aos valores das 

respostas esperadas. Os valores que correspondem às maiores percentagens aparecem 

destacados com negrito. 

Uma grande percentagem de alunos inquiridos (entre 17,3% e 20,4%) não responde 

aos itens desta questão. Através da análise da informação, podemos constatar que os alunos 

manifestam grandes dificuldades em posicionarem um conjunto de geoeventos da História 

da Terra numa linha cronológica. A datação do aparecimento do ser humano é a que reúne 

uma maior percentagem (32,1%) de respostas em conformidade com o esperado. No que se 

refere às restantes datações, a percentagem de alunos que apresenta a resposta esperada é 

muito reduzida: 10,6% relativamente à extinção dos dinossauros; 12,0% sobre o 

aparecimento das primeiras formas de vida na Terra; 8,5% dão a resposta esperada em 

relação à datação do início da abertura do oceano Atlântico; 8,1% indicam a datação 

esperada para a extinção das trilobites; 21,8% datam a formação do planeta Terra de 

acordo com o esperado; 4,9% dão a resposta esperada sobre a datação do aparecimento dos 

primeiros peixes; 11,2% assinalam bem a idade das mais antigas rochas continentais 

conhecidas e 12,6% respondem de acordo com o esperado sobre a extinção dos mamutes. 

A maioria dos alunos não tem a questão das datações dos geoeventos minimamente 

consolidada. Estas dificuldades reveladas pelos alunos podem residir no facto de se tratar 

de um assunto que precisa de alguma memorização. Assim sendo, conclui-se que estes 

assuntos devem ocupar maior destaque no currículo dos estudantes, atendendo às 

potencialidades que podem trazer para a formação de cidadãos cientificamente cultos 

capazes de promover o desenvolvimento sustentável, e ser trabalhados na escola de 

maneira diferente. 
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Tabela 4.36: Distribuição das respostas relativas à datação isotópica. 
 

 
Acontecimentos 
 

 
Ma 
 

 
Atual 

 

 
250 
 

 
500 
 

 
750 
 

 
1000 

 

 
1250 

 

 
1500 

 

 
1750 

 

 
2000 

 

 
2250 

 

 
2500 

 

 
2750 

 

 
3000 

 

 
3250 

 

 
3500 

 

 
3750 

 

 
4000 

 

 
4250 

 

 
4500 

 

 
4750 

 

 
Total 

 

 

Missing 

 

A. Aparecimento do 
ser humano 

n 426 125 53 47 34 51 30 59 59 63 37 55 33 49 28 28 29 45 32 43 1326 278 

% 32,1 9,4 4,0 3,5 2,6 3,8 2,3 4,5 4,5 4,8 2,8 4,1 2,5 3,7 2,1 2,1 2,2 3,4 2,4 3,2 100 17,3 

B. Extinção dos 
dinossauros 

n 138 86 51 44 28 64 34 58 49 64 52 58 57 72 57 88 84 71 77 69 1301 303 

% 10,6 6,6 3,9 3,4 2,2 4,9 2,6 4,4 3,8 4,9 4,0 4,4 4,4 5,5 4,4 6,8 6,5 5,5 5,9 5,3 100 18,9 

C. Aparecimento 
das primeiras 
formas de vida na 
Terra 

n 22 19 28 34 18 25 31 33 30 49 44 65 49 99 101 135 109 155 108 143 1297 307 

% 1,7 1,5 2,2 2,6 1,4 1,9 2,4 2,5 2,3 3,8 3,4 5,0 3,8 7,6 7,8 10,4 8,4 12,0 8,3 11,0 100 19,1 

D. Início da 
abertura do oceano 
Atlântico 

n 43 28 17 23 30 40 34 49 54 86 71 109 90 86 101 98 90 93 78 62 1282 322 

% 3,4 2,2 1,3 1,8 2,3 3,1 2,7 3,8 4,2 6,7 5,5 8,5 7 6,7 7,9 7,7 7 7,3 6,1 4,8 100 20,1 

E. Extinção das 
trilobites 

n 32 76 42 31 43 49 54 70 83 73 67 104 92 95 90 87 63 57 35 38 1281 323 

% 2,5 5,9 3,3 2,4 3,4 3,8 4,2 5,5 6,5 5,7 5,2 8,1 7,2 7,4 7,0 6,8 4,9 4,5 2,7 3,0 100 20,1 

F. Formação do 
planeta Terra 

n 22 7 6 5 9 13 9 19 11 13 20 15 13 18 32 30 26 142 285 612 1307 297 

% 1,7 0,5 0,5 0,4 0,7 1,0 0,7 1,5 0,8 1,0 1,5 1,1 1,0 1,4 2,4 2,3 2,0 10,9 21,8 46,8 100 18,5 

G. Aparecimento 
dos primeiros 
peixes. 

n 87 63 48 48 35 31 49 47 58 71 77 53 87 96 91 88 85 90 50 33 1287 317 

% 6,8 4,9 3,7 3,7 2,7 2,4 3,8 3,6 4,5 5,5 6,0 4,1 6,8 7,5 7,1 6,8 6,6 7,0 3,9 2,6 100 19,8 

H. Idade das mais 
antigas rochas 
continentais 
conhecidas. 

n 32 11 15 31 12 24 30 27 37 38 48 55 75 105 116 110 124 143 141 102 1276 328 

% 2,5 0,9 1,2 2,4 0,9 1,9 2,3 2,1 2,9 3,0 3,8 4,3 5,9 8,2 9,1 8,6 9,7 11,2 11,1 8,0 100 20,4 

I. Extinção dos 
mamutes 

n 163 100 55 58 50 65 77 72 65 76 69 60 74 56 59 64 43 33 29 30 1298 306 

% 12,6 7,7 4,2 4,5 3,9 5,0 5,9 5,6 5,0 5,9 5,3 4,6 5,7 4,3 4,6 4,9 3,3 2,5 2,2 2,3 100 19,1 
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4.4.5 – Critérios Usados na Criação da Escala do Tempo Geológico 

Quanto aos critérios usados na criação da escala de tempo geológico, é pedido aos 

alunos (questão 19) para assinalarem o grau de concordância relativamente a seis itens 

(“acontecimentos da história humana”; “aparecimento de novas espécies de seres vivos”; 

“registo fóssil”; “datação isotópica de uma rocha”; “datação relativa dos estratos”; e 

“extinção de espécies de seres vivos”), numa escala de quatro pontos: desacordo absoluto 

(DA), desacordo parcial (DPar), acordo parcial (APar), acordo absoluto (AA). 

Na Tabela 4.37, apresenta-se a informação relativa às respostas acerca desses 

critérios. 

 

Tabela 4.37: Grau de concordância relativamente aos critérios utilizados na elaboração da escala de tempo 
geológico. 

 

Critérios na elaboração da escala de tempo 
geológico 

Grau de Concordância Total 
 
n 

Mis-

sing 

% 
DA DPar APar AA 

n % n % n % n % 
19.1. Acontecimentos da história humana 224 14,4 224 14,4 746 48,1 357 23,0 1551 3,3 
19.2. Aparecimento de novas espécies de seres 
vivos 

64 4,1 125 8,0 712 45,8 653 42,0 1554 3,1 

19.3. Registo fóssil 39 2,5 118 7,6 570 36,8 823 53,1 1550 3,4 
19.4. Datação isotópica de uma rocha 67 4,3 183 11,8 634 40,9 667 43,0 1551 3,3 
19.5. Datação relativa dos estratos 66 4,3 194 12,5 717 46,2 574 37,0 1551 3,3 
19.6. Extinção de espécies de seres vivos 60 3,9 142 9,1 685 44,1 665 42,8 1552 3,2 

 

Uma pequena percentagem de alunos (entre 3,1% e 3,4%) não responde aos itens 

desta questão. A análise dos resultados permite verificar que os alunos consideram que 

todos os aspetos mencionados são utilizados como critérios para a elaboração da escala de 

tempo geológico. Esta tendência apresenta valores de concordância absoluta ou parcial, 

para todos os critérios, entre 71,1% e 89,9%. 

Verifica-se, assim, que os alunos conhecem alguns critérios que estão na base da 

construção da escala de tempo geológico. No entanto, consideram que os acontecimentos 

da história humana também são um critério para a elaboração da escala de tempo 

geológico, com uma concordância de 71,1%. 

Estes resultados indiciam que existe algum desconhecimento sobre o modo como se 

construiu a escala de tempo geológico. 
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4.4.6 – Conhecimento sobre Tempo Geológico versus Variáveis Demográficas e 

Escolares 

Feita a análise relativa às conceções dos alunos acerca do conceito de tempo e de 

tempo geológico, apresentada nas secções anteriores (4.4.1 a 4.4.5), pretendemos verificar 

o grau de aproximação das respostas dadas pelos alunos às respostas esperadas. Para isso, 

atribuímos uma ponderação a cada uma das respostas em função da aproximação dessas 

respostas ao esperado. Consideramos que quem mais se aproxima das respostas esperadas 

às questões 13, 15, 16, 17.2 e 19 conhece melhor os conceitos de tempo e de tempo 

geológico.  

Aos alunos que não respondem ou respondem contrariamente ao esperado, é 

atribuída a cotação zero. Partimos do princípio de que se o sujeito não responde, é porque 

não sabe responder. Quando os alunos apresentam a resposta esperada é-lhes atribuída a 

cotação 1. 

Em relação às questões 15 e 16, são considerados três níveis de resposta. Na questão 

15, o primeiro nível corresponde à apresentação da sequência completamente correta, o 

segundo nível corresponde à apresentação correta dos acontecimentos geológicos e o 

terceiro nível corresponde às respostas em que é apresentada corretamente apenas a 

sequência dos acontecimentos históricos. Na questão 16, é atribuído o primeiro nível aos 

alunos que indicam a datação esperada para 7 a 9 geoeventos, o segundo nível aos alunos 

que indicam a datação esperada para 4 a 6 geoeventos e, finalmente, o terceiro nível para 

os que apresentam a datação esperada relativamente a 1 a 3 geoeventos. 

A pontuação obtida para a amostra total varia entre zero e 14, com uma média de 

8,07 (DP = 2,68). A amplitude teórica é de zero a 15.  

A pontuação obtida relativamente ao conhecimento é cruzada com as variáveis 

selecionadas: sexo, idade, ano de escolaridade (e frequência da disciplina de Biologia e 

Geologia), escolaridade do pai e escolaridade da mãe. 

Na Tabela 4.38, é apresentada a informação sobre o resultado do cruzamento da 

pontuação obtida relativamente ao conhecimento com a variável sexo. 
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Tabela 4.38: Médias, desvios-padrão e ANOVA do conhecimento em função do Sexo. 
 
  

Sexo 
 

 

N 

 

 
Média 

 

 

DP 
 

 

F 

 

 

p 

 

Conhecimento H 697 8,02 2,77 0,330 0,566 ns 

M 901 8,10 2,61   
ns - não significativo. 

 

Conforme se pode verificar através da observação da tabela, não são observadas 

diferenças estatisticamente significativas no conhecimento em função do sexo. 

A idade e o conhecimento apresentam uma correlação de -0,012 (p = 0,644), ou seja, 

as duas variáveis não estão estatisticamente relacionadas. 

A informação sobre o resultado do cruzamento da pontuação obtida relativamente ao 

conhecimento com a variável ano de escolaridade é apresentada na Tabela 4.39. 

  

Tabela 4.39: Médias, desvios-padrão e ANOVA do conhecimento em função do ano de escolaridade. 
 
  

Ano 
 

 

N 

 

 
Média 

 

 

DP 
 

 

F 

 

 

p 

 

 

Post hoc 

 

 
 
Conhecimento 

 
11.º ano 

 
566 

 
9,12 

 
2,45 

 
196,181 

 

0,000*** 
 

10ºs/<10ºc/, p = 0,000*** 

10ºs/<11º, p = 0,000*** 

10ºc/<11º, p = 0,000*** 
10.º ano com BioGeo 587 8,47 2,36   
10.º ano sem BioGeo 451 6,21 2,41   

O teste de Levene não é significativo (F (2,1601) = 0,013, p = 0,987). *** p < 0,001. BioGeo – Biologia e 
Geologia. 
 

O 11.º ano obteve a média mais elevada no conhecimento, seguido do 10.º ano que 

frequenta a disciplina de Biologia e Geologia, sendo a média mais baixa obtida pelos 

jovens do 10.º ano que não frequentam a disciplina de Biologia e Geologia. A diferença é 

estatisticamente significativa (Tabela 4.39) entre todos os anos em estudo. 

O resultado do cruzamento entre o conhecimento e a variável escolaridade do pai é 

apresentado na Tabela 4.40. 
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Tabela 4.40: Médias, desvios-padrão e ANOVA do conhecimento em função da escolaridade do pai. 
 
  

Escolaridade 
 

 

N 

 

 
Média 

 

 

DP 
 

 

F 

 

 

p 

 

 

Post hoc 

 

 
 
Conhecimento 

Ensino superior 262 8,53 2,97 5,113 0,000*** 2ºC < Esup, p = 0,002** 

2ºC < Esec, p = 0,004** Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 

376 8,39 2,71   

3.º ciclo 369 7,99 2,58   
2.º ciclo 407 7,73 2,44    
Outro 116 7,80 2,81    

O teste de Levene é significativo (F (2,1525) = 3,062, p = 0,016) e, por isso, é usada a correção de Brown-
Forsythe. ** p < 0,01; *** p < 0,001. 

 

É observada uma tendência para, à medida que cresce a qualificação académica dos 

pais, também crescer o conhecimento. A diferença entre médias é estatisticamente 

significativa (Tabela 4.40). 

Os testes post hoc revelam que os filhos de pais com o 2.º ciclo do ensino básico têm 

médias estatisticamente inferiores aos seus colegas, filhos de pais com o ensino secundário 

e com o ensino superior. 

Do cruzamento entre os resultados do conhecimento e a variável escolaridade da 

mãe, resulta a informação apresentada na Tabela 4.41. 

 

Tabela 4.41: Médias, desvios-padrão e ANOVA do conhecimento em função da escolaridade da mãe. 
 

 Escolaridade N Média DP F p Post hoc 

 
 
 
Conhecimento 

Ensino superior 
329 8,86 2,69 9,950 0,000*** 

ESec < Esup, p = 0,005** 
3.ºC < Esup, p = 0,000*** 
2.ºC < Esup, p = 0,000*** 

Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 380 8,10 2,85   

3.º ciclo 381 7,82 2,54   

2.º ciclo 356 7,72 2,44   

Outro 97 8,00 2,62   
O teste de Levene é significativo (F (4,1538) = 3,192, p = 0,013) e, por isso, é usada a correção de Brown-
Forsythe. ** p < 0,01; *** p < 0,001. 

 

Também uma maior qualificação académica das mães parece ter um efeito positivo 

no nível de conhecimento dos filhos. A diferença entre níveis de escolaridade é 

estatisticamente significativa (Tabela 4.41). As diferenças fazem-se notar sobretudo entre 

filhos de mães com formação superior e com o ensino secundário, o 3.º ciclo ou o 2.º ciclo 

do ensino básico. 
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4.5 – Fatores que Condicionam a Compreensão do Conceito de Tempo 

Geológico 

Para conhecer as conceções acerca dos fatores que condicionam a compreensão do 

conceito de tempo geológico (objetivo 3), os alunos são confrontados com questões 

relacionadas com duas categorias: proximidade temporal e grau de abstração. Nas secções 

4.5.1 (Proximidade temporal) e 4.5.2 (Grau de abstração), vamos apresentar a análise e 

discussão da informação recolhida a partir das respostas ao questionário. 

 

 

4.5.1 – Proximidade Temporal 

Relativamente à influência da proximidade temporal na compreensão do conceito de 

tempo geológico, os alunos manifestaram a sua opinião sobre duas afirmações: “o tempo 

geológico relata acontecimentos cronologicamente muito distantes de mim” (item 21.3) e 

“o tempo geológico relata fenómenos não presenciados pelo Homem” (item 21.5). 

Na Tabela 4.42, apresenta-se a informação relativa ao grau de concordância com as 

afirmações apresentadas, registado numa escala de quatro pontos: desacordo absoluto 

(DA), desacordo parcial (DPar), acordo parcial (APar), acordo absoluto (AA). 

 

Tabela 4.42: Distribuição das respostas acerca do grau de concordância relativamente às afirmações sobre 
o tempo geológico e a proximidade temporal. 

 

O tempo geológico … 
Grau de Concordância Total 

 
n 

Mis-

sing 

% 
DA DPar APar AA 

n % n % n % n % 
21.3. (…) relata acontecimentos cronologicamente 
muito distantes de mim. 

47 3,1 147 9,6 607 39,7 729 47,6 1530 4,6 

21.5. (…) relata fenómenos não presenciados pelo 
Homem. 

63 4,1 197 12,9 629 41,2 638 41,8 1527 4,8 

 

Uma percentagem de cerca de 5% de alunos inquiridos não responde aos itens desta 

questão. 

É de salientar um elevado grau de concordância (parcial ou absoluta) com as 

afirmações de que o tempo geológico relata acontecimentos cronologicamente muito 

distantes (87,3%) e de que o tempo geológico relata fenómenos não presenciados pelo 

Homem (83%). Assim, os dados obtidos mostram que os alunos consideram que a 
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proximidade temporal em relação a acontecimentos geológicos pode ser um fator que 

condiciona a compreensão do conceito de tempo geológico. 

Os alunos são também questionados (Questão 18) sobre a duração de determinados 

fenómenos geológicos, sendo-lhes pedido para estabelecerem a associação entre uma 

escala de tempo (“I. De segundos até um mês”; “II. De um mês a um ano”; “III. De um ano 

a 10 anos”; “IV. De 10 anos a 1000 anos”; “V. De 1000 anos a 1000000 anos”; “VI. Mais 

de 1000000 anos”) e um conjunto de três acontecimentos geológicos (A – erupção 

vulcânica; B – paisagem erodida a partir de uma cordilheira montanhosa; C - abalo 

sísmico). 

Na Tabela 4.43, apresentam-se os dados relativos às respostas sobre o tempo que 

consideram necessário para que um acontecimento ocorra. 

 

Tabela 4.43: Correspondência entre a escala de tempo e os acontecimentos geológicos. 
 

Acontecimentos Geológicos 

Escala de tempo 

Total Missing 

1. De 
segundos 
até um 
mês 

2. De 
um mês 
a um 
ano 

3. De um 
ano a 10 
anos 

4. De 10 
anos a 
mil anos 

5. De 
mil 

anos a 
1 Ma 

6. 
Mais 
de 1 
Ma 

A. Formação de uma ilha 
vulcânica. 

n 71 137 209 360 452 214 1443 161 

% 4,9 9,5 14,5 24,9 31,4 14,8 100 10,0% 

B. Paisagem erodida a 
partir de uma cordilheira 
montanhosa. 

n 7 28 75 255 531 552 1448 156 

% 
0,5 1,9 5,2 17,6 36,7 38,1 100 9,7 

C. Abalo sísmico e suas 
consequências. 

n 1276 44 54 36 25 15 1450 154 

% 88,0 3,0 3,7 2,6 1,7 1,0 100 9,6 

 

Como se pode observar na Tabela 4.43, entre 9,6% e 10% dos inquiridos não 

respondem aos itens desta questão. 

Relativamente ao tempo necessário para que uma erupção vulcânica ocorra, apenas 

28,9% estabelecem a correspondência esperada (1. De um segundo a um mês; 2. De um 

mês a um ano; 3. de um ano a 10 anos). 

A análise da informação apresentada evidencia que é mais elevada a percentagem 

dos alunos que consideram que o acontecimento A ocorre durante um longo período de 

tempo, isto é, com uma duração superior a 10 anos (71,1%), do que a percentagem dos que 

entendem que o referido acontecimento geológico é rápido no tempo, durando menos de 10 

anos. De um modo geral, podemos afirmar que os alunos consideram o fenómeno 

vulcânico como um processo muito demorado. Estes dados levam-nos a concluir que há 
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necessidade de trabalhar melhor com os alunos a questão do tempo necessário à formação 

de uma ilha vulcânica. 

No que diz respeito ao tempo que demora a erosão de uma montanha, podemos 

verificar que apenas 38,1% dos inquiridos estabelecem a correspondência esperada entre a 

escala de tempo e o fenómeno de erosão de uma montanha. É maior o número de alunos 

que considera que o tempo necessário para a erosão de uma montanha ocorre num período 

inferior a 1 milhão de anos (61,9%). Estes resultados evidenciam que os alunos apresentam 

dificuldades na associação correta do tempo que demoram os acontecimentos geológicos 

lentos. 

Quanto ao tempo de duração na ocorrência de um sismo, 88% dos alunos 

estabelecem a associação esperada: a atividade sísmica ocorre num curto período de tempo 

(duração de segundos a um mês). Esta situação pode explicar-se pelo facto de estes 

fenómenos serem muito explorados nos meios de comunicação social e, como é possível 

fazer registos destes acontecimentos (filme, fotografia), isso torna possível reproduzir esses 

registos. 

 

4.5.1.1 – Proximidade Temporal versus Variáveis Demográficas e Escolares 

Como vimos na secção anterior (4.5.1), somente dois indicadores operacionalizam a 

proximidade temporal. Por este motivo, não é efetuada a ACP para esta variável. As 

respostas a estas duas questões (21.3 e 21.5) apresentam uma correlação de Spearmam de 

rho = -0,423, que é uma correlação moderada, não suportando a agregação dos dois 

indicadores. Neste caso optamos por cruzar cada indicador individualmente com as 

variáveis demográficas. 

Estes dois indicadores são avaliados numa escala ordinal. A situação é distinta das 

medidas resultantes dos factor score obtidas com a ACP, que têm um nível de mensuração 

intervalar. Tendo estas variáveis um nível de mensuração ordinal, é desaconselhada a 

utilização de provas paramétricas para o teste de diferenças.  

Com base no exposto, o cruzamento de cada um dos indicadores da proximidade 

temporal é efetuado com provas estatísticas não paramétricas.  

Como se pode verificar na Tabela 4.44, há diferenças estatisticamente significativas 

entre sexos, no que se refere à proximidade temporal. Os sujeitos do sexo feminino 

expressam maior grau de concordância com a afirmação "O tempo geológico relata 
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acontecimentos cronologicamente muito distantes de mim" (21.3) do que os sujeitos do 

sexo masculino. Nas respostas sobre a afirmação "O tempo geológico relata fenómenos 

não presenciados pelo Homem" (21.5) não há diferença estatisticamente significativa entre 

sexos. 

 

Tabela 4.44: Médias, desvios-padrão, mean rank e U de Mann-Whitney da proximidade temporal em função 
do Sexo. 

 

Proximidade temporal Sexo N Média DP Mean 

Rank 

U Mann 

Whitney 

p 

21.3. O tempo geológico relata 

acontecimentos cronologicamente muito 

distantes de mim. 

H 661 3,25 0,780 722,62 258860,00 0,001** 

M 863 3,37 0,761 793,05   

21.5. O tempo geológico relata fenómenos 

não presenciados pelo Homem. 

H 661 3,21 0,79 759,12 282984.50 0,874ns 

M 860 3,20 0,84 762,45   
         ** p < 0,01; ns p > 0,05. 

 

A correlação de Spearman entre a idade e os indicadores 21.3 e 21.5 é, 

respetivamente, ρ = 0,024 (p = 0,354) e ρ = 0,034 (p = 0,187). Conclui-se, assim, não estar 

a idade correlacionada com os indicadores de proximidade temporal. 

 

Tabela 4.45: Médias, desvios-padrão mean rank e U de Kruskal-Wallis da proximidade temporal em função 
do ano de escolaridade. 

 

Proximidade temporal Ano N Média DP Mean 

Rank 

Kruskal- 

Wallis 

p 

21.3. O tempo geológico 

relata acontecimentos 

cronologicamente muito 

distantes de mim. 

11.º Ano 549 3,46 0,72 846,73 99,659 0,000*** 

10.º Ano com BioGeo 573 3,41 0,69 807,21   

10.º Ano sem BioGeo 408 2,99 0,85 597,63   

21.5. O tempo geológico 

relata fenómenos não 

presenciados pelo Homem. 

11.º Ano 548 3,36 0,77 847,86 72,088 0,000*** 

10.º Ano com BioGeo 569 3,25 0,79 783,36   

10.º Ano sem BioGeo 410 2,93 0,86 625,05   
        *** p < 0,001. 

 

Na Tabela 4.45, mostra-se que, em relação ao indicador 21.3, a diferença entre anos 

de escolaridade é estatisticamente significativa. Podemos observar que a média mais 

elevada é obtida pelo 11.º ano e a mais baixa pelo 10.º ano que não frequenta a disciplina 

de Biologia e Geologia. 
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Relativamente ao indicador 21.5, também as diferenças encontradas são 

estatisticamente significativas. A média mais alta é obtida pelo 11.º ano e a mais baixa pelo 

10.º ano que não frequenta a disciplina de Biologia e Geologia. 

 

Tabela 4.46: Médias, desvios-padrão mean rank e U de Kruskal-Wallis da proximidade temporal em função 
da escolaridade do pai. 

 

Proximidade temporal Escolaridade do pai N Média DP Mean 

Rank 

Kruskal- 

Wallis 

p 

21.3. O tempo geológico 
relata acontecimentos 
cronologicamente muito 
distantes de mim. 

Ensino superior 248 3,40 0,81 784,98 16,169 0,003** 
Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 

357 3,40 0,69 755,12   

3.º ciclo 355 3,28 0,79 707,07   
2.º ciclo 389 3,32 0,76 722,20   
Outro 110 3,09 0,89 626,08   

 
21.5. O tempo geológico 
relata fenómenos não 
presenciados pelo Homem. 

Ensino superior 247 3,26 0,835 762,16 20,472 0,000*** 
Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 

355 3,32 0,784 787,55   

3.º ciclo 355 3,18 0,841 720,57   
2.º ciclo 391 3,15 0,796 695,18   
Outro 111 3,00 0,842 627,20   

              ** p < 0,01; *** p < 0,001. 
 

Considerada a escolaridade do pai (Tabela 4.46), as diferenças são estatisticamente 

significativas tanto para o indicador 21.3 como para o 21.5. No indicador 21.3 a média 

cresce à medida que cresce a qualificação académica do pai. No indicador 21.5, verifica-se 

que a média mais elevada é obtida pelos filhos de pais com o ensino secundário, e a média 

mais baixa pelos filhos de pais com o 2.º ciclo. 
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Tabela 4.47: Médias, desvios-padrão mean rank de Kruskal-Wallis da proximidade temporal em função da 
escolaridade da mãe. 

 

Proximidade temporal Escolaridade da mãe N Média DP Mean 

Rank 

Kruskal-

Wallis 

p 

21.3. O tempo geológico 
relata acontecimentos 
cronologicamente muito 
distantes de mim. 

Ensino superior 313 3,43 0,74 798,77 15,379 0,004** 
Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 

363 3,37 0,73 760,04   

3.º ciclo 366 3,25 0,75 694,61   
2.º ciclo 341 3,27 0,80 713,40   
Outro 92 3,21 0,93 708,09   

21.5. O tempo geológico 
relata fenómenos não 
presenciados pelo 
Homem. 

Ensino superior 310 3,31 0,82 792,31 18,292 0.001*** 
Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 

364 3,29 0,80 777,34   

3.º ciclo 365 3,14 0,84 704,04   
2.º ciclo 342 3,12 0,81 686,86   
Outro 93 3,15 0,87 716,41   

        ** p < 0,01; *** p < 0,001. 
 

Nos resultados relativos à escolaridade da mãe (Tabela 4.47), observa-se um padrão 

semelhante ao obtido em relação à escolaridade do pai para o indicador 21.3. No indicador 

21.5, a média mais elevada é obtida pelos filhos de mães com ensino superior. 

 

 

4.5.2 – Grau de Abstração 

Em relação ao grau de abstração, os alunos são questionados sobre a sua 

concordância relativamente às seguintes afirmações: “o tempo geológico é um conceito 

demasiado complexo” (21.1); “o tempo geológico exige números demasiado grandes” 

(21.2); “o tempo geológico exige muita memorização, associando fenómenos geológicos a 

uma determinada idade” (21.8); e “o tempo geológico é apresentado em esquemas muito 

complexos” (21.10). É pedido aos alunos que assinalem o grau de concordância com estas 

afirmações, numa escala de quatro pontos: desacordo absoluto (DA), desacordo parcial 

(DPar), acordo parcial (APar), acordo absoluto (AA). 

Na Tabela 4.48, apresentamos a informação sobre o grau de concordância com as 

afirmações apresentadas. 
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Tabela 4.48: Distribuição das respostas sobre o grau de abstração. 
 

O tempo geológico … 
Grau de Concordância Total 

 
n 

Mis-

sing 

% 
DA DPar APar AA 

n % n % n % n % 
21.1. (…) é um conceito demasiado complexo. 115 7,5 355 23,1 736 47,8 333 21,6 1539 4,1 
21.2. (…) exige números demasiado grandes. 92 6,0 327 21,2 703 45,8 414 27,0 1536 4,2 
21.8. (…) exige muita memorização, associando 
fenómenos geológicos a uma determinada idade. 

101 6,6 366 24,0 775 50,7 286 18,7 1528 4,7 

21.10. (…) é apresentado em esquemas muito 
complexos. 

158 10,4 478 31,1 682 44,4 217 14,1 1535 4,3 

 

Verifica-se que uma percentagem entre 4,1% e 4,7% de alunos inquiridos não 

responde aos itens desta questão. 

Os alunos manifestam uma concordância parcial ou absoluta com as afirmações de 

que o tempo geológico exige números demasiado grandes (72,8%), que o tempo geológico 

é um conceito demasiado complexo (69,4%), que o tempo geológico exige muita 

memorização (69,4%) e que o tempo geológico é apresentado em esquemas muito 

complexos (58,5%). Estes dados indiciam que os inquiridos reconhecem que a dificuldade 

de compreensão do tempo geológico se deve às caraterísticas deste conceito, 

nomeadamente ao seu grau de abstração.  

 

4.5.2.1 – Grau de Abstração: Redução do Número de Indicadores 

O grau de abstração é estudado através dos itens 1, 2, 8 e 10 da questão 21. Na 

redução do número de variáveis, através da ACP, emerge um único fator que designamos 

“grau de abstração”. 

O KMO toma o valor de 0,683. Este valor não é elevado, mas prosseguimos com os 

cálculos por os restantes indicadores serem adequados. O Bartlett's Test of Sphericity é 

significativo (χ2(6) = 708, p = 0,000). 

 

Tabela 4.49: “Eigenvalues” relativos ao grau de abstração. 
 

 
Componente 

 

 

Eigenvalue 

 

 
Variância explicada 

 

 
Variância acumulada 

 
1 1,907 47,685 47,685 

2 0,836 20,905 68,590 

3 0,676 16,906 85,496 

4 0,580 14,504 100,00 

 



174 
 

Apenas um fator obtém um valor próprio superior a 1 e explica 47,69% da variância 

total. Todos os itens saturam significativamente no primeiro fator. 

A inspeção visual do Scree plot aponta, também, no sentido da unidimensionalidade 

dos quatro indicadores em estudo (Figura 4.9). 

 

 
Figura 4.9. Scree plot do grau de abstração. 

 

Todas as saturações fatoriais são superiores a 0,32, com uma amplitude de 0,661 a 

0,714 (Tabela 4.50). Todas as comunalidades são superiores a 0,40. O alfa de Cronbach 

toma o valor de 0,634. O valor de consistência interna não é elevado, porém todos os 

indicadores têm correlações corrigidas (homogeneidade) significativas que oscilam entre 

0,388 e 0,436. O fator é constituído por apenas 4 indicadores e o alfa de Cronbach é 

sensível ao número de indicadores, ou seja, existe alguma tendência para, se o número de 

indicadores for reduzido, isso deprimir o valor do alfa. 

 

Tabela 4.50: Saturações fatoriais e comunalidades dos indicadores do grau de abstração. 
 

 
Indicadores 

 

 
Saturação 

 

 
Comunalidades 

 

21.1. O tempo geológico é um conceito demasiado complexo. 0,714 0,510 

21.2. O tempo geológico exige números demasiado grandes. 0,706 0,498 

21.8. O tempo geológico exige muita memorização, associando fenómenos geológicos a 

uma determinada idade. 

0,661 0,437 

21.10. O tempo geológico é apresentado em esquemas muito complexos. 0,680 0,462 

 

Consideramos que a variável grau de abstração, assim obtida, tem propriedades 

suficientes para prosseguir os cálculos. 
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4.5.2.2 – Grau de Abstração versus Variáveis Demográficas e Escolares 

Nesta secção, fazemos a correlação do grau de abstração com as variáveis 

demográficas e escolares: sexo, idade, ano de escolaridade, escolaridade do pai e 

escolaridade da mãe. 

 

Tabela 4.51: Médias, desvios-padrão e ANOVA do grau de abstração em função do Sexo. 
 

  
Sexo 
 

 

N 

 

 
Média 

 

 

DP 
 

 

F 

 

 

p 

 

Grau de abstração H 658 -0,04 1,03 2,024 0,155 ns   

M 850 0,03 0,98   
ns - não significativo. 
 

Como se pode verificar na Tabela 4.51, não são observadas diferenças 

estatisticamente significativas entre sexos no que se refere ao grau de abstração. 

A correlação entre a idade e o grau de abstração é de -0,015 e não é estatisticamente 

significativa. 

 

Tabela 4.52: Médias, desvios-padrão e ANOVA do grau de abstração em função do ano de escolaridade. 
 
  

Ano 
 

 

N 

 

 
Média 

 

 

DP 
 

 

F 

 

 

p 

 

 

Post hoc 

 

Grau de 
abstração 

11.º ano 548 0,01 0,95 5,928 0,003** 10ºs/ < 10ºc/, p = 0,003** 
 10.º ano com BioGeo 562 0,09 0,93   

10.º ano sem BioGeo 404 -0,14 1,13   
O teste de Levene não é significativo (F (2,1511) = 7,688, p = 0,000);** p < 0,01; BioGeo – Biologia e 
Geologia. 

 

O grau de abstração é significativamente superior no 10.º ano que frequenta a 

disciplina de Biologia e Geologia em comparação com o 10.º Ano que não frequenta 

aquela disciplina (Tabela 4.52). 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

Tabela 4.53: Médias, desvios-padrão e ANOVA do grau de abstração em função da escolaridade do pai. 
 

  
Escolaridade 

 

 

N 

 

 
Média 

 

 

DP 
 

 

F 

 

 

p 

 

 

Post hoc 

 

 
 
 
Grau de abstração 

Ensino superior 
245 -0,12 1,04 3,742 0,005** 

2ºC > Esup, p = 0,010** 
 

Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 353 0,00 1,01 

  

3.º ciclo 353 -0,03 0,95 
  

2.º ciclo 385 0,15 0,98 
   

Outro 108 -0,14 1,16 
   

            ** p < 0,01. 
  

Os jovens filhos de pais com formação superior obtiveram uma média 

significativamente inferior aos seus colegas cujos pais têm o 2.º ciclo do ensino básico 

(Tabela 4.53). 

 

Tabela 4.54: Médias, desvios-padrão e ANOVA do grau de abstração em função da escolaridade da mãe. 
 

  

Escolaridade 

 

 

N 

 

 

Média 

 

 

DP 

 

 

F 

 

 

p 

 

 

Post hoc 

 

 
 
Grau de 
abstração 

Ensino superior 309 -0,17 1,01 3,496 0,008** 2ºC > Esup, p = 0,002** 

Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 

359 0,01 1,05   
 

3.º ciclo 362 0,04 0,91    

2.º ciclo 338 0,13 0,96    

Outro 92 -0,06 1,17    

O teste de Levene é significativo (F (4,1455) = 2,681, p = 0,03) e, por isso, é usada a correção de Brown-
Forsythe. ** p < 0,01. 

 

Os sujeitos filhos de mães com formação superior obtêm uma média 

significativamente inferior aos seus colegas cujas mães têm apenas o 2.º ciclo do ensino 

básico (Tabela 4.54). 

Embora, à primeira vista, os resultados apresentados nas Tabelas 4.53 e 4.54 possam 

parecer estranhos, eles destacam o facto de os jovens filhos de pais com uma qualificação 

académica mais baixa manifestarem, de forma muito mais vincada, que percecionam as 

temáticas referidas como muito abstratas. 
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4.6 – Importância do Tempo Geológico para a Promoção do 

Desenvolvimento Sustentável 

Para diagnosticar a importância que os alunos atribuem ao tempo geológico na 

promoção do desenvolvimento sustentável, recolhemos informação relacionada com as 

seguintes categorias de conteúdo: a relevância do conceito de tempo geológico (4.6.1) e a 

relação entre o conhecimento da História da Terra e o desenvolvimento sustentável (4.6.2). 

 

 

4.6.1 – A Relevância do Conceito de Tempo Geológico 

A partir das respostas à Questão 20, recolhemos informação sobre a importância do 

tempo geológico para a compreensão de fenómenos e de mecanismos geológicos, assim 

como aspetos relacionados com a transversalidade do conceito de tempo geológico, 

inferidos a partir das respostas a quatro itens de uma outra questão (Itens 21.4, 21.6, 21.7 e 

21.9). Esta informação vai ser analisada nas secções 4.6.1.1 a 4.6.1.4. 

 

4.6.1.1 – A importância do Tempo Geológico para a Compreensão de Fenómenos e 

Mecanismos Geológicos 

Os alunos assinalam o grau de concordância relativamente a 13 afirmações sobre a 

importância que atribuem ao tempo geológico para a compreensão de fenómenos e 

mecanismos geológicos, numa escala de quatro pontos: Desacordo absoluto (DA), 

Desacordo parcial (DPar), Acordo parcial (APar), Acordo absoluto (AA). 

Os dados relativos às respostas à Questão 20 são apresentados na Tabela 4.55. 
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Tabela 4.55: Distribuição das respostas sobre o grau de concordância relativamente à importância atribuída 
ao tempo geológico para a compreensão de fenómenos e mecanismos geológicos. 

 

Razões da importância do tempo geológico 
Grau de concordância Total 

 
n 

Mis-

sing 

% 
DA DPar APar AA 

n % n % n % n % 
20.1. Permite compreender a tectónica de placas. 145 9,4 252 16,4 794 51,6 348 22,6 1539 4,1 
20.2. Permite contabilizar a precipitação de uma 
determinada região. 

398 26,0 483 31,4 547 35,6 108 7,0 1536 4,2 

20.3. Permite compreender o desaparecimento dos 
dinossauros. 

78 5,1 208 13,6 734 47,8 514 33,5 1534 4,4 

20.4. Permite compreender a evolução da vida na 
Terra. 

51 3,3 121 7,9 591 38,6 770 50,2 1533 4,4 

20.5. Permite explicar a formação de montanhas. 78 5,1 229 14,9 756 49,3 472 30,7 1535 4,3 
20.6. Permite medir a variação da temperatura diária 
de uma determinada região. 

435 28,5 457 29,9 499 32,7 136 8,9 1527 4,8 

20.7. Permite prever a erupção de um vulcão. 206 13,5 390 25,5 702 45,8 233 15,2 1531 4,6 
20.8. Permite explicar a formação do oceano 
Atlântico. 

80 5,2 286 18,7 750 49,1 412 27,0 1528 4,7 

20.9. Permite explicar a diferença da biodiversidade 
existente na Austrália, relativamente aos outros 
continentes. 

138 9,0 322 21,0 745 48,6 328 21,4 1533 4,4 

20.10. Permite prever a ocorrência de um sismo. 244 16,0 408 26,7 661 43,3 214 14,0 1527 4,8 
20.11. Permite prever alguns dos acontecimentos 
futuros na Terra. 

138 9,0 332 21,7 755 49,3 306 20,0 1531 4,6 

20.12. Permite prever a ocorrência de um tsunami. 287 18,8 439 28,7 613 40,1 190 12,4 1529 4,7 
20.13. Associado ao estudo das rochas (por exemplo, 
das sedimentares), pode ajudar a prevenir os efeitos 
futuros de um tsunami. 

165 10,7 371 24,1 673 43,7 331 21,5 1540 4,0 

 

Não respondem aos itens desta questão entre 4% e 4,8% dos alunos inquiridos. A 

partir da análise da informação apresentada na Tabela 4.55, verificamos que a maioria 

(entre 88,8% e 52,5%) manifesta concordância (absoluta ou parcial) relativamente aos 

onze aspetos elencados como indicadores da importância do tempo geológico para a 

compreensão de fenómenos e mecanismos geológicos (itens 20.1, 20.3, 20.4, 20.5, 20.7, 

20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12 e 20.13).  

Em termos gerais, podemos considerar que a maioria dos alunos inquiridos 

reconhece a importância do tempo geológico para a compreensão de fenómenos e 

mecanismos geológicos. 

Por outro lado, a maioria dos alunos discorda em absoluto ou discorda parcialmente 

que o tempo geológico “permite medir a variação da temperatura diária de uma 

determinada região” (58,4%) e “permite contabilizar a precipitação de uma determinada 

região” (57,4%). 

Da análise e interpretação dos dados, destaca-se também o facto de haver um grupo 

considerável de alunos (cerca de 42%) que apresenta algumas dificuldades relativamente à 

compreensão do conceito de tempo geológico, uma vez que esses alunos, nas suas 

respostas, consideram que este é importante para compreender fenómenos geográficos, 
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como acontece com a contabilização da precipitação e a variação da temperatura. Estes 

dados podem estar associados ao facto de a amostra ser constituída por 27,2% de alunos 

que não têm Biologia e Geologia e que podem não conhecer o conceito de tempo 

geológico, confundindo-o com a noção de ‘tempo’, relacionada com o clima de uma 

região. No entanto, não podemos deixar de sublinhar que, mesmo estes alunos, já 

trabalharam muitas destas questões no ensino básico. 

 

4.6.1.2 – Importância do Tempo Geológico para a Compreensão dos Fenómenos e 

Mecanismos Geológicos: Redução do Número de Indicadores 

No estudo da importância do tempo geológico para a compreensão de fenómenos e 

mecanismos geológicos, sujeitamos os itens da questão 20 a ACP, tal como fizemos 

anteriormente relativamente a outras variáveis.  

A medida de adequação da amostra à factorização é de 0,846, que corresponde a um 

valor adequado. O Bartlett's Test of Sphericity é significativo (χ2(78) = 6292, p = 0,000). 

Concluímos que a amostra e a matriz de correlações são adequadas à ACP. 

Da ACP emergem três fatores com valores próprios superiores a 1 e que explicam 

58,20% da variância total (Tabela 4.56). Para aumentar a interpretabilidade procedemos à 

rotação varimax. 

 

Tabela 4.56: “Eigenvalues” relativos à importância do tempo geológico para a compreensão de fenómenos e 
mecanismos geológicos. 

 
 

Componente 
 

 

Eigenvalue 

 

 
Variância explicada 

 

 
Variância acumulada 

 
1 4,514 34,725 34,725 

2 1,931 14,855 49,580 

3 1,121 8,621 58,202 

4 0,854 6,570 64,772 

5 0,729 5,609 70,381 

6 0,714 5,496 75,877 

7 0,612 4,709 80,586 

8 0,588 4,520 85,106 

9 0,482 3,708 88,814 

10 0,460 3,541 92,355 

11 0,419 3,223 95,578 

12 0,312 2,396 97,974 

13 0,263 2,026 100,00 
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Neste caso, o Scree plot (Figura 4.10) não nos permite visualizar de forma 

inequívoca o número de fatores a reter. Porém, o conteúdo dos itens que saturam, 

preferencialmente em cada um dos três fatores, com valores próprios superiores a 1 

revela-se interpretável e com valor teórico. 

 
Figura 4.10. Scree plot da ACP aos indicadores da importância do tempo geológico para a compreensão de 

fenómenos e mecanismos geológicos. 

 

O primeiro fator obtém um valor próprio de 4,51 e explica 34,73% da variância total 

(Tabela 4.57). O valor do alfa de Cronbach é de 0,814, o que, como já vimos é um valor 

adequado de consistência interna. A saturação mais baixa atinge o valor de 0,509, no item 

13, cuja comunalidade é 0,361. Apesar de a comunalidade ser um pouco inferior ao ponto 

de corte de 0,40, a homogeneidade do item é 0,45 e as restantes comunalidades são altas. 

Neste fator saturam cinco itens (10, 12, 11, 7 e 13), cujo conteúdo se reporta a uma 

conceção de que o tempo geológico é preditor de acontecimentos naturais. 
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Tabela 4.57: Saturações fatoriais e comunalidades dos indicadores da importância do tempo geológico para 
a compreensão de fenómenos e mecanismos geológicos (ordenados pela magnitude da saturação fatorial). 
 

 
Indicadores 

 

 
F 1 
 

 
F 2 
 

 
F 3 
 

 
Comunalidades 

 
20.10. O tempo geológico permite prever a ocorrência de um sismo. 0,830 0,086 0,203 0,738 

20.12. O tempo geológico permite prever a ocorrência de um tsunami. 0,821 0,044 0,279 0,753 

20.11. O tempo geológico permite prever alguns dos acontecimentos 
futuros na Terra. 

0,759 0,218 -0,053 0,626 

20.7. O tempo geológico permite prever a erupção de um vulcão. 0,669 0,215 0,247 0,555 

20.13. O tempo geológico, associado ao estudo das rochas (por 
exemplo, das sedimentares) pode ajudar a prevenir os efeitos futuros de 
um tsunami. 

0,509 0,238 0,212 0,361 

20.4. O tempo geológico permite compreender a evolução da vida na 
Terra. 

0,028 0,737 -0,209 0,587 

20.5. O tempo geológico permite explicar a formação de montanhas. 0,126 0,703 0,114 0,523 

20.3. O tempo geológico permite compreender o desaparecimento dos 
dinossauros. 

0,124 0,681 -0,020 0,480 

20.8. O tempo geológico permite explicar a formação do oceano 
Atlântico. 

0,247 0,669 0,064 0,512 

20.9. O tempo geológico permite explicar a diferença da biodiversidade 
existente na Austrália, relativamente aos outros continentes. 

0,128 0,557 0,324 0,432 

20.1. O tempo geológico permite compreender a tectónica de placas. 0,219 0,530 0,358 0,457 

20.2. O tempo geológico permite contabilizar a precipitação de uma 
determinada região. 

0,222 0,070 0,856 0,787 

20.6. O tempo geológico permite medir a variação da temperatura 
diária de uma determinada região. 

0,263 0,012 0,829 0,756 

Valor próprio 4,51 1,93 1,12 - 

Variância explicada 34,73 14,86 8,62 - 

 

O segundo fator obtém um valor próprio de 1,93 e explica 14,86% da variância total. 

A saturação mais baixa é obtida pelo item 1 (0,530) mas, ainda assim, muito superior ao 

0,32 recomendado como ponto de corte. Todas as comunalidades são superiores a 0,40. O 

alfa é de 0,749, valor suficiente para prosseguirmos com os cálculos. Neste fator saturam 

seis itens (4, 5, 3, 8, 9 e 1), cujo conteúdo se reporta a uma conceção de que o tempo 

geológico é facilitador da compreensão da História da Terra. 

O terceiro fator é composto por apenas dois itens (2 e 6), obtém o valor próprio de 

1,12 e explica 8,62% da variância. Os dois itens têm entre si uma correlação de 0,652 e 

obtêm saturações e comunalidades elevadas. O conteúdo deste fator reporta-se a uma 

conceção que confunde o tempo geológico com o tempo meteorológico. 
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4.6.1.3 – Importância do Tempo Geológico para a Compreensão dos Fenómenos e 

Mecanismos Geológicos versus Variáveis Demográficas e Escolares. 

É feita a correlação entre os três fatores que explicam a importância do tempo 

geológico para a compreensão dos fenómenos e mecanismos geológicos (Preditor de 

acontecimentos naturais; Facilitador da compreensão da História da Terra; e Confusão 

entre tempo geológico e tempo meteorológico) com as variáveis demográficas e escolares 

(sexo, idade, ano de escolaridade e qualificação académica dos pais). 

 

Tabela 4.58: Médias, desvios-padrão e ANOVA das variáveis de importância do tempo geológico para a 
compreensão dos fenómenos e mecanismos geológicos em função do sexo. 

 
 
Importância do tempo geológico 
 

 
Sexo 
 

 

N 

 

 
Média 

 

 

DP 
 

 

F 

 

 

p 

 
 
F1 – O tempo geológico como 
preditor de acontecimentos 
naturais. 

 
H 

 
605 

 
0,00 

 
0,98 

 
0,002 

 
0,967 ns   

M 
 

816 0,00 1,02 
  

F2 – O tempo geológico como 
facilitador da compreensão da 
História da Terra. 

H 605 -0,13 1,05 19,224 0,000*** 
M 
 

816 0,10 0,95   

F3 – Confusão entre tempo 
geológico e o tempo 
meteorológico. 

H 605 0,07 1,01 5,195 0,023* 
M 816 -0,05 0,99   

ns - não significativo; * p < 0,05; *** p < 0,001. 
 

No primeiro fator (O tempo geológico como preditor de acontecimentos naturais), 

não são encontradas diferenças estatisticamente significativas entre o sexo feminino e o 

masculino (Tabela 4.58). No segundo fator (O tempo geológico como facilitador da 

compreensão da História da Terra), a média dos sujeitos do sexo feminino é 

significativamente superior à do sexo masculino. No terceiro fator (Confusão entre tempo 

geológico e o tempo meteorológico) o sentido dos resultados inverte-se e são os rapazes 

que obtêm uma média superior, deixando perceber uma maior ignorância face ao tema. 

 

 

 

 

 

 



183 
 

Tabela 4.59: Correlações entre a importância do tempo geológico para a compreensão dos fenómenos e 
mecanismos geológicos e a idade. 

 
 

Importância do tempo geológico 
 

 
Idade 

 
F1 – O tempo geológico como preditor de acontecimentos naturais. 0,021ns 

F2 – O tempo geológico como facilitador da compreensão da História da Terra. 0,002ns 

F3 – Confusão entre tempo geológico e o tempo meteorológico. -0,013ns 

                         ns - não significativo. 
 

A idade não se correlaciona significativamente com nenhum dos fatores em estudo 

(Tabela 4.59). 

 

Tabela 4.60: Médias, desvios-padrão e ANOVA das variáveis da importância do tempo geológico para a 
compreensão dos fenómenos e mecanismos geológicos em função do ano de escolaridade. 

 

Importância do 
tempo geológico 

Ano N Média DP F p Post hoc 

 
F1 – O tempo 
geológico como 
preditor de 
acontecimentos 
naturais. 
 

 
11.º ano 520 0,02 1,01 7,269a 0,001** 10ºc/ < 10ºs/, p = 0,000*** 
10.º ano com BioGeo 531 -0,11 1,03    
10.º ano sem BioGeo 
 

376 0,14 0,93    

F2 – O tempo 
geológico como 
facilitador da 
compreensão da 
História da Terra. 

11.º ano 520 0,22 0,87 44,804b 0,000*** 10ºc/ < 11º, p = 0,012* 
10.º ano com BioGeo 531 0,06 0,93   10ºs/ < 11º, p = 0,000*** 
10.º ano sem BioGeo 
 

376 -0,40 1,13   10ºs/ < 10ºc/, p = 0,000*** 

 
F3 – Confusão 
entre tempo 
geológico e o 
tempo 
meteorológico. 

 
11.º ano 

 
520 

 
-0,15 

 
1,01 

 
24,230 

 
0,000*** 

 
11º < 10ºs/, p = 0,000*** 

10.º ano com BioGeo 531 -0,07 0,99   10ºc/ < 10ºs/, p = 0,000*** 
10.º ano sem BioGeo 376 0,30 0,94    

O teste de Levene é significativo (a F (2,1424) = 3,374, p = 0,035; b F (2,1424) = 4,818, p = 0,003) e, por 
isso, é usada a correção de Brown-Forsythe. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. BioGeo – Biologia e 
Geologia. 

 

No fator 1 (O tempo geológico como preditor de acontecimentos naturais), o 10.º ano 

que frequenta a disciplina de Biologia e Geologia obtém uma média estatisticamente 

inferior ao 10.º ano que não frequenta aquela disciplina. No fator 2 (O tempo geológico 

como facilitador da compreensão da História da Terra), as diferenças são estatisticamente 

significativas, obtendo os alunos do 11.º ano a média superior, seguidos do 10.º ano que 

frequenta a disciplina de Biologia e Geologia. A média mais baixa é obtida pelo 10.º ano 

que não frequenta aquela disciplina. Por fim, no fator 3 (Confusão entre tempo geológico e 
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o tempo meteorológico), tanto o 11.º ano como o 10.º ano que frequenta a disciplina de 

Biologia e Geologia obtêm médias estatisticamente inferiores ao 10.º ano que não 

frequenta aquela disciplina. 

 

Tabela 4.61: Médias, desvios-padrão e ANOVA das variáveis da importância do tempo geológico para a 
compreensão dos fenómenos e mecanismos geológicos em função da escolaridade do pai. 

 

Importância do tempo 
geológico 

Escolaridade N Média DP F p Post hoc 

 
 
F1 - O tempo geológico 
como preditor de 
acontecimentos 
naturais. 
 

Ensino superior 232 -0,11 1,00 1,705 0,146 ns    
Ensino secundário, formação 
NIII e NIV 

325 -0,02 1,00 
  

– 

3.º ciclo 337 -0,03 0,97    
2.º ciclo 366 0,03 1,02    
Outro 
 

102 0,18 1,04 
  

 

 
F2 - O tempo geológico 
como facilitador da 
compreensão da 
História da Terra. 

Ensino superior 232 0,00 1,10 3,690 0,005** O < ESec, p = 0,019* 

Ensino secundário, formação 
NIII e NIV 

325 0,16 0,99    

3.º ciclo 337 0,02 0,94    
2.º ciclo 366 -0,05 0,93    
Outro 
 

102 -0,22 1,13    

F3 - Confusão entre 
tempo geológico e o 
tempo meteorológico. 
 

Ensino superior 232 -0,17 0,99 3,999 0,003** ES < 2ºC, p = 0,012* 

Ensino secundário, formação 
NIII e NIV 

325 -0,08 0,97    

3.º ciclo 337 0,05 0,97    
2.º ciclo 366 0,13 1,04    
Outro 102 -0,03 1,03    

ns - não significativo * p < 0,05; ** p < 0,01. 

 

No fator 1 (O tempo geológico como preditor de acontecimentos naturais), não são 

observadas diferenças estatisticamente significativas em função da escolaridade do pai. No 

fator 2 (O tempo geológico como facilitador da compreensão da História da Terra), os 

filhos de pais com o ensino secundário obtêm médias estatisticamente superiores aos seus 

colegas cujos pais têm outras habilitações. No fator 3 (Confusão entre tempo geológico e o 

tempo meteorológico), são os filhos de pais com o 2.º ciclo que obtêm médias 

estatisticamente superiores aos seus colegas cujos pais têm formação superior. 
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Tabela 4.62: Médias, desvios-padrão e ANOVA das variáveis da importância do tempo geológico para a 
compreensão dos fenómenos e mecanismos geológicos em função da escolaridade da mãe. 

 

Importância do 
tempo geológico 

Escolaridade N Média DP F p Post hoc 

 
F1 - O tempo 
geológico como 
preditor de 
acontecimentos 
naturais. 

Ensino superior 286 -0,11 1,02 1,544 0,187 ns    
Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 

339 -0,03 1,00   – 

3.º ciclo 339 0,03 0,94    
2.º ciclo 327 0,03 1,01    
Outro 
 

89 0,13 1,09    

 
F2 - O tempo 
geológico como 
facilitador da 
compreensão da 
História da Terra. 

Ensino superior 286 0,11 1,07 2,165 0,071 ns   – 
Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 

339 0,05 0,97    

3.º ciclo 339 -0,02 0,95    
2.º ciclo 327 -0,11 1,00    
Outro 
 

89 -0,02 1,10    

F3 - Confusão entre 
tempo geológico e o 
tempo meteorológico. 

Ensino superior 286 -0,17 0,95 4,207 0,002** ES < 2ºC, p = 0,006** 

Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 

339 -0,05 0,96    

3.º ciclo 339 0,06 1,00    
2.º ciclo 327 0,14 1,03    
Outro 89 -0,03 1,04    

ns - não significativo; ** p < 0,01. 

 

Apenas no fator 3 (Confusão entre tempo geológico e o tempo meteorológico) as 

diferenças são estatisticamente significativas, com os filhos de mães com o 2.º ciclo do 

ensino básico a obterem médias estatisticamente superiores aos filhos de mães com 

formação superior (Tabela 4.62). 

 

4.6.1.4 – Transversalidade do Conceito de Tempo Geológico 

Procurámos, ainda, saber quais as representações dos alunos sobre alguns aspetos 

relacionados com a transversalidade do conceito de tempo geológico. Para isso, é pedido 

aos alunos que assinalem o grau de concordância relativamente a quatro afirmações acerca 

do tempo geológico (21.4, 21.6, 21.7, 21.9), numa escala de quatro pontos: Desacordo 

absoluto (DA), Desacordo parcial (DPar), Acordo parcial (APar), Acordo absoluto (AA).  

Na Tabela 4.63, apresentamos os dados relativos às respostas dos alunos sobre a 

transversalidade do conceito de tempo geológico. 
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Tabela 4.63: Distribuição das respostas relacionadas com a transversalidade do conceito de tempo 
geológico. 

 

Afirmações sobre o tempo geológico 
Grau de Concordância Total 

 
n 

Mis-

sing 

% 
DA DPar APar AA 

n % n % n % n % 
21.4. Dificulta a compreensão de fenómenos 
geológicos (ex. formação e erosão de 
montanhas, ...). 

468 30,6 428 28,0 476 31,2 155 10,2 1527 4,8 

21.6. É dispensável na aprendizagem da Geologia. 612 40,2 251 16,4 408 26,7 255 16,7 1526 4,9 
21.7. Dificulta a compreensão da História da Terra. 663 43,5 336 22,0 394 25,9 131 8,6 1524 5,0 
21.9. Ajuda a compreender os acontecimentos da 
pré-história. 

58 3,8 175 11,4 758 49,4 543 35,4 1534 4,4 

 

A análise da informação apresentada na Tabela 4.63 permite-nos verificar que uma 

percentagem entre 4,4% e 5% dos alunos inquiridos não responde aos itens desta questão. 

Verifica-se ainda que uma grande parte dos alunos diz discordar em absoluto ou 

discordar parcialmente de que o tempo geológico dificulta a compreensão da História da 

Terra (65,5%), dificulta a compreensão de fenómenos geológicos (por exemplo, a 

formação e erosão de montanhas) (58,6%) e é dispensável na aprendizagem da Geologia 

(56,6%). Estes dados indiciam que os inquiridos reconhecem que o conceito tempo 

geológico facilita a compreensão de fenómenos geológicos, é indispensável na 

aprendizagem da Geologia e facilita a compreensão da História da Terra. 

Por outro lado, cerca de 84,8% dos alunos diz concordar parcialmente ou concordar 

em absoluto com a afirmação de que o tempo geológico ajuda a compreender os 

acontecimentos da pré-história. Verifica-se, assim que os alunos associam o tempo 

geológico a fenómenos que não estão relacionados com acontecimentos geológicos, o que 

nos leva a considerar que é necessário atender a estes dados ao trabalhar este conceito com 

os alunos.  

A partir da interpretação da informação apresentada, podemos concluir que os alunos 

reconhecem potencialidades ao conceito de tempo geológico devido à sua centralidade nas 

Geociências e à sua transversalidade. 

 

4.6.1.5 – Transversalidade do Tempo Geológico: Redução do Número de Indicadores 

Na análise da transversalidade do tempo geológico, são sujeitos a ACP os itens 4, 6, 

7 e 9 da questão 21. O KMO toma o valor de 0,667 e o Bartlett's Test of Sphericity é 

significativo (χ2(6) = 1013, p = 0,000). O primeiro fator explica 49,34% da variância total 

e tem um valor próprio de 1,97. 
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Tabela 4.64: “Eigenvalues” relativos à transversalidade do tempo geológico. 
 

 
Componente 

 

 

Eigenvalue 

 

 
Variância explicada 

 

 
Variância acumulada 

 
1 1,974 49,340 49,340 

2 1,001 25,037 74,377 

3 0,585 14,615 88,993 

4 0,440 11,007 100,00 

 

A análise do Scree plot não é, neste caso, elucidativa do número de fatores a reter 

(Figura 4.11). A solução fatorial é forçada a um fator, tendo três dos quatro indicadores 

saturado nesse fator. 

 

 
Figura 4.11. Scree Plot da transversalidade do tempo geológico. 

 

O item 21.9 obtém uma saturação e uma comunalidade muito baixas, não se podendo 

assumir que mede o mesmo constructo ou dimensão que os restantes itens (Tabela 4.65). 

Não é, por este motivo, utilizado como indicador da transversalidade do tempo geológico. 

O seu contributo já foi explorado na análise descritiva. O alfa de Cronbach dos restantes 

três itens é 0,732. 
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Tabela 4.65: Saturações fatoriais e comunalidades dos indicadores da transversalidade do tempo geológico 
(ordenados pela magnitude da saturação fatorial). 

 
 

Transversalidade do tempo geológico 
 

 
Saturações 

 

 
Comunalidades 

 

21.7. O tempo geológico dificulta a compreensão da História da Terra. 0,846 0,716 

21.4. O tempo geológico dificulta a compreensão de fenómenos geológicos 

(ex. formação e erosão de montanhas, ...). 

0,803 0,645 

21.6. O tempo geológico é dispensável na aprendizagem da Geologia. 0,771 0,595 

21.9. O tempo geológico ajuda a compreender os acontecimentos da pré-

história. 

-0,131 0,017 

 

 

4.6.1.6 – Transversalidade do Tempo Geológico versus Variáveis Demográficas e 

Escolares 

A transversalidade do tempo geológico é correlacionada com as variáveis 

demográficas e escolares (sexo, idade, ano de escolaridade e qualificação dos pais). 

Na Tabela 4.66, é apresentada a informação relativa ao cruzamento da 

transversalidade do tempo geológico com a variável sexo. 

 

Tabela 4.66: Médias, desvios-padrão e ANOVA da transversalidade do tempo geológico em função do sexo. 
 
  

Sexo 
 

 

N 

 

 
Média 

 

 

DP 
 

 

F 

 

 

p 

 

Transversalidade do tempo 

geológico 

H 651 0,14 1,02 23,008 0,000*** 

M 846 -0,11 0,97   

*** p < 0,000. 
 

Os sujeitos do sexo masculino obtêm uma média significativamente superior no 

constructo transversalidade do tempo geológico relativamente aos do sexo feminino 

(Tabela 4.66). 

A correlação entre a idade e a transversalidade do tempo geológico é de 0,023 

(p = 0,365) e não é estatisticamente significativa. 

A informação sobre o cruzamento da transversalidade do tempo geológico com a 

variável ano de escolaridade é apresentada na Tabela 4.67. 
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Tabela 4.67: Médias, desvios-padrão e ANOVA da transversalidade do tempo geológico em função do ano 
de escolaridade. 

 
  

Ano 
 

 

N 

 

 
Média 

 

 

DP 
 

 

F 

 

 

p 

 

 

Post hoc 

 

Transversalidade 
do tempo 
geológico 

11.º ano 541 -0,27 0,96 45,295 0,000*** 10ºc/<10ºs/, p = 0,000*** 
11º<10ºs/,  p = 0,000*** 

11º<10ºc/, p = 0,000*** 
10.º ano com BioGeo 560 0,02 1,00   
10.º ano sem BioGeo 402 0,34 0,95   

*** p < 0,000; BioGeo – Biologia e Geologia. 
 

As médias na transversalidade do tempo geológico têm a seguinte progressão: 11.º 

ano < 10.º ano que frequenta a disciplina de Biologia e Geologia < 10.º ano que não 

frequenta a disciplina de Biologia e Geologia. Todos os pares de comparações são 

significativos (Tabela 4.67). 

 

Tabela 4.68: Médias, desvios-padrão e ANOVA da transversalidade do tempo geológico em função da 
escolaridade do pai. 

 
  

Escolaridade 
 

 

N 

 

 
Média 

 

 

DP 
 

 

F 

 

 

p 

 

 

Post hoc 

 

Transversalidade 
do tempo 
geológico 
 
 

Ensino superior 245 -0,32 0,97 14,022 0,000*** Esup<2ºC, p = 0,000** 

Esup<3ºC, p = 0,001** 

Esec<2ºC, p = 0,000** 
 

 

Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 

348 -0,10 0,99   

3.º ciclo 344 0,03 0,98   

2.º ciclo 386 0,25 0,98   

Outro 110 0,00 0,97   
** p < 0,01; *** p < 0,001. 

 

As médias vão decrescendo à medida que aumenta a escolaridade do pai. A diferença 

entre médias é estatisticamente significativa entre ensino superior e os 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico, e também entre o ensino secundário e o 2.º ciclo do ensino básico (Tabela 

4.68). 

Do cruzamento entre a transversalidade do tempo geológico e a variável escolaridade 

da mãe resulta a informação que é apresentada na Tabela 4.69. 
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Tabela 4.69: Médias, desvios-padrão e ANOVA da transversalidade do tempo geológico em função da 
escolaridade da mãe. 

 
  

Escolaridade 
 

 

N 

 

 
Média 

 

 

DP 
 

 

F 

 

 

p 

 

 

Post hoc 

 

Transversalidade 
do tempo 
geológico 
 

Ensino superior 307 -0,32 0,97 17,000 0,000*** Esup<2ºC, p = 0,000*** 

Esup<3ºC, p = 0,000*** 

Esec<2ºC, p =0,000*** 

Esec<3ºC, p = 0,008** 

Ensino secundário, 
formação NIII e 
NIV 

356 -0,13 0,98 
  

3.º ciclo 358 0,15 0,97   

2.º ciclo 334 0,24 0,97   

Outro 94 -0,03 1,06   
** p < 0,01; *** p < 0,001. 

 

Também no que diz respeito à escolaridade da mãe, as médias vão decrescendo à 

medida que aumenta a escolaridade. A diferença entre médias é estatisticamente 

significativa entre ensino superior e os 2.º e 3.º ciclos, e entre o ensino secundário e os 2.º e 

3.º ciclos (Tabela 4.69). 

 

 

4.6.2 – A Relação entre Tempo Geológico e Desenvolvimento Sustentável 

Para identificar as conceções dos alunos sobre a relação entre tempo geológico e 

desenvolvimento sustentável, são formuladas questões sobre a importância do 

conhecimento da História da Terra na promoção do desenvolvimento sustentável e sobre a 

importância do estudo do tempo geológico na resolução dos problemas ambientais. A 

informação recolhida sobre o primeiro ponto vai ser analisada nas secções 4.6.2.1, 4.6.2.2 e 

4.6.2.3; a informação relativa ao segundo ponto vai ser analisada na secção 4.6.2.4. 

 

4.6.2.1 – A Importância do Conhecimento da História da Terra na Promoção do 

Desenvolvimento Sustentável 

Em relação à importância do conhecimento da História da Terra na promoção do 

desenvolvimento sustentável é pedido aos alunos para assinalarem o seu grau de 

concordância relativamente a nove afirmações (Questão 22), numa escala de quatro pontos: 

Desacordo absoluto (DA), Desacordo parcial (DPar), Acordo parcial (APar), Acordo 

absoluto (AA). Na Tabela 4.70, apresentamos a informação relativa às respostas dos 

alunos sobre o grau de concordância com cada uma das afirmações apresentadas. 
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Tabela 4.70: Distribuição das respostas relativamente ao grau de concordância com afirmações sobre a 
importância do conhecimento da História da Terra na promoção do desenvolvimento sustentável. 

 

Conclusões baseadas no conhecimento sobre a 
História da Terra 

Grau de Concordância Total 
 
n 

Mis-

sing 

% 
DA DPar APar AA 

n % n % n % n % 
22.1. A preocupação com as emissões poluentes dos 
automóveis é desnecessária porque tudo é 
assimilado pela Terra. 

946 60,2 219 13,9 290 18,5 116 7,4 1571 2,1 

22.2. O desperdício de energia devido à utilização 
desnecessária de eletrodomésticos deve ser evitado. 

52 3,3 156 10,0 456 29,0 906 57,7 1570 2,1 

22.3. As emissões poluentes das fábricas devem ser 
reguladas por lei, ainda que isso aumente o preço 
dos produtos. 

55 3,5 178 11,4 733 46,7 601 38,4 1567 2,3 

 22.4. O uso de embalagens de plástico deve ser 
reduzido ao mínimo, a fim de diminuir a quantidade 
de lixo, porque é dificilmente reciclado. 

125 8,0 237 15,1 590 37,7 613 39,2 1565 2,4 

22.5. As fábricas devem ser obrigadas a provar que 
tratam adequadamente os resíduos industriais 
perigosos porque alteram as dinâmicas da biosfera 
num curto período de tempo. 

46 2,9 117 7,5 502 32,1 900 57,5 1565 2,4 

22.6. É necessário proteger por lei os habitats das 
espécies ameaçadas porque as extinções são 
periódicas. 

819 52,3 194 12,4 342 21,9 210 13,4 1565 2,4 

22.7. A eletricidade deve ser produzida, tanto quanto 
possível, a partir de fontes renováveis, ainda que 
isso aumente o seu custo. 

52 3,3 137 8,8 653 41,7 723 46,2 1565 2,4 

22.8. A preocupação com os recursos da Terra (ex.: 
petróleo, gás natural e rochas ornamentais) não é 
necessária porque eles renovam-se continuamente. 

901 57,5 253 16,2 297 19,0 114 7,3 1565 2,4 

22.9. As preocupações com a reciclagem dos 
resíduos são exageradas porque o tempo tudo 
degrada e tudo é assimilado pela Terra. 

868 55,5 275 17,5 274 17,5 148 9,5 1565 2,4 

 

A partir da análise da informação apresentada na Tabela 4.70, verifica-se que apenas 

uma reduzida percentagem (entre 2,1% e 2,4%) de alunos inquiridos não responde aos 

itens desta questão. 

A maioria dos alunos (entre 80% e 90%) diz que concorda (parcial ou totalmente) 

com as afirmações que propõem ações destinadas a promover o desenvolvimento 

sustentável com base no conhecimento da História da Terra (itens 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 e 

22.7). 

Por outro lado, a maioria dos alunos (cerca de 70%) discorda em absoluto ou 

discorda parcialmente das afirmações que desvalorizam os esforços no sentido de utilizar 

responsavelmente os recursos da Terra, de reduzir a poluição e de reciclar os resíduos 

(itens 22.1, 22.8 e 22.9). 

Como se pode verificar, a maioria dos alunos responde de uma forma que demonstra 

que tem consciência dos problemas ambientais com que nos debatemos na atualidade e da 

necessidade de atuar de forma a minimizá-los para promover o desenvolvimento 

sustentável, com base no conhecimento da História da Terra.  
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É surpreendente, no entanto, o facto de a maioria dos alunos (cerca de 65%) 

discordar da necessidade de proteger por lei os habitats das espécies ameaçadas (item 

22.6). Ficam dúvidas se isso se deve a uma deficiente compreensão da afirmação, a uma 

descrença relativamente às instituições às quais cabe fazer cumprir as leis, ou a uma outra 

razão, como, por exemplo, o facto de entenderem que, se as extinções se verificaram no 

passado, sem a intervenção do Homem, não adianta fazer leis, porque, sendo as extinções 

periódicas, são determinadas naturalmente. 

A análise e interpretação da informação recolhida permitem-nos concluir que os 

alunos consideram o conhecimento do tempo geológico importante para a promoção do 

desenvolvimento sustentável. A maior parte dos alunos aceita que o conhecimento sobre a 

História da Terra ajuda a fundamentar a necessidade de reciclar os resíduos, de reduzir o 

desperdício de energia e de alertar para a escassez de recursos. 

 

4.6.2.2 – Importância do Conhecimento da História da Terra na Promoção do 

Desenvolvimento Sustentável: Redução do Número de Indicadores 

De modo a reduzir o número de indicadores sobre a importância da História da Terra 

na Promoção do Desenvolvimento Sustentável (Questão 22) a cruzar com as variáveis 

selecionadas, é efetuada uma ACP. 

A medida de adequação da amostra à factorização é de 0,810, valor que pode ser 

considerado bom. O Bartlett's Test of Sphericity é significativo (χ2(36) = 4263, p = 0,000). 

 

Tabela 4.71: “Eigenvalues” relativos à importância do conhecimento da História da Terra na Promoção do 
Desenvolvimento Sustentável. 

 

Componente Eigenvalue Variância explicada Variância acumulada 

1 3,302 36,687 36,687 

2 1,891 21,013 57,700 

3 0,844 9,377 67,077 

4 0,604 6,717 73,793 

5 0,599 6,655 80,448 

6 0,572 6,360 86,808 

7 0,496 5,511 92,320 

8 0,431 4,791 97,111 

9 0,260 2,889 100,000 
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Da ACP emergem dois fatores com valores próprios superiores a 1 e que explicam 

57,7% da variância total. Da observação do Scree plot concluímos pela plausibilidade da 

existência de dois fatores (Figura 4.12). 

 

 
Figura 4.12. Scree plot da ACP aos indicadores da importância do conhecimento da História da Terra na 

promoção do desenvolvimento sustentável. 

 

O primeiro fator (F1) obtém um valor próprio de 3,30 e explica 36,69% da variância 

total (Tabela 4.72). É obtido um alfa de Cronbach de 0,827, o que corresponde a um bom 

valor de consistência interna. A saturação mais baixa atinge o valor de 0,723, no item 22.6 

cuja comunalidade é 0,523. Estes valores superam largamente os pontos de corte para as 

saturações (0,32) e para as comunalidades (0,40). Neste fator saturam quatro itens (22.8, 

22.9, 22.1 e 22.6), cujo conteúdo se reporta a uma perspetiva de que os recursos são 

ilimitados e que, por isso, a preocupação com o ambiente é desnecessária. Denominamos 

este fator como “perspetiva ambiental determinista”. 

O segundo fator (F2) obtém um valor próprio de 1,89 e explica 21,01% da variância. 

É composto por cinco itens (22.5, 22.3, 22.2, 22.7 e 22.4, ordenados pela magnitude da 

saturação fatorial). O item 22.4 é o que obtém a menor saturação e comunalidade (0,598 e 

0,368, respetivamente), mas, ainda assim, a saturação é elevada. A comunalidade 

aproxima-se do ponto crítico e a média das comunalidades no fator é 0,508, o que é 

suficiente para defender a sua qualidade. O alfa de Cronbach é de 0,732. 

Relativamente ao conteúdo do fator 2, em que saturam cinco itens (22.5, 22.3, 22.2, 

22.7 e 22.4), reportando-se o seu conteúdo a uma conceção de que é necessário intervir 

politicamente (obrigar as fábricas a provar que tratam adequadamente os resíduos 

industriais perigosos, regular por lei as emissões poluentes das fábricas, evitar o 
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desperdício doméstico de energia, produzir eletricidade a partir de fontes renováveis, 

reduzir o uso de embalagens de plástico) de modo a promover o desenvolvimento 

sustentável. Denominamos este fator como “protecionismo ambiental”. 

 

Tabela 4.72: Saturações fatoriais e comunalidades dos indicadores da importância do conhecimento da 
História da Terra na promoção do desenvolvimento sustentável (ordenados pela magnitude da saturação 

fatorial). 
 

O conhecimento sobre a História da Terra permite-nos concluir, no 
tempo atual: 

Fator 1 Fator 2 Comunalidades 

22.8…. que a preocupação com os recursos da Terra (ex.: petróleo, gás 
natural e rochas ornamentais) não é necessária porque eles renovam-se 
continuamente. 

0,860 -0,172 0,769 

22.9…. que as preocupações com a reciclagem dos resíduos são exageradas 
porque o tempo tudo degrada e tudo é assimilado pela Terra. 

0,850 -0,108 0,735 

22.1…. que a preocupação com as emissões poluentes dos automóveis é 
desnecessária porque tudo é assimilado pela Terra. 

0,787 -0,089 0,627 

22.6…. que é desnecessário proteger por lei os habitats das espécies 
ameaçadas porque as extinções são periódicas. 

0,723 -0,017 0,523 

22.5….que as fábricas devem ser obrigadas a provar que tratam 
adequadamente os resíduos industriais perigosos porque alteram as 
dinâmicas da biosfera num curto período de tempo. 

-0,219 0,756 0,619 

22.3…. que as emissões poluentes das fábricas devem ser reguladas por lei, 
ainda que isso aumente o preço dos produtos. 

-0,016 0,735 0,540 

22.2…. que o desperdício de energia devido à utilização desnecessária de 
eletrodomésticos deve ser evitado. 

-0,232 0,715 0,564 

22.7….que a eletricidade deve ser produzida, tanto quanto possível, a partir 
de fontes renováveis, ainda que isso aumente o seu custo. 

-0,137 0,654 0,447 

22.4…. que o uso de embalagens de plástico deve ser reduzido ao mínimo, a 
fim de diminuir a quantidade de lixo, porque é dificilmente reciclado. 

0,106 0,598 0,368 

Valor próprio 3,302 1,891  
Variância explicada 36,69% 21,01%  

 

 

4.6.2.3 – Importância do Conhecimento da História da Terra na Promoção do 

Desenvolvimento Sustentável versus Variáveis Demográficas e Escolares 

Nesta secção, os dois fatores que explicam a importância do conhecimento da 

História da Terra na promoção do desenvolvimento sustentável (F1 – Perspetiva ambiental 

determinista e F2 – Protecionismo ambiental) são cruzados com as variáveis demográficas 

e escolares (sexo, idade, ano de escolaridade e nível de escolaridade dos pais). 

Na Tabela 4.73 apresentamos os resultados da correlação entre os dois fatores (F1 e 

F2) e a variável sexo. 
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Tabela 4.73: Médias, desvios-padrão e ANOVA das variáveis de relação de importância do conhecimento da 
História da Terra na promoção do desenvolvimento sustentável em função do Sexo. 

 

Importância do conhecimento da História da Terra Sexo N Média DP F p 

 

F1 – Perspetiva ambiental determinista. 

H 
662 0,19 1,03 42,501 0,000*** 

M 
859 -0,15 0,95   

 

F2 – Protecionismo ambiental. 

H 
662 -0,10 1,06 10,963 0,001** 

M 
859 0,07 0,94   

a O teste de Levene é significativo para F1 (F (1,1519) = 17,860, p = 0,000) e, por isso, é usada a correção de 
Brown-Forsythe. ** p < 0,01; *** p < 0,001. 

 

No fator 1 (Perspetiva ambiental determinista), os rapazes obtêm uma média 

significativamente superior à das raparigas, revelando que eles tomam, mais do que elas, os 

recursos como ilimitados (Tabela 4.73). 

No fator 2 (Protecionismo ambiental), que como vimos remete para um conteúdo de 

certa forma oposto ao primeiro, o resultado inverte-se, sendo as raparigas que obtêm uma 

média superior, mostrando-se mais recetivas a um controlo da utilização dos recursos 

naturais ainda que isso possa ter custos no imediato. 

 

Tabela 4.74: Correlações entre as medidas da relação de tempo geológico e desenvolvimento sustentável e a 
idade. 

 

Relação de tempo geológico e desenvolvimento sustentável  Idade 

F1 - Perspetiva ambiental determinista. 0,029ns 

F2 - Protecionismo ambiental. -0,013ns 

ns - não significativo 
 

A idade não se correlaciona com as pontuações obtidas nos fatores, ou seja, ter uma 

perspetiva mais “liberal” ou mais “protecionista” relativamente à utilização dos recursos 

naturais é independente da idade do jovem (Tabela 4.74). 

O efeito das aprendizagens escolares é bem evidente quando são confrontados os 

resultados por ano de escolaridade (Tabela 4.75). 
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Tabela 4.75: Médias, desvios-padrão e ANOVA das variáveis de importância do conhecimento da História 
da Terra na promoção do desenvolvimento sustentável em função do ano de escolaridade. 

 

Importância do conheci-

mento da História da Terra 

Ano N Média DP F p Post hoc 

F1 – Perspetiva ambiental 

determinista. 

11.º ano 545 -0,21 0,88 35,399a 0,000*** 10ºc/<10ºs/, p = 0,000*** 
10.º ano com BioGeo 562 -0,04 0,98   10ºs/>11º, p = 0,000*** 
10.º ano sem BioGeo 
 

420 0,33 1,09   10ºc/<11º, p = 0,008** 

F2 – Protecionismo ambiental. 

11.º ano 545 0,14 0,87 33,993b 0,000*** 10ºs/<10ºc/, p = 0,000*** 
10.º ano com BioGeo 562 0,12 0,86   10ºs/<11º, p = 0,000*** 
10.º ano sem BioGeo 420 -0,35 1,23    

O teste de Levene é significativo (a F (2, 1524) = 26,897, p = 0,000; b F (2, 1524) = 18,118, p = 0,008) e, por 
isso, é usada a correção de Brown-Forsythe. **p < 0,01; *** p < 0,001. BioGeo – Biologia e Geologia. 

 

No primeiro fator (Perspetiva ambiental determinista), as médias aumentam dos 

alunos do 11.º ano para os alunos do 10.º ano que frequentam a disciplina de Biologia e 

Geologia e para os alunos do 10.º ano que não frequentam esta disciplina. No segundo 

fator (Protecionismo ambiental) a tendência é inversa: as médias aumentam do 10.º ano 

que não frequenta a disciplina de Biologia e Geologia para o 10.º ano que frequenta esta 

disciplina e para o 11.º ano. O impacto positivo da escolaridade tem significado estatístico 

(Tabela 4.75). 

A escolaridade do pai também tem um impacto estatisticamente significativo nas 

respostas dos jovens no fator 1 (Perspetiva ambiental determinista) como se pode verificar 

a partir da análise da Tabela 4.76. 

 

Tabela 4.76: Médias, desvios-padrão e ANOVA das variáveis importância do conhecimento da História da 
Terra na promoção do desenvolvimento sustentável em função da escolaridade do pai. 

 
Importância do 
conhecimento da 
História da Terra 

Escolaridade N Média DP F p Post hoc 

F1 - Perspetiva 

ambiental 

determinista. 

Ensino superior 247 -0,21 0,90 
3,797a 0,005** 

Esup<3ºC, p = 0,030* 

Esup<2ºC, p = 0,001** 

 
Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 

355 -0,03 0,98 
  

3.º ciclo 353 0,02 1,01   
2.º ciclo 393 0,10 1,02 

  
Outro 109 0,03 1,07   

F2 - Protecionismo 

ambiental. 

 

Ensino superior 247 0,03 1,06 1,897 0,109 ns   - 
Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 

355 0,08 0,93 
  

 

3.º ciclo 353 0,04 0,99    
2.º ciclo 393 -0,10 1,01    
Outro 109 -0,07 1,08 

  
 

O teste de Levene é significativo (a F(2,1513) = 3,579, p = 0,007**) e, por isso, é usada a correção de Brown-
Forsythe. ns - não significativo. * p <  0,05; ** p < 0,01. 
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Da análise das médias constatamos que estas decrescem à medida que a escolaridade 

do pai aumenta. A diferença entre médias é significativa entre os jovens com pais com 

formação superior relativamente aos que têm o 2.º ou o 3.º ciclo do ensino básico (Tabela 

4.76). 

Do mesmo modo, na escolaridade da mãe são encontradas diferenças 

estatisticamente significativas (Tabela 4.77). 

 

Tabela 4.77: Médias, desvios-padrão e ANOVA das variáveis importância do conhecimento da História da 
Terra na promoção do desenvolvimento sustentável em função da escolaridade da mãe. 

 
Importância do 
conhecimento da 
História da Terra 

Escolaridade N Média DP F p Post hoc 

F1 - Perspetiva 
ambiental 
determinista. 

Ensino superior 312 -0,18 0,94 3,611a 0,006** Esup<3ºC, p = 0,013* 

Esup<2ºC, p = 0,003** 

 
Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 

362 -0,03 0,97 
  

3.º ciclo 364 0,06 1,03 
  

2.º ciclo 344 0,09 0,98 
  

Outro 
 

91 0,08 1,16 
  

F2 - Protecionismo 
ambiental. 

Ensino superior 312 0,16 0,93 2,967 0,019* 2ºC <Esup, p = 0,006** 

 Ensino secundário, 
formação NIII e NIV 

362 0,00 1,04 
  

3.º ciclo 364 -0,02 0,98 
  

2.º ciclo 344 -0,10 1,03 
  

Outro 91 -0,01 0,97 
  

O teste de Levene é significativo (a F (4,1468) = 3,930, p = 0,004**) e, por isso, é usada a correção de Brown-
Forsythe. ns - não significativo. * p < 0,05; ** p < 0,01. 

 

No primeiro fator (Perspetiva ambiental determinista) observamos que as médias 

decrescem à medida que a escolaridade da mãe aumenta, sendo estatisticamente 

significativa a diferença entre os jovens cujas mães têm formação superior relativamente 

aos filhos de mães com os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. 

No segundo fator (Protecionismo ambiental) a tendência é inversa sendo 

estatisticamente significativa a diferença entre os jovens com mães com formação superior 

e os jovens com mães cuja escolaridade é apenas o 2.º ciclo do ensino básico. 

 

4.6.2.4 – A Importância do Estudo do Tempo Geológico na Resolução dos Problemas 

Ambientais 

De modo a identificar as conceções dos alunos sobre a relação entre tempo geológico 

e desenvolvimento sustentável procura-se ainda saber a opinião dos alunos acerca da 
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importância do estudo do tempo geológico na resolução dos problemas ambientais. Para 

isso, são confrontados com a seguinte afirmação: “Atualmente, vivemos momentos de 

alguma preocupação ambiental na Terra, sendo posta em causa a vida e a sobrevivência de 

várias espécies no Planeta, incluindo a humana”. Em seguida, é-lhes pedido, através de 

uma questão fechada, para assinalarem se consideram que o estudo do tempo geológico 

pode ajudar, ou não, a encontrar soluções para os referidos problemas. A informação 

relativa às respostas dos alunos a essa questão é apresentada na Tabela 4.78. 

 

Tabela 4.78: Distribuição das respostas sobre o contributo do estudo do tempo geológico para encontrar 
solução para os problemas ambientais na Terra. 

 

Importância do estudo do tempo geológico para ajudar a encontrar 
soluções para os problemas ambientais na Terra n % 

Sim 1100 73,4 

Não 398 26,6 

Total 1498 100 

Missing 106 6,6 

 

A partir da análise dos dados apresentados na Tabela 4.78, podemos verificar que 

uma percentagem de 6,6% de alunos inquiridos não responde a esta questão e que 73,4% 

dos alunos consideram que o estudo do tempo geológico pode ajudar a encontrar soluções 

para os problemas ambientais na Terra. 

O reconhecimento, por parte dos alunos, de que o estudo do tempo geológico pode 

ajudar a encontrar soluções para os problemas ambientais na Terra dá uma indicação de 

que há recetividade à abordagem desta temática, que é complexa, podendo, por essa via, 

conseguir-se uma alteração ao nível das práticas dos cidadãos. Considerando que o 

conhecimento do passado da Terra permite uma visão integrada do seu funcionamento, 

estes dados permitem-nos pensar que o estudo do tempo geológico pode contribuir para 

formar pessoas informadas e interventivas, capazes de assumir comportamentos que 

minimizem os problemas ambientais, dando assim resposta a alguns dos problemas atuais. 

Para averiguar as possíveis razões que levaram os alunos a responder à questão 

anterior, é-lhes pedido para explicarem de que modo o estudo do conceito de tempo 

geológico pode, ou não, ajudar na promoção do desenvolvimento sustentável. 

Em primeiro lugar, verifica-se que 34,9% dos alunos não responde a esta questão. As 

respostas dadas pelos alunos são organizadas em função da opinião manifestada 

relativamente à possibilidade do estudo do tempo geológico ajudar a encontrar soluções 
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para os problemas ambientais da Terra: por um lado, as respostas dos alunos que dizem 

que o estudo do tempo geológico pode ajudar (73,4%) e, por outro lado, as respostas dos 

alunos que dizem que esse estudo não pode ajudar (26,6%). A análise e interpretação das 

primeiras respostas são apresentadas na secção 4.6.2.4.1 e a das segundas é apresentada na 

secção 4.6.2.4.2. 

 

4.6.2.4.1 – Explicações dos alunos sobre o modo como o estudo do conceito de 

tempo geológico pode ajudar na resolução dos problemas ambientais. Depois de 

transcritas todas as respostas dos alunos que dizem que o estudo do tempo geológico pode 

ajudar na resolução dos problemas ambientais, foi feita uma primeira análise de conteúdo 

dessas respostas de que emerge um conjunto de quatro categorias que são subdivididas em 

subcategorias e indicadores (Anexo 10a). 

Com base no conjunto das categorias, subcategorias e indicadores estabelecidos, é 

feita uma análise de conteúdo das respostas dos referidos alunos, a partir da qual se obtém 

a informação apresentada na Tabela 4.79. 
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Tabela 4.79: Explicações dos alunos sobre o modo como o estudo do conceito de tempo geológico ajuda a 
encontrar soluções para os problemas ambientais. 

 

Categorias Subcategorias Indicadores n % 

 
Ajuda a prever 
fenómenos com base 
na sua ciclicidade 

 
Previsão de 
fenómenos 

Prever (permite fazer previsões) 114 15,0 

Prever vulcões, sismos e tsunamis 15 2,0 

Prever alterações climáticas a partir de comparações 
entre temperaturas (passado/presente) 

9 1,2 

Total 138 18,2 

Utilização das 
previsões na 
gestão dos 
recursos 

Gestão dos recursos limitados (reutilizar, gastar menos 
água, etc.) 

22 2,9 

Relação entre a formação de recursos e a sua utilização 
na alteração de hábitos 

22 2,9 

Total 44 5,8 

Relação causal 
(Passado-
Presente-Futuro) 

O presente é a chave do passado 5 0,7 

O passado é a chave do presente 9 1,2 

O passado é a chave do futuro 14 1,9 

O passado é a chave do presente e do futuro 4 0,5 

Total 32 4,3 

Total 214 28,3 

Contribui para a compreensão do 
Homem sobre o funcionamento do 
planeta 

O passado dá-nos informações sobre o modo como 
funciona o planeta 

75 9,9 

A informação sobre o funcionamento do planeta no 
passado gera ação 

257 33,9 

Total 350 43,8 

Não sabe 60 7,9 

Resposta inválida 152 20,0 

Total 758 100 

 

A partir da análise dos dados apresentados na Tabela 4.79, verifica-se que 20% das 

respostas dadas pelos alunos são consideradas inválidas e 7,9% dos alunos que dizem que 

o estudo do tempo geológico ajuda na resolução dos problemas ambientais respondem que 

não sabem explicar de que modo essa ajuda pode ser dada. 

Sobressai ainda que a maior parte (43,8%) das explicações apresentadas pelos alunos 

sobre o modo como o estudo do conceito de tempo geológico ajuda na resolução dos 

problemas ambientais refere que esse estudo “contribui para a compreensão do Homem 

sobre o funcionamento do planeta”, distribuindo-se por dois indicadores: “A informação 

sobre o funcionamento do planeta no passado gera ação” (33,9%) e “O passado dá-nos 

informações sobre o modo como funciona o planeta” (9,9%). 

No que se refere ao primeiro indicador (“A informação sobre o funcionamento do 

planeta no passado gera ação”) foram agregadas as respostas com a mesma tipologia das 

que a seguir se apresentam. 
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“Permite-nos conhecer melhor a Terra e assim perceber como se desencadearam os 

acontecimentos que deram origem ao Planeta em que hoje vivemos. Deste modo, 

baseando-nos no passado, poderemos obter soluções para os problemas atuais.” [Q21 – 

Anexo 10b]  

“Porque com acontecimentos que aconteceram no passado, nunca se sabe o que vai 

acontecer no futuro, e se os acontecimentos forem semelhantes podemos encontrar 

respostas no passado.” [Q87 – Anexo 10b] 

“Com o estudo do TG, poderá prever e prevenir-nos de alguns acontecimentos que 

poderão acontecer. E isso poderá ajudar-nos a proteger o nosso “Habitat” porque é o único 

planeta em que podemos viver.” [Q93 – Anexo 10b] 

“Poderá ajudar as pessoas a perceber e quanto o planeta está em perigo ajudando a 

propor soluções para estes problemas.” [Q107 – Anexo 10b] 

“O estudo geológico pode ajudar a encontrar respostas para estes problemas e ainda 

(…) a perceber (…) o que se está a passar no planeta.” [Q114 – Anexo 10b] 

“Através do estudo do tempo geológico podemos inferir acerca das alterações que 

vão ocorrendo e as consequências das atividades humanas (extinção das espécies, por ex.) 

e isso permitirá tirar conclusões em relação aos comportamentos que devemos modificar 

em função dos efeitos que resultaram no passado.” [Q141 – Anexo 10b] 

 

 Segue-se, com 28,3%, a justificação de que o estudo do conceito do tempo 

geológico “ajuda a prever fenómenos com base na sua ciclicidade”, agregando três 

subcategorias: “Previsão de fenómenos” (18,2%); “Utilização das previsões na gestão dos 

recursos” (5,8%); e “Relação causal (Passado-Presente-Futuro)” (4,3%). 

A partir destes resultados, podemos concluir que uma grande parte dos alunos 

reconhece que o conhecimento sobre o funcionamento do planeta gera ação, o que pode ser 

importante para alterar os comportamentos, com vista à preservação da Terra. Por outro 

lado, é importante a referência à repetibilidade de fenómenos como fundamento para fazer 

previsões relativamente à ocorrência de fenómenos como os vulcões, os sismos ou o clima. 

O passado fornece informação sobre o funcionamento do planeta, tornando-se um foco que 

ajuda a iluminar o presente e a alterar o pensamento geral, a forma de agir, bem como a 

abrir novos caminhos para aceder ao conhecimento. 
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Estes resultados permitem supor que, utilizando esta escala temporal (geológica), é 

possível tentar compreender o ritmo de formação dos recursos não renováveis (que são 

limitados) e agir em conformidade com esta realidade (não desperdiçar energia, arranjar 

formas alternativas de energia e reutilizar), dando resposta à necessidade de encontrar 

formas criteriosas de gestão dos recursos limitados. Além de ser equacionada a questão de 

os recursos serem limitados, existe ainda a referência à poluição nas mais variadas formas, 

que altera severamente o equilíbrio nos vários subsistemas terrestres e que põe em causa a 

vida na Terra. 

Com base na análise e interpretação das respostas, consideramos que há abertura, por 

parte dos alunos, para aceitar a alteração do comportamento, baseada na compreensão do 

funcionamento global da Terra, e, assim, minimizar os problemas ambientais que decorrem 

da ação humana. Para isto, é necessário introduzir algumas alterações ao nível do ensino 

das ciências, utilizando com mais frequência e critério as atividades práticas exteriores à 

sala de aula. 

 

4.6.2.4.2 – Explicações dos alunos sobre o modo como o estudo do conceito de 

tempo geológico não pode ajudar na resolução dos problemas ambientais. Com base 

numa primeira análise de conteúdo das respostas dadas pelos alunos (Questão 23.2) que 

dizem que o estudo do tempo geológico não pode ajudar na resolução dos problemas 

ambientais, emerge o conjunto de cinco categorias que se apresenta na Tabela 4.80. No 

mesmo quadro, apresentam-se também os resultados da categorização resultante da análise 

de conteúdo das respostas dos alunos. 
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Tabela 4.80: Explicações dos alunos para o estudo do conceito de tempo geológico não ajudar a encontrar 
soluções para os problemas ambientais. 

 

Categorias Indicadores n % 

Não permite fazer 
previsões 

Os problemas ambientais são fenómenos recentes e da 
responsabilidade do Homem 

48 17,9 

Os problemas ambientais e as soluções existem e são conhecidos 4 1,5 

O Homem tem que agir porque os problemas ambientais são 
fenómenos recentes e da sua responsabilidade 

21 7,8 

O Homem decide não agir, apesar dos problemas ambientais serem 
recentes e da sua responsabilidade 

4 1,5 

Não permite fazer previsões 32 11,9 

Total 109 40,6 

Contribui para a 
sensibilização da ação 
humana mas não gera a 
sua ação 

Pode ajudar-nos a perceber as consequências dos nossos atos e 
desleixos 

13 4,9 

Contribuem para a compreensão do ritmo de formação e de utilização 
dos recursos naturais 

4 1,5 

Estuda o passado da Terra 23 8,6 

Total 40 15,0 

 
 

É uma medida de tempo 

Contagem de grandes quantidades de tempo em milhões de anos (Ma) 5 1,9 

O tempo geológico é só uma escala de tempo que serve para dizer 
onde ocorreu um dado evento que pode ou não ser presenciado 

2 0,7 

Permite situar os acontecimentos, mas não orienta para a ação 9 3,4 

Comparação entre a duração da vida humana e dos processos 
geológicos 

3 1,1 

Total 19 7,1 

Não sabe 27 10,1 

Resposta inválida 73 27,2 

Total 268 100 

 

A partir da análise dos dados apresentados na Tabela 4.80, verificamos que 27,2% 

das respostas dos alunos não são válidas e 10,1% dizem não saber explicar porque é que o 

estudo do tempo geológico não pode ajudar na resolução dos problemas ambientais. 

Os alunos que consideram que o tempo geológico não ajuda na resolução dos 

problemas ambientais dizem, em primeiro lugar, que ele “Não permite fazer previsões” 

(40,6%), em segundo lugar, que “Contribui para a sensibilização da ação humana mas não 

gera a sua ação” (15%) e, finalmente, que “É uma medida de tempo” (7,1%). 

Com base na análise das respostas dadas, podemos verificar que a explicação referida 

por uma maior percentagem de alunos diz respeito à impossibilidade de fazer previsões a 

partir do estudo do tempo geológico. Dentro desta categoria, o indicador que mais se 

destaca, referido por 17,9% dos alunos, corresponde à formulação “Os problemas 

ambientais são fenómenos recentes e da responsabilidade do Homem”, como se pode 

verificar nos exemplos a seguir transcritos. 
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“Não acredito que o estudo do conceito de tempo geológico poderá ajudar a 

encontrar soluções para estes problemas. Porque a única causa da extinção de espécies é o 

Homem. Porque o Homem está a alterar o planeta de um modo desfavorável para as outras 

formas de vida.” [Q147 – Anexo 10b] 

“Não ajudará devido a ser um problema ambiental causado ao longo da história da 

humanidade fazendo que o problema se realize só agora não podendo arranjar soluções 

para o problema.” [Q189 – Anexo 10b] 

 “O problema atual que o planeta enfrenta, é um problema atual. Penso que o estudo 

do passado não trará a resolução deste problema.” Q244 – Anexo 10b] 

 “O estudo do conceito de tempo geológico não ajuda a encontrar soluções para estes 

problemas porque estes problemas são causados pelo Homem e pelas suas ações 

irresponsáveis.” [Q375 – Anexo 10b] 

 

Ocorrem ainda outros indicadores: “Não permite fazer previsões”, referido por 

11,9% dos alunos; e “O Homem tem que agir porque os problemas ambientais são 

fenómenos recentes e da sua responsabilidade”, referido por 7,8% dos alunos. 

Efetivamente, na natureza, há acontecimentos irrepetíveis, únicos, embora esses não sejam 

a maioria. 

Além disso, os alunos referem que, apesar do tempo geológico contribuir para a 

sensibilização da ação humana, não é gerador de ação. Nesta categoria, destacam-se os 

indicadores “Estuda o passado da Terra”, referido por 8,6% dos alunos, e “Pode ajudar-nos 

a perceber as consequências dos nossos atos e desleixos”, referido por 4,9% dos alunos. 

O facto de alguns alunos entenderem que o tempo geológico é uma medida de tempo, 

em que o indicador mais frequente (3,4%) é o que refere que “Permite situar os 

acontecimentos, mas não orienta para a ação”, leva-nos a considerar que é necessário e é 

pertinente desenvolver um trabalho com os alunos de clarificação do conceito. 

 

 

4.7 – Síntese 

Ao longo deste capítulo são apresentadas as conceções dos alunos do ensino 

secundário das regiões Norte e Centro de Portugal (NUTS II) sobre os conceitos de tempo 

geológico e de desenvolvimento sustentável, bem como da relação entre ambos. 
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Através da análise descritiva e da ACP da informação obtida a partir das respostas ao 

questionário TEMGEODS de 1604 alunos (alunos do 10.º ano com Biologia e Geologia, 

alunos do 10.º ano sem Biologia e Geologia e alunos do 11.º ano com Biologia e 

Geologia), são apresentadas conclusões que ajudam a fundamentar a promoção do 

desenvolvimento dos alunos como cidadãos cientificamente cultos, numa lógica de 

sustentabilidade. 

No que se refere à importância atribuída pelos alunos do ensino secundário à literacia 

científica, destacam-se algumas conclusões relativamente à consciência dos assuntos 

ambientais, à perspetiva sobre as questões ambientais (otimismo ambiental) e à motivação 

para o envolvimento com a ciência. 

No que respeita à consciência dos assuntos ambientais, verifica-se que os inquiridos 

consideram conhecer bem os problemas ambientais que lhes são apresentados (gases com 

efeito de estufa na atmosfera; bombardeamento meteorítico cíclico; sobre-exploração das 

reservas de petróleo e de gás natural; destruição das florestas para dar outro uso ao solo; 

acumulação de resíduos urbanos; e exposição dos resíduos nucleares).  

A partir do estudo diferencial entre as médias obtidas por todas as variáveis, 

concluiu-se, em relação à consciência dos assuntos ambientais, o seguinte: os rapazes e as 

raparigas não se distinguem; os jovens que não frequentam a disciplina de Biologia e 

Geologia no 10.º ano apresentam uma média significativamente inferior aos seus colegas 

do 10.º ano que frequentam essa disciplina e aos do 11.º ano; a consciência dos assuntos 

ambientais cresce, em média, à medida que a escolaridade dos pais também cresce, mas as 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas; os filhos de mães com 

formação ao nível do ensino superior apresentam uma maior consciência para os assuntos 

ambientais relativamente aos seus colegas cujas mães têm como habilitações o 2.º ciclo ou 

o 3.º ciclo do ensino básico. 

Relativamente à perspetiva sobre as questões ambientais (otimismo ambiental), a 

análise e interpretação da informação indicam que os alunos apresentam baixas 

expectativas sobre a possibilidade de os problemas ambientais serem solucionados nos 

próximos vinte anos. A partir da análise da relação entre as variáveis em estudo, 

constatamos que a perspetiva otimista sobre as questões ambientais: é significativamente 

superior nas raparigas em comparação com os rapazes; aumenta dos do 10.º ano que não 

frequentam a disciplina de Biologia e Geologia para os do 10.º ano que frequentam a 
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disciplina e destes para o 11.º ano (a diferença de médias é estatisticamente significativa 

entre os alunos do 10.º ano que não frequentam a disciplina de Biologia e Geologia e os do 

11.º ano que frequentam essa disciplina); e não varia estatisticamente em função das 

habilitações do pai nem das da mãe. 

Na motivação dos inquiridos para o envolvimento com a ciência, incluímos o grau de 

interesse dos alunos do ensino secundário na aprendizagem de diversas áreas científicas e 

sobre aspetos relacionados com processos científicos, bem como o grau de concordância 

relativamente às vantagens de aprender ciências e à importância da ciência. No que se 

refere às áreas científicas, concluímos que há um elevado número de alunos que diz 

interessar-se pouco ou não se interessar pela maioria das áreas científicas apresentadas 

(Física, Química, Biologia Vegetal, Astronomia e Geologia). Sobre o interesse por 

processos científicos, destaca-se uma percentagem, que consideramos elevada, de alunos 

desinteressados ou pouco interessados na conceção de experiências e nos requisitos das 

explicações científicas. Em relação às vantagens em aprender ciências, conclui-se que a 

maioria dos inquiridos considera que o estudo das ciências lhes será útil, contribuindo para 

aumentar as alternativas de trabalho e para facilitar o desempenho profissional. Por fim, há, 

por parte dos alunos, um reconhecimento inequívoco da importância das ciências para 

compreender a natureza e da sua utilidade para a sociedade, trazendo benefícios sociais e 

económicos.   

A partir da ACP, o interesse pelas áreas científicas e o interesse por processos 

científicos são reduzidos a um fator: interesse pelas áreas e processos científicos. Do 

mesmo modo, as vantagens em aprender ciências e a importância da ciência são reduzidas 

a outro fator: importância atribuída à ciência. 

A análise dos dados mostra que o interesse pelas áreas e processos científicos: é 

estatisticamente superior nos indivíduos do sexo feminino; é estatisticamente superior nos 

alunos do 11.º ano e 10.º ano que frequentam a disciplina de Biologia e Geologia 

relativamente aos alunos do 10.º ano que não frequentam essa disciplina; os alunos do 10.º 

ano que frequentam a disciplina de Biologia e Geologia não se distinguem, em média, dos 

seus colegas do 11.º ano; os filhos de pais com qualificação académica ao nível do ensino 

superior ou do ensino secundário apresentam médias estatisticamente superiores, 

relativamente àqueles cujos pais têm “outra” qualificação; o interesse pelas áreas e 

processos científicos é estatisticamente superior nos filhos de mães com a qualificação ao 
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nível do ensino superior, comparativamente com os filhos de mães com 3.º ciclo, 2.º ciclo 

ou “outra” qualificação. 

Verifica-se ainda que são as raparigas que atribuem maior importância à ciência, 

sendo a diferença entre médias estatisticamente significativa. A importância atribuída à 

ciência pelos alunos do 10.º ano que não frequentam a disciplina de Biologia e Geologia é 

estatisticamente inferior à que é atribuída pelos seus colegas do 10.º ano e do 11.º ano que 

frequentam a disciplina de Biologia e Geologia. Os filhos de pais com o ensino secundário 

atribuem mais importância à ciência do que os filhos de pais com “outra” qualificação ou 

com o 2.º ciclo; acontece o mesmo com os filhos de mães com qualificação ao nível do 

ensino superior, sendo a diferença estatisticamente significativa relativamente aos 3.º e 2.º 

ciclos do ensino básico. 

Finalmente, constata-se que a idade não se correlaciona com qualquer das medidas 

da importância que os alunos atribuem à literacia científica. 

Contrariamente à tendência referida por Rocard (2007) da redução do interesse dos 

jovens pelas áreas científicas, verifica-se que a maioria dos alunos inquiridos deseja vir a 

ter profissões pertencentes à categoria “profissionais científicos e intelectuais”, 

socialmente mais prestigiadas do que as dos seus pais. 

O problema associado ao reduzido interesse dos alunos em algumas áreas científicas 

pode residir, no nosso ponto de vista, no facto da tipologia de abordagens privilegiadas na 

escola não ser adequada aos tempos atuais. Esta possibilidade deve levar-nos a atuar de 

modo a evitar que os alunos se afastem do estudo das ciências, com todas as consequências 

comprometedoras que isso acarreta para o desenvolvimento sustentável. 

Como dizem Caride e Meira (2004), 

conhecimento, reflexão e ação devem tomar parte da mesma estratégia pedagógica, 
com fins e metas que permitam compatibilizar a aspiração a uma vida digna para 
todos, com a sobrevivência de um planeta onde a equidade social e a biodiversidade 
mostrem os limites do que poderá ou não ser admissível no plano ecológico e humano. 
(p. 277) 
 

Da análise da informação efetuada, destacam-se também algumas conclusões sobre 

as conceções dos alunos acerca dos conceitos de tempo e de tempo geológico, datação 

relativa, datação isotópica e sobre os critérios usados na criação da escala de tempo 

geológico. 
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O tempo, para a maioria dos alunos, é independente dos instrumentos utilizados para 

a sua medição e “decorre continuamente, mesmo sem relógio” que “é apenas um objeto 

que dá informação sobre o tempo e que nos ajuda a contabilizar o tempo e/ou organizar 

melhor o dia”. 

Uma grande parte dos alunos mostra, de vários modos, não saber definir tempo 

geológico. Os alunos que respondem mostram que têm conceções acerca do tempo 

geológico que não correspondem ao que é esperado. 

Por outro lado, verifica-se que a maioria dos inquiridos não consegue ordenar 

corretamente, do mais antigo para o mais recente, uma sequência de oito acontecimentos 

(sociais e geológicos). A maior dificuldade dos alunos, no que se refere à datação relativa, 

ocorre nos acontecimentos geológicos mais recentes e nos acontecimentos sociais mais 

remotos. Na ordenação de processos geológicos, assunto trabalhado nas aulas, a maioria 

dos alunos dá a resposta esperada. 

No que se refere à datação isotópica, verifica-se que a maioria dos alunos manifesta 

dificuldades em fazer a datação dos geoeventos. 

Finalmente, sobre os critérios usados na criação da escala de tempo geológico, 

conclui-se que os alunos manifestam algum desconhecimento sobre o modo como se 

construiu a escala de tempo geológico, uma vez que consideram que os acontecimentos da 

história humana também são um critério para a elaboração da escala de tempo geológico. 

Procurámos, ainda, verificar o grau de aproximação das respostas dadas pelos alunos 

às respostas esperadas, de modo a estimar o conhecimento dos inquiridos relativamente a 

alguns aspetos relacionados com o tempo geológico, e cruzámos estes dados com as 

variáveis demográficas e escolares. 

A partir desta análise, concluímos que não há diferenças estatisticamente 

significativas no conhecimento em função do sexo nem da idade. O 11.º ano obtém a 

média mais elevada no conhecimento, seguido dos alunos do 10.º ano que frequentam a 

disciplina de Biologia e Geologia, sendo a média mais baixa obtida pelo 10.º ano que não 

frequenta a disciplina de Biologia e Geologia. A diferença é estatisticamente significativa 

entre todos os anos em estudo. 

É também observada uma tendência para, à medida que cresce a qualificação 

académica dos pais, aumentar o conhecimento sobre o tempo geológico. A diferença entre 

médias é estatisticamente significativa. Os testes post hoc revelam que os filhos de pais 
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com o 2.º ciclo têm médias estatisticamente inferiores aos seus colegas filhos de pais com 

o ensino secundário e com o ensino superior. Do mesmo modo, uma maior qualificação 

académica das mães parece ter um efeito positivo no nível de conhecimento dos filhos. A 

diferença entre níveis de escolaridade é estatisticamente significativa. As diferenças 

fazem-se notar sobretudo entre filhos de mães com qualificação académica ao nível do 

ensino superior e com o ensino secundário, 3.º ciclo ou o 2.º ciclo do ensino básico. 

Conclui-se, assim, que a qualificação académica, quer dos pais quer dos alunos, 

contribui significativamente para a construção do conhecimento sobre o tempo geológico. 

Relativamente à identificação dos fatores que condicionam a compreensão do 

conceito de tempo geológico, foi analisada e discutida a informação relativa à proximidade 

temporal e ao grau de abstração. 

Os dados analisados sugerem que a proximidade temporal em relação a 

acontecimentos geológicos pode ser um fator que condiciona a compreensão do conceito 

de tempo geológico. 

Da correlação entre o fator “proximidade temporal” e as variáveis demográficas e 

escolares concluiu-se que a idade não está correlacionada com os dois indicadores da 

proximidade temporal.  

Para o indicador “O tempo geológico relata acontecimentos cronologicamente muito 

distantes de mim”, são observadas diferenças estatisticamente significativas entre sexos, 

verificando-se que os sujeitos do sexo feminino manifestam maior grau de concordância 

com a afirmação; a diferença entre anos de escolaridade é estatisticamente significativa, 

observando-se que a média mais elevada é obtida pelo 11.º ano e a mais baixa pelo 10.º 

que não frequenta a disciplina de Biologia e Geologia; as diferenças são estatisticamente 

significativas em relação à idade e à formação dos pais. 

Relativamente ao indicador "O tempo geológico relata fenómenos não presenciados 

pelo Homem", as diferenças entre sexos não são estatisticamente significativas; as 

diferenças encontradas, em relação ao ano de escolaridade, são estatisticamente 

significativas, sendo a média mais baixa obtida pelo 10.º ano que não frequenta a disciplina 

de Biologia e Geologia e a mais alta pelo 11.º ano; as diferenças são ainda estatisticamente 

significativas em relação à formação dos pais, verificando-se que a média mais alta é 

obtida pelos alunos cujos pais apresentam o ensino superior e a média mais baixa pelos 

pais que apresentam o 2.º ciclo ou outra habilitação. 
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Concluiu-se ainda que os inquiridos reconhecem que a dificuldade de compreensão 

do tempo geológico se deve ao caráter abstrato deste conceito. 

Da análise em componentes principais (ACP), de modo a reduzir o número de 

variáveis, emerge um fator designado “grau de abstração”. Da correlação entre o 

reconhecimento do grau de abstração e as variáveis demográficas e escolares: não são 

observadas diferenças estatisticamente significativas entre sexos nem relativamente à 

idade; o reconhecimento do grau de abstração é significativamente superior no 10.º ano 

que frequenta a disciplina de Biologia e Geologia em comparação com o 10.º ano que não 

frequenta aquela disciplina; os jovens filhos de pais com formação superior obtêm uma 

média significativamente inferior aos seus colegas cujos pais têm o 2.º ciclo do ensino 

básico; os sujeitos filhos de mães com formação superior obtêm uma média 

significativamente inferior aos seus colegas cujas mães têm apenas o 2.º ciclo do ensino 

básico. 

Relativamente ao quarto objetivo do questionário, diagnosticar a importância que os 

alunos atribuem ao tempo geológico na aprendizagem da Geologia e na promoção do 

desenvolvimento sustentável, é analisada e discutida a informação relativa a duas 

categorias de conteúdo: a relevância do conceito de tempo geológico e a relação entre 

tempo geológico e o desenvolvimento sustentável. 

No que diz respeito à relevância do conceito de tempo geológico, são analisados os 

dados sobre a importância do TG para a compreensão de fenómenos e mecanismos 

geológicos e sobre a questão transversalidade do conceito tempo geológico. 

Podemos concluir que os alunos reconhecem a importância do tempo geológico para 

a compreensão de fenómenos e mecanismos geológicos. Há, no entanto a salientar que 

uma parte considerável dos alunos confunde o conceito de tempo geológico com o termo 

‘tempo’ usado para designar o clima de uma região. 

A ACP sobre a importância do TG para a compreensão de fenómenos e mecanismos 

geológicos faz emergir três fatores: o tempo geológico como preditor de acontecimentos 

naturais; o tempo geológico como facilitador da compreensão da História da Terra; e a 

confusão entre tempo geológico e o tempo meteorológico. 

Através da correlação entre o primeiro fator (o tempo geológico como preditor de 

acontecimentos naturais) e as variáveis demográficas e escolares, não são encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre o sexo feminino e masculino, em função da 
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idade, nem em função da escolaridade do pai ou da mãe. Os alunos do 10.º ano que 

frequentam a disciplina de Biologia e Geologia obtêm uma média estatisticamente inferior 

aos alunos do 10.º ano que não frequentam esta disciplina. 

Em relação ao segundo fator (o tempo geológico como facilitador da compreensão da 

História da Terra) verifica-se que: a média dos sujeitos do sexo feminino foi 

significativamente superior à do sexo masculino; há diferenças estatisticamente 

significativas entre os alunos de diferentes anos de escolaridade, sendo a média superior 

obtida pelo 11.º ano, seguida do 10.º ano que frequenta a disciplina de Biologia e Geologia, 

e a mais baixa obtida pelo 10.º ano que não frequenta esta disciplina; os filhos de pais com 

o ensino secundário obtêm médias estatisticamente superiores aos seus colegas cujos pais 

têm habilitações inferiores ao 2.º ciclo do ensino básico; não são encontradas diferenças 

estatisticamente significativas em função da idade nem da escolaridade da mãe. 

No que se refere ao terceiro fator (confusão entre tempo geológico e tempo 

meteorológico), os rapazes obtêm uma média superior, deixando perceber uma maior 

ignorância face ao tema. Tanto os alunos do 11.º ano como os do 10.º ano que frequentam 

a disciplina de Biologia e Geologia obtêm médias estatisticamente inferiores aos alunos do 

10.º ano que não frequentam essa disciplina. Os filhos de pais e de mães com o 2.º ciclo do 

ensino básico obtêm médias estatisticamente superiores aos seus colegas cujos pais têm 

formação superior. Não são encontradas diferenças estatisticamente significativas em 

função da idade. 

Quanto à transversalidade do conceito de tempo geológico, os alunos reconhecem 

que o seu estudo facilita a compreensão de fenómenos geológicos, é indispensável na 

aprendizagem da Geologia e facilita a compreensão da História da Terra. Contudo, o facto 

de a maioria dos alunos concordar com a afirmação de que o tempo geológico ajuda a 

compreender os acontecimentos da pré-história leva-nos a considerar que há necessidade 

de trabalhar este conceito, de forma diferente, nas aulas. 

Através da correlação entre os dados sobre a transversalidade do conceito de tempo 

geológico e as variáveis demográficas e escolares verificamos que: os sujeitos do sexo 

masculino obtêm uma média significativamente superior no constructo transversalidade do 

tempo geológico relativamente aos do sexo feminino, mostrando, claramente, um maior 

desconhecimento do assunto; há diferenças significativas, entre todos os pares de 

comparações, em função do ano de escolaridade (11.º ano < 10.º ano que frequenta a 
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disciplina de Biologia e Geologia < 10.º ano que não frequenta a disciplina de Biologia e 

Geologia); as médias vão decrescendo à medida que aumenta a escolaridade do pai e da 

mãe, sendo a diferença estatisticamente significativa entre os filhos de pais com 

habilitações ao nível do ensino superior e aqueles que apenas têm habilitações ao nível dos 

2.º e 3.º ciclos, e entre o ensino secundário e o 2.º ciclo. Não são encontradas diferenças 

estatisticamente significativas em função da idade. 

Da análise dos resultados obtidos acerca das conceções dos alunos sobre a relação 

entre tempo geológico e desenvolvimento sustentável, podemos concluir que os alunos 

consideram que o conhecimento da História da Terra é importante para a promoção do 

desenvolvimento sustentável. Verifica-se ainda que há coerência entre os argumentos 

apresentados para justificar que o estudo do tempo geológico pode ajudar a promover o 

desenvolvimento sustentável e as respostas dadas pela maior parte dos alunos, ao aceitar 

que o conhecimento sobre a História da Terra ajuda a fundamentar a necessidade de alterar 

comportamentos relativamente ao problema dos resíduos, ao desperdício de energia e à 

escassez de recursos. 

A ACP sobre os itens relacionados com a importância do conhecimento da História 

da Terra na promoção do desenvolvimento sustentável faz emergir dois fatores: perspetiva 

ambiental determinista e protecionismo ambiental. 

A correlação entre o primeiro fator, perspetiva ambiental determinista, e as variáveis 

demográficas e escolares evidencia que: os rapazes obtêm uma média significativamente 

superior às raparigas, revelando que eles tomam, mais do que elas, os recursos como 

ilimitados; o efeito das aprendizagens escolares tem significado estatístico (as médias 

aumentam do 11.º ano < 10.º ano que frequenta a disciplina de Biologia e Geologia < 10.º 

que não frequenta a disciplina de Biologia e Geologia); a escolaridade dos pais (pai e mãe) 

tem um impacto estatisticamente significativo nas respostas dos alunos. Não são 

encontradas diferenças estatisticamente significativas em função da idade. 

A correlação entre o segundo fator, protecionismo ambiental, e as variáveis 

demográficas e escolares evidencia que: as raparigas obtêm uma média superior, 

mostrando-se mais recetivas a um controlo da utilização dos recursos naturais ainda que 

isso possa ter custos no imediato; o impacto positivo da escolaridade tem significado 

estatístico; é estatisticamente significativa a diferença entre os alunos com mães com 

formação superior e os alunos com mães cuja escolaridade é apenas o 2.º ciclo do ensino 
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básico. A idade não se correlaciona com as pontuações obtidas neste fator, ou seja, ter uma 

conceção mais “liberal” ou mais “protecionista” dos recursos naturais é independente da 

idade dos alunos. 

A maioria dos alunos concorda com a aceção de que o estudo do tempo geológico 

pode ajudar a encontrar soluções para os problemas ambientais da Terra, referindo que o 

conhecimento sobre o funcionamento do planeta altera o pensamento, gera ação e abre 

novos caminhos para aceder ao conhecimento. 

Considerando que nos encontramos num período marcado, à escala global, pela 

instabilidade e pela incerteza, em que se esperam da educação respostas para um conjunto 

de desafios, é necessário encontrar soluções, potenciando novas vias formativas. Como 

escreve Carneiro (2011), 

organizaciones hechas de personas que aprenden continuamente y que gestionan 
eficazmente el conocimiento con el objeto de crear valor para otras personas – 
alumnos, personas en formación, ciudadanos, clientes – son la fórmula de éxito para 
el presente y para la supervivencia en un futuro marcado por la única certeza de una 
mutación continua, sin tregua y a un ritmo cada vez más acelerado.66 (p. 16)  
 

A abordagem didática do conceito de tempo geológico, centrada na utilização de 

estratégias facilitadoras da construção do conhecimento, no desenvolvimento de atividades 

práticas diversificadas que ajudem os alunos a compreender, de modo integrado, a 

sequência temporal dos fenómenos geológicos e a suas potencialidades na educação para o 

desenvolvimento sustentável, devidamente enquadrada e articulada num processo de 

investigação-ação, inserido num paradigma socio-crítico (Coutinho, 2011), pode contribuir 

para melhorar o papel da escola e dos seus agentes na educação e no desenvolvimento de 

competências de modo a preparar os alunos para, na emergente Sociedade do 

Conhecimento, ajudarem a resolver os problemas com que nos debatemos e a promover o 

desenvolvimento sustentável. 

Os resultados obtidos apontam, assim, para a importância da escola promover, na 

atividade letiva, um trabalho que ajude a formar cidadãos cientificamente cultos. Assim, 

em termos globais, podemos concluir que a análise e interpretação da informação apontam 

                                                           
66

 “Organizações feitas de pessoas que aprendem de forma contínua e que gerem eficazmente o seu 
conhecimento, com o objetivo de criar valor para outras pessoas - estudantes, pessoas em formação, 
cidadãos, clientes - são a fórmula do sucesso para o presente e para a sobrevivência num futuro marcado pela 
única certeza de uma mutação contínua, sem tréguas e a um ritmo cada vez mais acelerado”. (Tradução livre 
da autora). 
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para a importância de elaborar uma proposta metodológica de atuação ao nível do ensino 

secundário com vista à promoção do desenvolvimento sustentável. 
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5 – INTERVENÇÃO DIDÁTICA “UMA ABORDAGEM AO TEMPO 

GEOLÓGICO” 

 

 

5.1 – Introdução 

Neste capítulo vamos fazer a apresentação da intervenção didática (ID) “Uma 

abordagem ao tempo geológico”, seguida da análise da informação considerada relevante 

relativamente à sua implementação. 

A conceção da ID integrou as recomendações dos autores de referência (Bonito et al., 

2006; Dodick, 2007; Frodeman, 2001; Henriques, 2008a, 2008b; Marques et al., 2008; 

Rocard, 2007; Trend, 2007, 2009; Vilches, 2008) e de organizações internacionais 

(ICOLE, 2013; OCDE, 2007; UNESCO, 1999, 2006, 2007), de modo a encontrar respostas 

para as questões de investigação formuladas. Baseou-se, também, nas conclusões da 

primeira etapa da 2.ª fase do estudo (análise e interpretação dos dados recolhidos através 

do questionário TEMGEODS) relativas às conceções dos alunos sobre o tempo geológico, 

apresentadas no capítulo 4.º, e ainda na revisão da literatura, nos indicadores da 

investigação em Didática, nas atuais perspetivas de ensino e de aprendizagem para o 

ensino secundário (Cachapuz et al., 2002), bem como nos programas da disciplina de 

Biologia e Geologia (ME, 2001b, 2003a, 2003b) dos 10.º e 11.º anos, em vigor. 

O presente capítulo encontra-se organizado nas seguintes secções: conceção, 

organização e validação da ID (5.2); planificação da ID (5.3); recursos utilizados (5.4), 

caraterização da turma envolvida na intervenção didática (5.5), análise de informação 

recolhida durante a intervenção didática (5.6); e, por fim, a síntese dos pontos principais 

apresentados neste capítulo (5.7). 

 

 

5.2 – Conceção, Organização e Validação da Intervenção Didática 

A ID foi organizada em três momentos, incluídos na planificação da disciplina de 

Biologia e Geologia, e implementada no ano letivo de 2009/2010. O primeiro momento foi 

implementado a meio do segundo período; o segundo momento no final do segundo 

período e no início do terceiro período e, por fim, o terceiro momento foi implementado no 
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terceiro período. Para cada um destes momentos foram planificadas atividades e 

elaborados recursos didáticos. 

Começou por ser elaborado o plano geral da ID, a que se seguiu a construção dos 

planos parciais de cada um dos três respetivos momentos, os guiões para utilização de 

documentários, os guiões de saídas de campo, fichas de trabalho, fichas para registo de 

notas e fichas para avaliação do trabalho desenvolvido. Estes recursos foram parcialmente 

aplicados a uma turma-piloto do 11.º ano, com 26 alunos, o que permitiu verificar que, 

globalmente, estavam ajustados aos objetivos pretendidos e ainda reformular alguns 

pormenores antes de serem aplicados na turma da experiência. Contudo, devido ao facto de 

as duas turmas terem participado nas saídas de campo, para rendibilizar os transportes e o 

tempo disponibilizado pelos professores, os guiões das saídas de campo e da visita à 

exposição não puderam ser testados antes da sua aplicação. 

 

 

 5.3 – Planificação da Intervenção Didática 

A ID consistiu na implementação de um conjunto de atividades nas aulas de 

Geologia de uma turma do 11.º ano de escolaridade do Curso Científico-humanístico de 

Ciências e Tecnologias, ao longo de 13 sessões (10 sessões com 90 minutos, duas saídas de 

campo, com a duração de um dia cada, e uma visita a uma exposição do Museu Nacional 

de História Natural e da Ciência da Unidade Museus da Universidade de Lisboa, também 

com a duração de um dia, incluindo a deslocação). Estas atividades foram incluídas na 

planificação anual da disciplina de Biologia e Geologia, numa perspetiva de ensino por 

pesquisa (Cachapuz, Praia & Jorge, 2002). 

 

 

5.3.1 – Plano geral da intervenção didática  

A temática da ID insere-se no programa de Biologia e Geologia do 11.º ano (ME, 

2003a), mais concretamente no Tema IV, intitulado “Geologia, problemas e materiais do 

quotidiano”, que integra os seguintes conteúdos concetuais: 

1. Ocupação antrópica e problemas de ordenamento: 
1.1 Bacias hidrográficas (Análise de uma situação-problema). 
1.2 Zonas costeiras (Análise de uma situação-problema). 
1.3 Zonas de vertente (Análise de uma situação-problema). 
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2. Processos e materiais geológicos importantes em ambientes terrestres. 
2.1 Principais etapas de formação das rochas sedimentares. Rochas sedimentares. As 
rochas sedimentares, arquivos históricos da Terra. 
2.2 Magmatismo. Rochas magmáticas. 
2.3 Deformação frágil e dúctil. Falhas e dobras. 
2.4 Metamorfismo. Agentes de metamorfismo. Rochas metamórficas. 
3. Exploração sustentada de recursos geológicos. (ME, 2003a, p. 16) 
 

A ID foi estruturada em três momentos, centrados em três situações-problema, tal 

como se apresenta na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1: Plano geral da intervenção didática. 
 

Momentos Situação-problema Temática do programa Calendarização 
Número de 

sessões previstas 

  
M
O
M
E
N
T
O
 1
  

Como é que se podem 
processar os resíduos 
resultantes da atividade do 
ser humano, reduzindo os 
seus impactos ambientais 
negativos? 

 
Tema IV – Geologia, problemas e 
materiais do quotidiano. 
Unidade 1 – Ocupação antrópica e 
problemas de ordenamento. 

 
 
 

2.º período letivo 

 
 
 
5 

   
M
O
M
E
N
T
O
 2
 

 
 
 
Que contributos dá o 
tempo geológico para o 
desenvolvimento 
sustentável? 

 
Tema IV – Geologia, problemas e 
materiais do quotidiano. 
Unidade 2 – Processos e materiais 
geológicos importantes em ambientes 
terrestres. (As rochas, arquivos 
históricos da Terra). 
Unidade 3 – Exploração sustentada dos 
recursos. 
 

 
 
 
 

2.º e 3.º períodos 
letivos 

 
 
 
 
4 

M
O
M
E
N
T
O
 3
 

 
 
De que modo o 
conhecimento da história 
geológica da região pode 
contribuir para o 
desenvolvimento 
sustentável? 
 

 
Tema IV – Geologia, problemas e 
materiais do quotidiano. 
Unidade 1 – Ocupação antrópica e 
problemas de ordenamento. 
Unidade 2 – Processos e materiais 
geológicos importantes em ambientes 
terrestres. (As rochas, arquivos 
históricos da Terra). 
Unidade 3 – Exploração sustentada dos 
recursos geológicos. 
 

 
 
 
 

3.º período letivo 

 
 
 
 
4 

 

Para cada um dos três momentos, procedeu-se à planificação, a partir de uma recolha 

de dados, feita principalmente com base na pesquisa bibliográfica. Foi ainda tida em conta 

a informação recolhida a partir da análise das planificações da escola envolvida na 

experiência e do contacto com os professores de Biologia e Geologia do ensino secundário.  

Com base no trabalho realizado, foram estabelecidos objetivos, selecionaram-se e 

organizaram-se as atividades, estabeleceram-se limites temporais para a sua realização, 

elaboraram-se materiais a utilizar e foi prevista a forma de avaliação ajustada, procurando 

também obter informação a analisar no âmbito deste estudo. 
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5.3.2 – Planos parciais 

A ID foi organizada em três momentos, como consta no plano geral da ID (Tabela 

5.1). O primeiro momento da intervenção tem como finalidade fazer uma sensibilização 

para os problemas ambientais da região em que é feita a implementação, decorrentes da 

atividade humana. Este momento da ID (Tabela 5.2) integra duas atividades nucleares: 

visionamento do documentário “11.ª Hora”, seguido de debate; e realização de uma 

atividade de campo. 

 

Tabela 5.2: Plano do Momento 1 (Unidade 1). 
 
Sessão Objetivos Atividades Recursos 

1 

 
Identificar temáticas a serem 
estudadas. 
 
Refletir sobre a existência de 
problemas ambientais globais. 
 
Selecionar informação relevante 
sobre a temática em estudo. 

1. Apresentação dos conteúdos a lecionar no 
Tema IV – Geologia, problemas e materiais 
do quotidiano. 
2. Apresentação da situação-problema: 
“Como é que se podem processar os resíduos 
resultantes da atividade do ser humano, 
reduzindo os seus impactos ambientais 
negativos?”. 
3. Visionamento do documentário “11.ª 
Hora”, em simultâneo com o registo de notas 
sobre os aspetos mais importantes. 

 
 
 
 
- Documentário 
“11.ª Hora”. 
 
- Folha para registo 
de notas. 

2 

Valorizar a partilha de informação / 
conhecimento pelos pares. 
 
Identificar ações destinadas a 
minimizar os problemas ambientais. 

1. Preenchimento do guião do documentário 
“11.ª Hora”. 
2. Partilha, em plenário, dos resultados 
(discussão). 
4. Levantamento de problemas ambientais da 
região. 
5. Apresentação à turma do trabalho efetuado. 

- Guião de 
exploração. 
 
- Ficha “Ocupação 
antrópica e 
problemas 
ambientais”. 

3 

Identificar, através de mapas 
disponíveis na Internet, os locais a 
visitar. 
Recolher informações relativas aos 
locais a visitar. 
Formular um conjunto de questões 
sobre os locais a visitar e a 
problemática a estudar. 

1. Preparação da saída de campo ao CTRSU 
do Planalto Beirão e à ETAR de S. Salvador. 
 
2. Formulação de um conjunto de questões 
sobre os locais a visitar e a problemática a 
estudar. 
 
3. Apresentação, em plenário, do trabalho 
efetuado. 

 
 
- Computador com 
acesso à Internet. 

4 

Observar o funcionamento de um 
CTRSU e de uma ETAR. 
Reconhecer a necessidade de 
deposição controlada de resíduos 
sólidos e do tratamento de águas 
residuais. 
Compreender os processos que 
intervêm no tratamento das águas 
residuais e na deposição controlada 
de resíduos. 
Identificar os problemas ambientais 
da região decorrentes da atividade 
humana.  

 
1. Saída de campo ao CTRSU do Planalto 
Beirão e ETAR de S. Salvador. 
 
2. Resposta às questões formuladas. 
 
3. Organização dos dados recolhidos na saída 
(escola) e preparação de um trabalho para 
apresentação à turma. 
 
4. Preenchimento de uma ficha de 
monitorização rápida (snapshot). 

 
- Guião de saída de 
campo. 
 
- Máquina 
fotográfica. 
 
- Computador. 
 
- Ficha de monito-
rização rápida 
(snapshot M1). 

5 

 
Divulgar o trabalho produzido. 

1. Apresentação, à turma, dos trabalhos 
elaborados. 
2. Discussão dos trabalhos apresentados. 
3. Auto e heteroavaliação. 

- Computador. 
- Ficha de auto e 
heteroavaliação dos 
alunos. 
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Através da primeira atividade, pretende-se sensibilizar os alunos para a seguinte 

problemática: “Como é que se podem processar os resíduos resultantes da atividade do ser 

humano, reduzindo os seus impactos ambientais negativos?”. Consiste na apresentação, 

feita pela professora, de um problema à turma, seguida de um diálogo entre esta e os 

alunos com vista à identificação de possíveis soluções para os problemas apresentados. A 

esta primeira abordagem, segue-se o visionamento do documentário intitulado “11.ª hora”. 

A segunda atividade, “Saída de campo ao CTRSU do Planalto Beirão e ETAR de S. 

Salvador”, destina-se fundamentalmente a possibilitar a observação do funcionamento de 

uma estação de tratamento de resíduos sólidos e de uma estação de tratamento de águas 

residuais e a sensibilizar para os problemas ambientais da região decorrentes da atividade 

humana. Esta atividade é constituída por três partes: preparação, realização e trabalho pós 

visita. 

O segundo momento da ID (Tabela 5.3) tem como finalidade fazer uma incursão ao 

passado da Terra e contribuir para a interiorização da urgência em perspetivar o futuro do 

nosso planeta, garantindo a relação do Homem com o Ambiente e preservando a Terra.  

Fazem parte deste momento da ID três atividades nucleares: exploração da ficha 

intitulada “vertigem do tempo”; visionamento do documentário “A fuga do Oceano 

Cósmico”, de Carl Sagan, e visita à exposição A aventura da Terra – um planeta em 

evolução, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Unidade de Museus da 

Universidade de Lisboa. 

Destaca-se, ainda, que com este segundo momento da ID se pretende desenvolver 

nos alunos capacidades relacionadas com a seleção de fontes de informação adequadas à 

resolução da situação-problema, com a organização da informação selecionada, tendo em 

conta o tipo de problema a resolver e os objetivos a atingir e ainda com a divulgação das 

conclusões dos trabalhos realizados. 
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Tabela 5.3: Plano do Momento 2 (Unidade 2 e Unidade 3). 
 
Sessão Objetivos Atividades Recursos 

 
 
1 

 
Reconhecer que a ciência é 
dinâmica e que os avanços 
tecnológicos a fazem evoluir. 

1. Apresentação da situação-problema: “Que 
contributos dá o tempo geológico para o 
desenvolvimento sustentável?”. 
2. Exploração, em grupo, da ficha “A vertigem 
do tempo”. 

 
- Ficha “A vertigem 
do tempo”. 

 
 
2 

 
Divulgar o trabalho produzido. 
 
Preparar a visita à exposição. 

1. Apresentação dos trabalhos. 
2. Visionamento do documentário A fuga do 
Oceano Cósmico, de Carl Sagan. 
3. Preparar a visita à exposição do Museu da 
História Natural. 

- Documentário A 
fuga do Oceano 
Cósmico. 
- Guião de 
exploração. 

 
 
 
 
 
 
 
3 

Compreender a História do 
Planeta Terra e a evolução da 
vida na sua relação temporal – 
tempo geológico. 
 
Promover a construção da 
imagem do passado da Terra. 
 
Compreender a urgência em 
perspetivar o futuro do nosso 
planeta, garantindo a relação do 
ser humano com o ambiente e 
preservando a Terra. 

 
1. Visita à exposição A aventura da Terra - um 
planeta em evolução do Museu da História 
Natural e da Ciência da Unidade de Museus da 
Universidade de Lisboa, seguindo o guião 
disponibilizado. 
 
2. Recolha de informação. 
 
3. Organização da informação. 
 
4. Avaliação da visita à exposição. 

 
- Guião. 
 
 
 
 
 
 
 
- Ficha de 
monitorização rápida 
(snapshot M2). 
 

 
4 

 
Divulgar o trabalho produzido. 

1. Apresentação dos trabalhos elaborados pelos 
alunos. 
2. Discussão dos trabalhos apresentados. 
3. Auto e heteroavaliação. 

- Ficha de auto e 
heteroavaliação dos 
alunos. 

 

O terceiro momento da ID (Tabela 5.4) tem como finalidade abordar a realidade 

próxima dos alunos para promover a sua compreensão do conceito de tempo geológico, de 

modo a ajudá-los a perspetivar um futuro sustentável.  

Deste momento faz parte uma saída de campo na região de Viseu (Serra do 

Caramulo e Termas de São Pedro do Sul), sendo as atividades organizadas, ao longo de 

quatro sessões, da seguinte forma: preparação da saída de campo, saída de campo e pós-

saída de campo (organização dos dados recolhidos e elaboração de materiais para 

divulgação: relatórios, artigos, reportagens, fotorreportagens e vídeos). 
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Tabela 5.4: Plano do Momento 3 (Unidade 1, Unidade 2 e Unidade 3). 
 
Sessão Objetivos Atividades Recursos 

 
 
 
 
 
1 

Identificar aspetos positivos 
e negativos dos momentos 
anteriores para fundamentar 
e otimizar os trabalhos 
seguintes. 
  
Selecionar informação 
relevante sobre a temática 
em estudo: história 
geológica da região. 
 
Preparar a saída de campo. 

1. Articulação com os momentos 1 e 2. 
2. Apresentação da situação-problema: “De que 
modo o conhecimento da história geológica da 
região pode contribuir para o desenvolvimento 
sustentável?”. 
3. Preparação da saída de campo à região de Viseu. 
Identificação de rochas em amostra de mão. 
Orientação no campo (bússolas e mapas). 
Transporte de materiais. Visualização de modelos 
de deformações (dobras e falhas). Cartografia 
(cartas topográficas e geológicas da região 
contemplada na saída de campo). 
4. Revisão de conteúdos lecionados no 10.º ano e 
em aulas de 11.º ano. 

 
- Bússola. 
- Cartas topográficas. 
- Cartas geológicas. 
- Modelos de dobras e 
de falhas. 
- Vários tipos de 
rochas. 
- Calha  
- Areias com diferente 
granulometria. 
- Computador com 
acesso à Internet. 

 
 
2 

 
Compreender o conceito de 
tempo geológico de modo a 
perspetivar um futuro 
sustentável.   

1. Saída de campo à região de Viseu: “Da vertigem 
do tempo …”, organizada de acordo com o guião. 
2. Recolha de dados. 
3. Organização dos dados recolhidos. 
4. Preenchimento de uma ficha de monitorização 
rápida (snapshot). 

- Guião. 
 
- Ficha de 
monitorização rápida 
(snapshot M2). 

 
3 

 
Partilhar os resultados na 
turma. 
 

1. Apresentação dos trabalhos elaborados pelos 
alunos. 
2. Discussão dos trabalhos apresentados. 
3. Auto e heteroavaliação. 

- Computador. 
 
- Ficha de auto e de 
heteroavaliação. 

 
4 

 
Avaliar a ID. 

1. Teste (última questão). 
2. Resposta ao Questionário. 

- Teste. 
- Questionário. 

 

 

5.4 – Recursos 

Para a implementação das atividades que integram os três momentos apresentados na 

secção anterior (5.3.2), foram preparados alguns recursos que agrupámos sob as 

designações de guiões (visionamento de documentários; saídas de campo; visita a uma 

exposição) e de outros recursos [fichas de trabalho, fichas para registo de notas, fichas para 

avaliação do trabalho desenvolvido e fichas de monitorização rápida (snapshots)]. 

 

 

5.4.1 – Guiões 

O plano da ID prevê a utilização de guiões para orientarem os alunos no 

visionamento de documentários, nas saídas de campo e na visita a uma exposição. Assim, 

foram elaborados dois guiões para visionamento de documentários, dois guiões para saídas 

de campo (“CTRSU do Planalto Beirão e ETAR de S. Salvador”; “Da vertigem do Tempo 

Geológico ao Desenvolvimento Sustentável na região de Viseu”) e um guião para uma 
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visita a uma exposição (Exposição A aventura da Terra – um planeta em evolução) 

(Martins-Loução, 2011). 

Os guiões para visionamento de documentários foram utilizados nos dois primeiros 

momentos da ID: no visionamento do documentário “11.ª Hora” e do documentário “A 

fuga do Oceano Cósmico”. 

O guião de trabalho associado ao visionamento do documentário “11.ª Hora” (Anexo 

11), atividade integrada no Momento 1 da ID (Tabela 5.2), serviu para orientar os alunos 

na exploração da informação sobre o documentário. Este guião, utilizado na segunda aula 

da intervenção, é constituído por um conjunto de onze questões que convidam os alunos a 

selecionar informação relevante sobre a problemática em estudo e a organizá-la com o fim 

de a apresentar aos colegas e de facilitar a sua discussão. 

Para acompanhar o visionamento de uma parte (10 minutos) do documentário “A 

fuga do Oceano Cósmico”, de Carl Sagan, na segunda sessão do Momento 2 da ID, foi 

também elaborado um guião de exploração (Anexo 12). O guião é constituído por quatro 

questões que visam proporcionar aos alunos uma oportunidade para utilizarem, em novas 

situações, a informação apresentada no documentário de modo a compreenderem a 

História do Planeta Terra e para refletirem sobre a relação entre a dimensão temporal do 

Universo e a do Homem. 

Foram também construídos dois guiões para orientarem as saídas de campo: 

“Trabalho de campo – CTRSU do Planalto Beirão e ETAR de S. Salvador”; e “Guia de 

Campo - Da vertigem do Tempo Geológico ao Desenvolvimento Sustentável na região de 

Viseu”. Estes guiões foram estruturados com base num conjunto não linear de 

procedimentos metodológicos a saber: observação / recolha de informação no campo 

(trabalho individual); processamento da informação (trabalho em pequeno grupo); 

apresentação das conclusões e debate (trabalho em plenário); sistematização (trabalho em 

pequeno grupo); elaboração de um trabalho final para apresentação e discussão na turma. 

O guião “Trabalho de campo – CTRSU do Planalto Beirão e ETAR de S. Salvador” 

(Anexo 13), previsto para ser utilizado na quarta aula do Momento 1 da ID (Tabela 5.2), 

destina-se a orientar os alunos durante o trabalho de campo que pretende promover o 

reconhecimento da necessidade de deposição controlada de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) e do tratamento de águas residuais. O guião destina-se ainda a facilitar a 
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compreensão dos processos que intervêm no tratamento das águas residuais e na deposição 

controlada de resíduos. 

Este trabalho de campo foi desenvolvido durante um dia (três horas de manhã, 

seguidas de intervalo para o almoço, e duas horas de tarde). 

No guião, o trabalho de campo está organizado em duas partes que correspondem a 

duas paragens, cada uma delas centrada em sua questão-problema. São também 

apresentados grupos de questões orientadoras da recolha e registo de informação, propostas 

para análise e organização da informação recolhida e ainda orientações para a comunicação 

das conclusões. 

Na Paragem I – “CTRSU do Planalto Beirão” – a questão-problema foi a seguinte: 

Como é que o CTRSU do Planalto Beirão contribui para reduzir os impactos ambientais 

negativos?  

As questões sobre a recolha de informação agrupam-se em três tópicos: produção de 

RSU na atualidade (5 questões); desafios no tratamento de RSU (5 questões); e tratamento 

de RSU e ordenamento de território (4 questões). 

Na Paragem II – Estação de tratamento de águas residuais (ETAR) de S. Salvador – a 

questão problema é a seguinte: Como é que a ETAR de S. Salvador contribui para reduzir 

os impactos ambientais negativos? 

As questões orientadoras para a segunda paragem agrupam-se à volta dos seguintes 

tópicos: desafios no tratamento de águas residuais (3 questões); tratamento de águas 

residuais e ordenamento de território (4 questões). 

No final, é proposta uma atividade de sistematização dos dados recolhidos e 

organizados relativamente às duas paragens e a elaboração de um trabalho escrito para 

apresentar e discutir na turma, subordinado à seguinte questão: Como reduzir os impactos 

ambientais negativos resultantes da atividade do ser humano? 

O guião de trabalho de campo “Da vertigem do Tempo Geológico ao 

Desenvolvimento Sustentável na região de Viseu” (Anexo 14a) foi elaborado para ser 

implementado na sessão 2 do Momento 3 (Tabela 5.4) com vista a promover a 

compreensão do conceito de tempo geológico, a partir do conhecimento da história 

geológica da região de Viseu, de modo a perspetivar um futuro sustentável. O trabalho de 

campo está, assim, planeado com vista a procurar respostas para o seguinte problema: De 
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que modo o conhecimento da história geológica da região pode contribuir para o 

desenvolvimento sustentável? 

Este documento é constituído por uma parte introdutória que apresenta o tema do 

trabalho de campo, a situação-problema, a contextualização geológica e o itinerário, os 

objetivos, os recursos necessários, a metodologia de trabalho e seis partes correspondentes 

às seis paragens previstas. 

Os objetivos propostos são os seguintes: selecionar fontes de informação adequadas à 

resolução da situação problema; organizar a informação selecionada, tendo em conta o tipo 

de problema a resolver e os objetivos a atingir; identificar diferentes ambientes terrestres 

na região de Viseu; compreender a ação do ser humano como agente de mudanças 

ambientais na região em estudo; reconstruir a história geológica da região de Viseu; 

valorizar o património geológico da região de Viseu; reconhecer a necessidade de 

promover o desenvolvimento sustentável. 

O trabalho de campo, cujo itinerário está representado na Figura 5.1, desenvolve-se 

durante um dia (três horas de manhã e três horas de tarde, com um intervalo para o 

almoço).  

 

 
Figura 5.1. Representação do itinerário do trabalho de campo. 

 

Para cada uma das paragens (P1 – São Miguel do Outeiro; P2 – Estrada de Caselho; 

P3 – Caramulinho; P4 – Guardão de Baixo; P5 – Areal; P6 – Termas de S. Pedro do Sul) 

há um conjunto de instruções orientadoras da recolha e registo de informação, propostas 
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para análise e organização da informação recolhida e ainda orientações para a comunicação 

das conclusões. 

Do Guião de trabalho de campo “Da vertigem do Tempo Geológico ao 

Desenvolvimento Sustentável na região de Viseu” faziam também parte, como anexos, 

várias secções de cartas geológicas (Carta Geológica de Portugal 1/50000; Esquema 

tectono-estratigráfico – Extrato da Carta Geológica 1:500000 – adaptado; Secção da Carta 

Geológica de Portugal 1:500000 – Região de Viseu; Secção da Carta Geológica 17-A 

Viseu 1:50000) e de cartas topográficas [Carta Militar de Portugal Escala - 1:25000: Vila 

Chã de Sá – Viseu (Folha 188); Guardão – Tondela (Folha 187); Castelões – Tondela 

(Folha 198); Vouzela (Folha 177)] (Anexo 14b e Anexo 14c). 

Foi ainda elaborado um Guião para uma visita à exposição A aventura da Terra – um 

planeta em evolução, patente no Museu Nacional de História Natural e da Ciência da 

Unidade de Museus da Universidade de Lisboa (Anexo 15). Esta atividade, prevista para a 

sessão 3 do Momento 2 (Tabela 5.3), centra-se sobre a seguinte temática: processos e 

materiais geológicos importantes em ambientes terrestres (As rochas, arquivos históricos 

da Terra); exploração sustentada de recursos geológicos. 

A visita à exposição teve uma duração de duas horas e trinta minutos, centrando-se 

na questão-problema Que contributos dá o tempo geológico para o desenvolvimento 

sustentável? e os seus objetivos foram os seguintes: compreender a História do Planeta 

Terra e a evolução da vida na sua relação temporal – tempo geológico; promover a 

construção da imagem do passado da Terra; compreender a urgência em perspetivar o 

futuro do nosso planeta, garantindo a relação do ser humano com o ambiente e preservando 

a Terra. 

O guião é constituído por uma secção introdutória (onde é indicado o tema, a 

situação problema, a atividade, os objetivos, os recursos e a metodologia de trabalho) e por 

uma secção com as orientações relativas à recolha de informação e à reflexão sobre o que é 

observado (3.1), sobre a análise e processamento da informação recolhida (3.2), sobre a 

apresentação das conclusões e debate sobre a visita à exposição (3.3) e sobre a 

sistematização dos dados recolhidos e a elaboração de um relatório (3.4). Faz ainda parte 

do guião um anexo com um conjunto de três folhas estruturadas de modo a facilitar o 

registo de informação relacionada com os últimos 500 milhões de anos da História da 

Terra (Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico). 
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5.4.2 – Outros recursos 

Foram também preparados outros recursos, designados por fichas [de trabalho, para 

registo de notas, para avaliação do trabalho desenvolvido e de monitorização rápida 

(snapshots)]. 

Assim, foram elaboradas duas fichas de trabalho: “Ocupação Antrópica e Problemas 

Ambientais” e “A vertigem do tempo”. 

A ficha de trabalho “Ocupação Antrópica e Problemas Ambientais” (Anexo 16) 

insere-se nas atividades previstas para a segunda sessão do Momento 1 da ID e destina-se a 

ajudar a fazer o levantamento de problemas ambientais ao nível da região, da escola e de 

casa, de modo a identificar ações que podem minimizar esses problemas. A ficha é 

constituída por um quadro em que os alunos registam os problemas ambientais 

identificados (na região, na escola e em casa), bem como as consequências e as soluções 

para esses problemas.  

Por sua vez, a ficha de trabalho “A vertigem do tempo” (Anexo 17) insere-se no 

conjunto de atividades previstas para a primeira sessão do Momento 2 da ID e tem como 

objetivo promover o reconhecimento de que a ciência é dinâmica e de que os avanços 

tecnológicos fazem evoluir a ciência. Depois de um breve enquadramento sobre a temática, 

é proposta aos alunos uma atividade de análise de um excerto da obra O tempo de pedra, 

de Pena dos Reis (Reis, 2008) e de uma tabela em que é apresentada a evolução dos 

valores atribuídos à idade da Terra, por diferentes autores, desde o século XVI. A partir da 

leitura destes textos, os alunos selecionam a informação mais importante sobre o tempo, o 

tempo geológico, a datação relativa, a datação absoluta, a “ampliação do tempo da Terra” 

ao longo dos últimos três séculos e sobre o desenvolvimento sustentável. Segue-se uma 

instrução para os alunos, em pequeno grupo, organizarem a informação recolhida. 

Para facilitar o registo da informação, foi também elaborada uma ficha destinada a 

tomar apontamentos para ajudar numa reflexão sobre a ocupação antrópica, aquando do 

visionamento do documentário “11.ª Hora” (Anexo 18). Foi ainda preparada uma ficha 

para utilizar juntamente com o guião da saída de campo “Da vertigem do Tempo 

Geológico ao Desenvolvimento Sustentável na região de Viseu”. Esta ficha para registo 

(Anexo 19) apresenta-se organizada por paragens e inclui uma imagem representativa de 

cada uma dessas paragens. Além de facilitar o registo da informação solicitada no guião da 
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saída de campo, destinava-se ainda a permitir fazer uma primeira organização dessa 

informação. 

Com o objetivo de registar a apreciação dos alunos, imediatamente a seguir a 

algumas atividades, foram preparados e utilizados dois modelos de fichas de monitorização 

rápida (snapshots): Modelo 1 (Anexo 20) e Modelo 2 (Anexo 21).  

No primeiro modelo (Anexo 20), elaborado com base no instrumento utilizado na 

escola em que decorreu a ID para fazer a avaliação das atividades, solicita-se aos alunos 

uma tomada de posição relativamente a cinco tópicos: programa da atividade (objetivos, 

conteúdos, utilidade prática e duração da atividade); funcionamento da atividade 

(motivação, trabalhos/exercícios, relacionamento, recursos e impacto); pontos fortes e 

pontos fracos; e funcionamento global da atividade. Esta ficha de monitorização rápida 

(snapshot) foi utilizada na quarta sessão do Momento 1 (Saída de campo ao CTRSU do 

Planalto Beirão e ETAR de S. Salvador). 

O segundo modelo de ficha de monitorização rápida (snapshot) (Anexo 21), utilizado 

para recolher a apreciação dos alunos sobre a visita à exposição A aventura da Terra – um 

planeta em evolução (terceira sessão do Momento 2) e sobre a saída de campo “Da 

vertigem do tempo geológico …” (segunda sessão do Momento 3), era constituído por 

duas questões: “Como decorreu?” (Aspetos positivos e aspetos negativos) e “Como 

melhorar o que vem sendo feito?” (Indicação de aspetos que possam contribuir para 

melhorar o trabalho realizado).  

De modo a facilitar a sistematização dos dados relativos à autoavaliação e à 

heteroavaliação dos alunos, foi elaborada uma ficha (Anexo 22), para registar a opinião 

dos alunos sobre o desempenho dos elementos do seu grupo e os dos outros grupos 

relativamente aos seguintes tópicos: capacidade de investigação; comunicação; 

solidariedade (cooperação); e conhecimento. 

Foi ainda incluído no teste realizado pelos alunos (quarta sessão do terceiro 

momento) o seguinte item: “Atualmente vivem-se momentos de alguma preocupação ambiental 

na Terra, sendo posta em causa a vida e a sobrevivência de várias espécies no Planeta, incluindo a 

humana. Explique de que modo a Geologia, estabelecendo pontes com outras áreas do saber, 

poderá ajudar a encontrar soluções para estes problemas”. Este item questiona os alunos sobre o 

contributo da Geologia para encontrar soluções para os problemas ambientais, tal como o 

item 23 do questionário TEMGEODS os interpela sobre o contributo do tempo geológico. 
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5.5 – Caraterização da Turma Envolvida na Intervenção Didática 

A turma, constituída por vinte e oito alunos, é caraterizada com base na informação 

obtida a partir das respostas à primeira parte do questionário TEMGEODS, aplicado no 

início da intervenção, e tem em conta as seguintes variáveis: idade, sexo, localidade de 

residência, qualificação académica e profissão dos pais, bem como a profissão desejada 

pelos alunos. 

 

 

5.5.1 – Idade 

A distribuição das idades dos alunos envolvidos na ID é apresentada no gráfico da 

Figura 5.2. Os 28 alunos da turma, aquando do início da intervenção, têm idades 

compreendidas entre os 16 (82,1%) e os 17 anos (17,9%). Verifica-se, assim, que a maioria 

fez um percurso escolar normal, sem retenções. 

17 anos
17,9%

16 anos
82,1%

 
Figura 5.2. Idade dos alunos envolvidos na ID. 

 

 

5.5.2 – Sexo 

A turma que participou na ID é constituída maioritariamente por indivíduos do sexo 

feminino (64,3%), como se pode verificar a partir da observação do gráfico da Figura 5.3. 
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Masculino
35,7%

Feminino
64,3%

 
Figura 5.3. Sexo dos alunos envolvidos na ID. 

 

 

5.5.3 – Localidade de Residência 

Os alunos que participaram na ID residem em dois concelhos do distrito de Viseu. 

Tal como é apresentado na Figura 5.4, cerca de 93% residem no concelho de Viseu e cerca 

de 7% no de Penalva do Castelo. 

Penalva do 
Castelo
7,1%

Viseu
92,9%

 
Figura 5.4. Concelho de residência dos alunos envolvidos na ID. 
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5.5.4 – Qualificação Académica dos Pais 

Os dados relativos à qualificação académica dos pais são apresentados na Tabela 5.5. 

Verifica-se que uma percentagem de 3,6% dos inquiridos não responde sobre a 

qualificação do seu pai. 

 

Tabela 5.5: Qualificação académica dos pais dos alunos envolvidos na ID. 
 

 
Nível de escolaridade 

Pai Mãe 

n % n % 

Ensino superior 15 55,6 16 57,2 

Formação profissional de nível IV (CET) 2 7,4 0 0,0 

Curso geral do ensino secundário 5 18,5 7 25,0 

Curso técnico, tecnológico ou técnico-profissional do ensino 
secundário / Formação profissional de nível III 

0 0,0 2 7,1 

Terceiro ciclo do ensino básico / Formação profissional de nível II 5 18,5 2 7,1 

Segundo ciclo do ensino básico / Formação profissional de nível I 0 0,0 1 3,6 

Total 27 100 28 100 

Missing  1 3,6 0 0,0 

 

Dos alunos que responderam, a maioria diz que os pais têm uma qualificação 

académica ao nível do ensino superior, cerca de 7% obtiveram formação pós-secundária e 

37% concluíram o ensino secundário ou o ensino básico. Relativamente às mães, a maioria 

dos alunos responde também que as mães têm uma qualificação académica ao nível do 

ensino superior e 25% concluíram o ensino secundário. Apenas cerca de 11% têm uma 

qualificação académica ao nível do ensino básico.  

Verifica-se, assim, que as mães apresentam uma ligeira vantagem nas qualificações 

académicas relativamente às dos pais. Por outro lado, podemos constatar que as 

qualificações académicas dos pais (pai e mãe) dos respondentes são, em termos globais, 

mais elevadas do que as dos pais dos inquiridos na primeira parte do estudo (secção 4.2.5) 

e ainda muito mais elevadas do que as médias relativas à totalidade da população 

portuguesa (INE, 2002, 2012). 

 

 

5.5.5 – Profissão dos Pais e Profissão Desejada pelos Alunos 

Foi perguntado aos alunos qual era a profissão dos pais (pai e mãe) e qual a profissão 

que eles gostariam de vir a ter no futuro.  
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O resultado da análise das respostas dadas sobre a profissão dos pais é apresentado 

na Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6: Profissão dos pais dos alunos envolvidos na ID. 
 

Profissão 
Pai Mãe 

n % n % 

Pessoal de chefia e direção 3 12,0 2 7,7 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas 9 36,0 14 53,8 

Técnicos e profissionais de nível intermédio 4 16,0 2 7,7 

Empregados administrativos 1 4,0 1 3,8 

Pessoal dos serviços e vendedores 2 8,0 6 23,2 

Operários, artífices e trabalhadores similares 6 24,0 0 0,0 

Operadores de instalações e máquinas 0 0,0 1 3,8 

Total 25 100 26 100 

Missing 3 10,7 2 7,1 

 

Não responderam à questão entre cerca de 7% (profissão da mãe) e de 11% 

(profissão do pai) dos inquiridos. 

Em relação ao pai, as profissões mais representadas dizem respeito às categorias 

“especialistas das atividades intelectuais e científicas”, com 36%, e “operários, artífices e 

trabalhadores similares”, com 24%. 

A maioria das mães (cerca de 54%) tem profissões que correspondem à categoria 

“especialistas das atividades intelectuais e científicas”. 

Destaca-se ainda o facto de nenhum inquirido indicar que os pais se encontram 

desempregados. 

No que se refere à profissão desejada pelos alunos envolvidos na ID, o resultado da 

análise das respostas dadas ao item 7.3 do questionário é apresentado na Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7: Profissões desejadas pelos alunos envolvidos na ID. 
 

Profissões n % 

Pessoal de chefia e direção 1 3,7 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas 18 66,7 

Técnicos e profissionais de nível intermédio 6 22,2 

Não sabe 2 7,4 

Total 27 100 

Missing 1 3,6 
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A partir da análise da tabela anterior, verifica-se que 3,6% dos alunos inquiridos não 

respondem à questão e cerca de 7% dizem que não sabem qual a profissão que gostariam 

de exercer no futuro. 

A maioria dos alunos inquiridos (66,7%) deseja vir a ter profissões que se inserem na 

categoria “especialistas das atividades intelectuais e científicas”, enquanto 22,2% desejam 

desempenhar funções como “técnicos e profissionais de nível intermédio”. 

 A partir da observação do gráfico da Figura 5.5, em que se apresentam estes dados 

juntamente com os dados relativos às profissões exercidas pelos pais, verifica-se que estes 

alunos desejam exercer profissões socialmente mais prestigiadas do que as exercidas pelos 

seus pais. 

% 

  
Figura 5.5. Profissão dos pais e profissão desejada pelos alunos envolvidos na ID. 

 

Por outro lado, realça-se o facto de poucos alunos (3,7%) manifestarem o desejo de 

vir a exercer profissões inseridas na categoria “pessoal de chefia e direção”. 

 

 

5.6 – Análise de Informação Recolhida durante a Intervenção Didática 

A ID, organizada em três momentos principais, é um elemento chave da 

investigação-ação desenvolvida. A avaliação da influência da intervenção é feita 
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fundamentalmente com base na informação recolhida através de um pré-teste e de um pós-

teste (questionário TEMGEODS), analisada no capítulo 6.º.  

No entanto, ao longo da intervenção, imediatamente após cada um dos três 

momentos (Momento 1 – Saída de campo ao CTRSU do Planalto Beirão e ETAR de S. 

Salvador; Momento 2 – Visita à exposição A aventura da Terra – um planeta em evolução; 

Momento 3 – Saída de campo Da vertigem do Tempo Geológico ao Desenvolvimento 

Sustentável na Região de Viseu) foram aplicadas fichas de monitorização rápida (snapshot) 

que permitiram recolher informação para  avaliar alguns aspetos do trabalho realizado. 

Nesta secção, vamos analisar essa informação recolhida. No ponto relativo ao momento 3 

(5.6.3), vamos analisar também a informação recolhida a partir das respostas dadas pelos 

alunos à questão do teste de avaliação centrada na problemática deste estudo. 

 

 

5.6.1 – Momento 1 da Intervenção Didática 

O momento 1 da intervenção didática tem como núcleo principal, como já dissemos, 

a saída de campo ao CTRSU do Planalto Beirão e à ETAR de S. Salvador. No final da 

saída de campo os alunos pronunciaram-se sobre o programa e sobre o funcionamento 

desta atividade, numa escala de 5 pontos, bem como sobre os pontos fortes e sobre os 

pontos fracos da saída de campo. Por último, os alunos fizeram uma avaliação global do 

funcionamento da atividade. 

A informação resultante das respostas dos alunos sobre o programa (objetivos, 

conteúdos, utilidade e duração da atividade) é apresentada na Tabela 5.8. 

 

Tabela 5.8:  Avaliação do programa da saída de campo ao CTRSU do Planalto Beirão e ETAR de  S. 
Salvador. 

 

 

Objetivos Conteúdos Utilidade 
Duração da 
atividade 

Não atingidos (1) – 
Totalmente atingidos (5) 

Inadequados (1) – 
Muito adequados (5) 

Inaplicável (1) - 
Totalmente aplicável (5) 

Insuficiente (1) – 
Excessiva (5) 

Escala n % n % n % n % 

5 8 38,1 10 47,6 8 38,1 0 0,0 

4 13 61,9 10 47,6 11 52,4 4 19,0 

3 0 0,0 1 4,8 2 9,5 15 71,4 

2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,8 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,8 

Total 21 100 21 100 21 100 21 100 
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A partir da Tabela 5.8 pode verificar-se que todos os alunos que participaram na 

saída de campo (21 alunos) responderam à ficha de monitorização. Os restantes sete alunos 

da turma (25%) faltaram a esta atividade. 

A análise das respostas dos alunos mostra-nos que as frequências mais elevadas 

tendem a centrar-se nos níveis mais elevados da escala de Likert, indicando que eles 

consideram que os objetivos foram atingidos, os conteúdos são muito adequados, que a 

atividade é útil e que tem uma duração adequada.  

Na Tabela 5.10, apresenta-se a informação relativa à avaliação sobre o 

funcionamento da atividade quanto à motivação, aos trabalhos/exercícios propostos, ao 

relacionamento, aos recursos e ao impacto. 

 

Tabela 5.9: Avaliação do funcionamento da saída de campo ao CTRSU do Planalto Beirão e ETAR de  S. 
Salvador. 

 
 

Motivação 
Trabalhos / 
exercícios 

Relacionamento Recursos Impacto 

Baixa (1) – Elevada 
(5) 

Inadequado (1) – 
Muito adequados (5) 

Fechado (1) - Muito 
aberto (5) 

Maus (1) – 
Excelentes (5) 

Fraco (1) – 
Excelente (5) 

Escala n % n % n % n % n % 

5 3 14,3 3 14,3 6 28,6 4 19,0 2 9,5 

4 11 52,4 10 47,6 9 42,9 11 52,4 15 71,4 

3 7 33,3 8 38,1 6 28,6 6 28,6 4 19,0 

2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 21 100 21 100 21 100 21 100 21 100 

 

Relativamente ao funcionamento da saída de campo ao CTRSU do Planalto Beirão e 

ETAR de S. Salvador, verifica-se que as frequências mais elevadas se centram num nível 

elevado (4) da escala. Assim sendo, a análise da informação da Tabela 5.9 sugere que os 

alunos apresentaram motivação a um nível elevado, consideraram os exercícios propostos 

bastante adequados, o relacionamento bastante aberto, os recursos utilizados e o impacto 

da atividade muito bons. 

Os alunos indicaram também os pontos fortes da saída de campo que são 

apresentados na Tabela 5.10. 
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Tabela 5.10: Pontos fortes assinalados sobre a saída ao CTRSU do Planalto Beirão e ETAR de  S. Salvador. 
 

Pontos fortes n 

Obtenção de novos conhecimentos sobre tratamento de lixos e águas 8 

Sensibilização para os problemas ambientais /enquadramento na matéria 6 

Boa organização 2 

Compreensão dos processos de modo a contribuir para uma melhoria do ambiente 2 

Disponibilização de material informativo 2 

Faltar às aulas teóricas 2 

Contribuir para a formação de cidadãos responsáveis 1 

Total 23 

 

Apenas 19 alunos deram resposta ao pedido de indicação de pontos fortes da saída de 

campo, registando-se um total de 23 pontos. Conforme se observa na Tabela 5.10, os 

pontos fortes que foram mais destacados pelos alunos foram “obtenção de novos 

conhecimentos sobre tratamento de lixos e águas” e “sensibilização para os problemas 

ambientais”. Os outros pontos fortes, apesar de serem assinalados por menos alunos, são 

igualmente importantes: organização, interesse pelo material informativo e o contributo 

para a formação de cidadãos responsáveis. 

Na Tabela 5.11 são apresentados os aspetos negativos assinalados relativamente à 

saída ao CTRSU do Planalto Beirão e ETAR de S. Salvador por 17 alunos. Quatro alunos 

não assinalaram qualquer ponto fraco. 

  

Tabela 5.11: Pontos fracos assinalados sobre a saída ao CTRSU do Planalto Beirão e ETAR de  S. Salvador. 
 

Pontos fracos n 

Condições meteorológicas (chuva) 15 

Dicção da guia 8 

Cheiros fortes 7 

ETAR pouco desenvolvida / modernizada 1 

O tempo de espera 1 

Total 32 

 

Os pontos fracos apontados por maior número de alunos foram as condições 

meteorológicas, pelo facto de ter chovido nesse dia, um pormenor relacionado com a guia 

do CTRSU e um aspeto relacionado com a atividade que foi estudada: os maus cheiros. 

A guia que foi destacada pelo CTRSU Planalto Beirão para receber e acompanhar os 

alunos apresentava algumas dificuldades ao nível da comunicação, fazendo comentários 

pouco adequados, tendo em conta os alunos que a ouviam, o que causou reações pouco 
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convenientes por parte dos alunos, obrigando à intervenção da professora para resolver 

alguns conflitos que surgiram. 

Relativamente à questão do mau cheiro, consideramos que é um aspeto formativo 

relevante uma vez que deixa uma marca indelével nos alunos.  

É ainda de assinalar que houve dois alunos que registaram observações no campo 

próprio da ficha de monitorização (ponto 4): “Apesar de tudo, a visita foi satisfatória e 

cumpriu os objetivos propostos, alertando-me para factos que desconhecia” (Q9); e 

“Tencionamos ter mais visitas de estudo que nos sensibilizem para a matéria a lecionar” 

(Q10).  

As apreciações feitas pelos alunos dão-nos indicações de que o trabalho realizado 

cumpre os objetivos estabelecidos para esta atividade e que, há interesse na continuidade 

da ID. A Tabela 5.12 apresenta os resultados da análise da informação relativa à apreciação 

global. 

 

Tabela 5.12: Avaliação global da saída de campo ao  CTRSU do Planalto Beirão e ETAR de  S. Salvador. 
 

Escala n % 

5 2 9,5 

4 18 85,7 

3 1 4,8 

2 0 0,0 

1 0 0,0 

Total 21 100 

 

Verifica-se que as frequências mais elevadas se centram no nível 4 de uma escala de 

1 (fraca) a 5 (excelente), o que equivale a uma apreciação de muito bom. 

Além destes dados apresentados pelos alunos, registámos ainda algumas reflexões 

que nos pareceram relevantes e que passamos a apresentar. Aquando da preparação da 

saída houve o cuidado de prever a ida ao CTRSU de manhã para evitar que a experiência 

com os cheiros se tornasse muito desagradável. Ora, a realização da saída de campo num 

dia de chuva, foi pouco confortável; no entanto, se tivéssemos um dia mais quente e seco, a 

intensidade dos cheiros ainda tornaria o trabalho mais difícil para os alunos. Assim, 

consideramos que estes foram fatores que contribuíram para o sucesso desta saída de 

campo. 
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5.6.2 – Momento 2 da Intervenção Didática 

O momento 2 da intervenção didática teve como núcleo central a visita à exposição A 

aventura da Terra – um planeta em evolução que decorreu de acordo com a descrição feita 

na secção 5.3.2  e com o guião que consta como Anexo 15 a trabalho.  No final da 

atividade, foi utilizada a ficha de monitorização rápida (Snapshot) - Modelo 2 (ANEXO 

21) para recolher as indicações dos 23 alunos que participaram na visita sobre os pontos 

fortes, os pontos fracos e as indicações de melhoria. 

O resultado da análise das apreciações feitas pelos alunos quanto aos pontos fortes é 

apresentado na Tabela 5.13. Dois alunos não indicaram qualquer ponto forte. 

 

Tabela 5.13: Pontos fortes assinalados relativamente à visita à exposição A aventura da Terra -  um planeta 
em evolução. 

 
Pontos fortes n 

Atividade e recursos facilitadores da compreensão da História da Terra 11 

Revisão para o exame (relacionou conceitos da Biologia com a Geologia) 9 

Conteúdo adequado à disciplina de Geologia 5 

Desempenho da guia 3 

Viagem agradável (convívio com outras turmas) 2 
Oportunidade de intervenção dos alunos 1 

Bom tempo 1 

Total 32 

 

Os pontos fortes destacados por mais alunos são “atividade e recursos facilitadores 

da compreensão da História da Terra” e “revisão para o exame (relacionou conceitos da 

Biologia com a Geologia)”. É de destacar também o facto de os alunos considerarem o 

“conteúdo adequado à disciplina de Geologia. Verifica-se ainda que o número total de 

pontos fortes indicados relativamente à visita à exposição A aventura da Terra – um 

planeta em evolução é superior aos pontos fortes indicados relativamente à saída de campo 

desenvolvida no primeiro momento. 

A Tabela 5.14 apresenta os pontos fracos assinalados por treze dos vinte e três alunos 

da turma em que foi implementada a intervenção. Os restantes dez alunos que participaram 

na atividade não indicaram qualquer ponto fraco relativamente à visita de estudo. 
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Tabela 5.14: Pontos fracos assinalados relativamente à visita à exposição A aventura da Terra -  um planeta 
em evolução. 

 
Pontos fracos n 

Impaciência da guia 3 

Muito escuro 1 

Rapidez da visita 1 

Falta de atenção 1 

Atraso na hora de almoço 1 

Total 7 

 

A análise da informação apresentada na Tabela 5.14 permite verificar, em primeiro 

lugar, um menor número de referências a aspetos negativos do que as referências a aspetos 

positivos apresentadas na Tabela 5.13. Por outro lado, comparando com a informação 

apresentada na Tabela 5.11, relativa ao primeiro momento da ID, verifica-se também uma 

redução para 25% no número de referências a aspetos negativos. A maior frequência no 

que se refere aos aspetos negativos corresponde a uma apreciação da guia que acompanhou 

os alunos na exposição. É de notar que, já na saída de campo levada a cabo no primeiro 

momento, o desempenho da guia tinha sido apontado como aspeto negativo por um grupo 

considerável de alunos. 

 Na parte da ficha de monitorização rápida destinada a fazer propostas de melhoria 

nenhum aluno fez qualquer registo. 

 

 

5.6.3 – Momento 3 da Intervenção Didática 

O último momento da ID (Momento 3) centra-se no trabalho de campo intitulado 

“Da vertigem do tempo geológico ao desenvolvimento sustentável na região de Viseu”. No 

final da atividade, foi utilizada a ficha de monitorização rápida (Snapshot) - Modelo 2 

(Anexo 21) para recolher as opiniões dos alunos sobre os pontos fracos, os pontos fortes e 

recolher as sugestões dos alunos para melhorar a atividade que tinham desenvolvido. 

A Tabela 5.15 apresenta a informação recolhida a partir das respostas de 25 alunos 

sobre os pontos fortes assinalados relativamente ao momento 3 da ID. Faltaram três alunos 

à saída de campo. 
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Tabela 5.15: Pontos fortes assinalados pelos alunos relativamente à saída de campo “Da vertigem do Tempo 
Geológico ao Desenvolvimento Sustentável na Região de Viseu”. 

 
Pontos Fortes n 

Boa organização 13 
Os conteúdos estão relacionados com a matéria lecionada na disciplina de Geologia 10 
Boa articulação da teoria à prática  8 
Conhecimento da história geológica da nossa região 5 
Bons recursos 4 
Contacto com excelentes paisagens naturais 4 
Contacto direto com o campo permite melhor interiorização (consolidação) de conhecimentos 4 
Conhecimento de novos locais 3 
Convívio 3 
Foi interessante 1 
Liberdade de exploração 1 
Explicação totalmente adequada e simples 1 
Bom cumprimento de horários 1 
Visita muitíssimo útil. 1 
Análise dos problemas da ocupação antrópica e consciencialização para as suas implicações. 1 

Total 60 

 

Os pontos fortes assinalados por um maior número de alunos são “boa organização”, 

“os conteúdos estão relacionados com a matéria lecionada na disciplina de Geologia”, “boa 

articulação da teoria à prática” e “conhecimento da história geológica da nossa região”. A 

partir da análise da Tabela 5.15 também se pode verificar que houve um grande aumento 

das referências a pontos fortes. Note-se que no primeiro momento foram referidos pelos 

alunos 23 pontos fortes, no segundo momento 32 e no terceiro momento são feitas 60 

referências. Isto mostra que houve um trabalho que procurou ajustar as propostas de saída 

de campo aos interesses e necessidades dos alunos, mas também deve resultar de uma 

adaptação a uma nova tipologia de trabalho e da sua boa aceitação. 

Na Tabela 5.16 é apresentada a informação relativa aos pontos fracos assinalados por 

catorze alunos. Onze alunos que participaram na saída de campo não assinalaram qualquer 

ponto fraco. 

 

Tabela 5.16: Pontos fracos assinalados pelos alunos relativamente à saída de campo “Da vertigem do 
Tempo Geológico ao Desenvolvimento Sustentável na Região de Viseu”. 

 
Pontos fracos n 

Calor excessivo / Poucas sombras 11 
Poucas idas à casa de banho 4 
Pouco tempo em cada paragem 3 
Material de campo insuficiente 2 
Percurso com muitas curvas (viagem cansativa) 2 
Paragem nas bermas da estrada 1 

Total 23 
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A partir da análise da Tabela 5.16 verifica-se que as frequências mais elevadas 

referem como pontos fracos aspetos que se prendem com especificidades relativas ao 

trabalho de campo e que dificilmente podiam ser resolvidas: “calor excessivo/poucas 

sombras” e “poucas idas à casa de banho”. Há ainda referência, com menor frequência, ao 

tempo dedicado a cada paragem e ao material de campo. 

No que se refere às propostas de melhoria indicadas pelos alunos, a informação é 

apresentada na Tabela 5.17. Estas propostas foram apresentadas por vinte alunos, tendo 

havido cinco alunos que não deram qualquer sugestão. 

 

Tabela 5.17: Propostas de melhoria assinaladas pelos alunos relativamente à saída de campo “Da vertigem 
do Tempo Geológico ao Desenvolvimento Sustentável na Região de Viseu”. 

 
Propostas de melhoria n 

Realizar esta atividade num dia com temperatura amena. 7 
Continuar com o bom trabalho (fazer este tipo de “viagens” mais vezes). 4 
Arranjar mais material. 3 
Aumentar a duração de algumas paragens. 2 
Parar mais vezes em locais com casas de banho. 2 
Fazer grupos menores. 1 
Aceder ao interior dos aerogeradores. 1 
Fazer paragens em locais com melhores condições. 1 

Total 21 

 

A análise da informação relativa às propostas de melhoria apontadas pelos alunos 

mostra que as frequências mais elevadas estão diretamente relacionadas com os pontos 

fracos indicados e apresentados na tabela 5.16, nomeadamente no que se refere às 

condições meteorológicas, ao material disponibilizado e à duração das paragens. 

Foi ainda analisada a informação relativa às respostas dadas a uma questão do teste 

realizado na quarta sessão do terceiro momento da ID: Atualmente vivem-se momentos de 

alguma preocupação ambiental na Terra, sendo posta em causa a vida e a sobrevivência de várias 

espécies no Planeta, incluindo a humana. Explique de que modo a Geologia, estabelecendo pontes 

com outras áreas do saber, poderá ajudar a encontrar soluções para estes problemas. 

Organizada a informação recolhida a partir das respostas dos alunos (Anexo 26), é 

feita a sua análise de conteúdo com base nas categorias, subcategorias e indicadores 

estabelecidos para a análise das respostas ao item 23 do questionário TEMGEODS. O 

resultado dessa análise é apresentado na Tabela 5.18. 
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Tabela 5.18: Explicações dos alunos sobre o modo como a Geologia ajuda a encontrar soluções para os 
problemas ambientais. 

 

Categorias Indicadores n % 

Ajuda a prever fenómenos com 
base na sua ciclicidade 

Prever alterações climáticas a partir de comparações entre 
temperaturas (passado/presente). 

1 3,6 

Contribui para a compreensão do 
Homem sobre o funcionamento 
do planeta 

O passado dá-nos informações sobre o modo como funciona o 
planeta. 

4 14,3 

A informação sobre o funcionamento do planeta no passado 
gera ação. 

23 82,1 
 

Total 28 100 
 
A informação apresentada na Tabela 5.18 mostra-nos que a quase totalidade das 

respostas dadas pelos alunos sobre o modo como  a Geologia ajuda a encontrar soluções 

para os problemas ambientais (96%) refere que  “contribui para a compreensão do Homem 

sobre o funcionamento do planeta”. O indicador que mais se destaca é que “a informação 

sobre o funcionamento do planeta no passado gera ação”, apresentando um valor cerca de 

10% superior ao registado nas respostas ao questionário TEMGEODS aplicado depois da 

ID. 

  

 

5.7 – Síntese 

Ao longo deste capítulo apresentámos a intervenção didática “Uma abordagem ao 

tempo geológico”, relacionada com a segunda grande finalidade deste estudo: conceber, 

implementar e avaliar estratégias, fundamentadas no corpus de referência, no âmbito da 

Geologia no ensino secundário. 

Esta intervenção foi organizada em três momentos, centrados em três situações-

problema. Em dois dos momentos foram realizadas saídas de campo e num dos momentos 

foi realizada uma visita a uma exposição em Lisboa, conciliando um estudo das 

problemáticas locais com a análise de uma exposição global, patente no Museu Nacional 

de História Natural e da Ciência da Unidade Museus da Universidade de Lisboa. 

Na intervenção as atividades organizam-se segundo um conjunto de procedimentos 

metodológicos comuns: observação e recolha de informação; processamento da 

informação; comunicação e discussão das conclusões com os pares; sistematização; 

elaboração de um trabalho final para apresentação e discussão com os pares. Por outro 

lado, nas diferentes fases da intervenção, foram integradas atividades para serem 

desenvolvidas individualmente, em pequeno grupo ou com a totalidade da turma, 
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considerando a importância de diversificar as experiências de aprendizagem a 

proporcionar. 

Para recolher informação sobre a apreciação dos alunos relativamente às atividades 

principais de cada um dos três momentos, foram utilizadas fichas de monitorização rápida 

(snapshots) que fundamentou o ajustamento, nas atividades seguintes, de aspetos menos 

bem conseguidos. Com base na análise dessa informação, agora apresentada, conclui-se 

que foram aumentando os aspetos positivos e reduzindo os aspetos negativos indicados 

pelos participantes. 

Por outro lado, a análise das respostas dadas a uma questão do teste de avaliação 

sugere que a intervenção didática serviu para consciencializar os alunos de que o tempo 

geológico, e a Geologia em geral, permitem fundamentar a ação destinada a menorizar os 

problemas ambientais com que a Terra se confronta. 

No capítulo 6.º, apresenta-se a análise da restante informação recolhida para avaliar a 

influência desta intervenção didática nas conceções dos alunos. 
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6 – A INFLUÊNCIA DA INTERVENÇÃO DIDÁTICA NAS CONCEÇÕES 

SOBRE TEMPO GEOLÓGICO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

6.1 – Introdução 

Depois de, nos capítulos anteriores, ter sido apresentada a primeira parte do estudo, 

vamos, neste capítulo, proceder à análise e discussão da informação recolhida através da 

aplicação do questionário TEMGEODS aos alunos de uma turma do 11.º ano, de modo a 

avaliar a influência da implementação da ID nas conceções desses alunos sobre tempo 

geológico e desenvolvimento sustentável. 

Este capítulo encontra-se organizado nas seguintes secções: conceções sobre a 

importância da literacia científica (6.2); conceções acerca  do conceito de tempo e de 

tempo geológico (6.3); conceções sobre fatores que condicionam a compreensão do 

conceito de tempo geológico (6.4); conceções sobre a importância do tempo geológico 

para a promoção do desenvolvimento sustentável (6.5); e síntese (6.6). 

 

 

6.2 – Conceções sobre a Importância da Literacia Científica 

Com base na análise e interpretação da informação obtida a partir das respostas dadas 

pelos alunos à segunda parte do questionário TEMGEODS, no início e no fim da ID, 

procurou-se verificar se existe alteração das suas conceções sobre a importância da 

literacia científica. 

A análise e a interpretação das conceções sobre a importância da literacia científica 

vão centrar-se nas categorias já apresentadas na primeira parte do estudo: consciência dos 

assuntos ambientais (6.2.1), otimismo ambiental (6.2.2) e a motivação para o envolvimento 

com a ciência (6.2.3). 

 

 

6.2.1 – Consciência dos Assuntos Ambientais 

Os alunos que participaram na ID foram questionados, no início e no final da mesma, 

acerca do grau de conhecimento que reconhecem ter sobre alguns problemas ambientais. 
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A informação relativa à distribuição de frequências das respostas, antes (AID) e 

depois da intervenção didática (DID), sobre o grau de conhecimento que consideram ter 

acerca dos problemas ambientais elencados na questão 11, é apresentada na Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1: Distribuição das respostas dos alunos, AID e DID, relativas à consciência dos assuntos 
ambientais. 

 

Problemas 
ambientais 

11.1. Au-
mento dos 
gases com 
efeito de 
estufa na 
atmosfera 

11.2. Bom-
bardeamento 
meteorítico 
cíclico, 

causando 
grandes 
alterações 
ambientais 

11.3. Sobre-
exploração 
das reservas 
de petróleo e 
gás natural 

11.4. Des-
truição das 
florestas 
para dar 

outro uso ao 
solo 

11.5. Acu-
mulação de 
resíduos 
sólidos 
urbanos 

11.6. Expo-
sição dos 
resíduos 
nucleares 

AID DID AID DID AID DID AID DID AID DID AID DID 

G
ra
u
 d
e 
co
n
h
ec
im

en
to
 DC 

 

n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CM 
 

n 0 0 8 4 4 1 0 0 3 1 7 9 

% 0,0 0,0 28,6 15,4 14,3 3,8 0,0 0,0 10,7 3,8 25,0 34,6 

CS 
 

n 8 7 13 17 9 8 6 9 8 6 13 8 

% 28,6 26,9 46,4 65,4 32,1 30,8 21,4 34,6 28,6 23,1 46,4 30,8 

CMB 
 

n 20 19 7 5 15 17 22 17 17 19 8 9 

% 71,4 73,1 25,0 19,2 53,6 65,4 78,6 65,4 60,7 73,1 28,6 34,6 

Total n 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 

Missing % 0,0 3,7 0,0 3,7 0,0 3,7 0,0 3,7 0,0 3,7 0,0 3,7 

 

Depois da ID, cerca de 4% dos alunos não respondem aos itens da questão 

relacionada com os problemas ambientais. 

Quer antes, quer depois da intervenção, a maioria dos alunos diz que conhece 

satisfatoriamente, ou conhece muito bem, o problema dos “gases com efeito de estufa na 

atmosfera”, do “bombardeamento meteorítico cíclico, causando grandes alterações 

ambientais”, da “sobre-exploração das reservas de petróleo e gás natural”, da “destruição 

das florestas para dar outro uso ao solo”, da “acumulação de resíduos sólidos urbanos” e da 

“exposição dos resíduos nucleares”. No entanto, verifica-se que depois da intervenção há 

uma diminuição da percentagem dos alunos que diz conhecer muito bem o problema do 

“bombardeamento meteorítico cíclico, causando grandes alterações ambientais” (passou de 

25% AID para 19,2% DID) e o problema da “destruição das florestas para dar outro uso ao 

solo” (passou de 78,6% AID para 65,4% DID). Constata-se ainda que, depois da ID, há 

uma diminuição da percentagem de alunos que diz conhecer satisfatoriamente e muito bem 

o problema da “exposição dos resíduos nucleares” (passou de 75% AID para 65,4% DID). 
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Esta redução da percentagem dos alunos que dizem conhecer muito bem estes problemas 

pode resultar do desenvolvimento da consciência relativamente à complexidade destes 

problemas, promovido pelo estudo e pela reflexão proporcionados pela ID. 

Como se pode observar na Tabela 6.2, na consciência dos assuntos ambientais, a 

média AID é -0,09 (DP = 3,49).  

 

Tabela 6.2: Médias, desvios-padrão e teste t para medidas repetidas na consciência dos assuntos ambientais. 
 

Momento da avaliação Média DP t(26) 
medidas repetidas 

p 

AID 
DID 

-0,09 
0,22 

3,49 
2,94 

-0,526 0,604 ns 

ns - não significativo 
 

A partir da observação da Figura 6.1, verifica-se que, depois da intervenção, houve 

um crescimento do valor da média na consciência dos assuntos ambientais para 0,22 

(DP = 2,94), mas a diferença não é estatisticamente significativa (p = 0,604). 

 

-1,00
-0,75
-0,50
-0,25
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00

AID                               DID
 

Figura 6.1. Médias da consciência dos assuntos ambientais antes e depois da intervenção. 

 

Estes resultados estão em sintonia com o pensamento de Monroe (2012) quando 

afirma:  

a teacher might be able to introduce a variety of opinions about the end of oil, but for 
students to sort through the confusion and arrive at an understanding that could 
change behavior might necessitate greater certainty than this brief lesson would 
involve.67 (p. 38) 
 

                                                           
67 “Um professor pode ser capaz de introduzir uma variedade de opiniões sobre o fim do petróleo, mas para 
os alunos ultrapassarem a confusão e chegarem a um entendimento de que poderiam mudar o comportamento 
é necessário uma maior certeza do que aquela que esta breve lição envolveria.” (Tradução livre da autora). 
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Tendo o questionário TEMGEODS sido aplicado imediatamente a seguir à ID, não 

houve um intervalo entre o desenvolvimento da ID e a aplicação do questionário que 

possibilitasse a reflexão necessária à compreensão de questões complexas. Mas, como 

refere Monroe (2012), apoiada em Capra e em Meadows, “the skill of thinking in systems is 

not easily taught but will be vital to the process of converting information to useful 

action”68 (p. 37). 

 

 

6.2.2 – Otimismo Ambiental 

Relativamente à perspetiva sobre as questões ambientais (otimismo ambiental), foi 

perguntado aos alunos o que pensam acerca da evolução, nos próximos vinte anos, da 

poluição atmosférica, da escassez de energia, da extinção de plantas e animais, da escassez 

de água potável e acerca dos resíduos nucleares, devendo posicionar-se na seguinte escala: 

vai diminuir (VD), vai ficar igual (VFI), vai aumentar (VA), vai aumentar muito (VAM). 

Na Tabela 6.3, mostra-se a distribuição de frequências das respostas dos alunos, 

antes e depois da ID, sobre a evolução dos problemas referidos (questão 12). 

 

Tabela 6.3: Distribuição das respostas sobre a evolução de problemas ambientais AID e DID. 
 

Problemas 

12.1. Poluição 
atmosférica 

12.2. Escassez 
de energia 

12.3. Extinção 
de plantas e 
animais 

12.4. Escassez 
de água doce 

potável 

12.5. Resíduos 
nucleares 

AID DID AID DID AID DID AID DID AID DID 

VD 
 

n 6 2 6 3 3 0 6 0 3 1 

% 21,4 7,4 21,4 11,1 10,7 0,0 21,4 0,0 10,7 3,7 

VFI 
 

n 2 2 7 1 4 2 0 0 8 4 

% 7,1 7,4 25,0 3,7 14,3 7,4 0,0 0,0 28,6 14,8 

VA 
 

n 13 17 12 12 16 21 14 12 14 17 

% 46,4 63,0 42,9 44,4 57,1 77,8 50,0 44,4 50,0 63,0 

VAM 
 

n 7 6 3 11 5 4 8 15 3 5 

% 25,0 22,2 10,7 40,7 17,9 14,8 28,6 55,6 10,7 18,5 

Total n 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 

  

A análise da tabela anterior permite-nos verificar que, depois da ID, a percentagem 

dos alunos que considera que os problemas apresentados vão aumentar (ou vão aumentar 

                                                           
68 A habilidade de pensar em sistemas não é fácil de ensinar, mas será vital para o processamento da 
informação para a ação útil. (Tradução livre da autora).  
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muito) é superior à verificada antes da ID. Relativamente a todos os problemas, depois da 

ID, há um decréscimo acentuado dos que consideram que os problemas vão diminuir ou 

vão ficar iguais. Os alunos manifestam-se, depois da ID, mais pessimistas em relação aos 

problemas ambientais. 

Na Tabela 6.4, apresenta-se o resultado de uma análise mais aprofundada da 

informação relativa às respostas dos alunos. 

  

Tabela 6.4: Médias, desvios-padrão e teste t para medidas repetidas no otimismo ambiental. 
 

Momento da avaliação Média DP t(26) 
medidas repetidas 

p 

AID 
DID 

-0,91 
0,90 

3,03 
1,45 

-3,607 0,001* 

                      *Significativo para p < 0,01 
 

Em termos globais, na perspetiva sobre as questões ambientais (otimismo ambiental), 

a média, antes da ID, é -0,91 (DP = 3,03), observando-se um crescimento, depois da ID, 

para 0,90 (DP = 1,45). A diferença observada entre as médias é estatisticamente 

significativa (p = 0,001). 
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Figura 6.2. Médias do otimismo ambiental AID e DID. 

 

Tal como já tínhamos referido no capítulo 4.º, o trabalho desenvolvido com os alunos 

sobre os problemas ambientais tende a acentuar o grau de pessimismo e pode, como 

referem Vilches, Pérez, Toscano e Macías (2008), tornar-se um obstáculo ao 

desenvolvimento sustentável. Mesmo realizando um trabalho que vá além da identificação 

dos problemas e que proporcione a busca conjunta de soluções, não se garante o 
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desenvolvimento de uma atitude pró-ativa e otimista, capaz de mobilizar os cidadãos para a 

resolução dos problemas. 

 

 

6.2.3 – Motivação para o Envolvimento com a Ciência 

Os alunos participantes responderam a um conjunto de questões, antes e depois da 

ID, destinadas a identificar a motivação para o envolvimento com a ciência. A análise e a 

interpretação da informação relativa a cada uma das questões vão ser apresentadas nas 

secções seguintes: interesse pelas áreas e processos científicos (6.2.3.1); e importância 

atribuída à ciência (6.2.3.2). 

 

6.2.3.1 – Interesse pelas Áreas e Processos Científicos 

Os alunos foram questionados sobre o grau de interesse relativamente a diversas 

áreas científicas: Física, Química, Biologia Vegetal, Biologia Humana, Astronomia e 

Geologia. Na Tabela 6.5, apresentamos os dados relativos às respostas dos alunos a essas 

questões (item 8.1), segundo uma escala de quatro níveis: não me interessa (NI), 

interessa-me pouco (IP), interessa-me (I), interessa-me muito (IM). 

 

Tabela 6.5: Distribuição das respostas sobre o grau de interesse na aprendizagem de diversas áreas 
científicas AID e DID. 

 

Áreas Científicas 
8.1.1. Física 

8.1.2. 
Química 

8.1.3. 
Biologia 
Vegetal 

8.1.4. 
Biologia 
Humana 

8.1.5. 
Astronomia 

8.1.6. Geologia 

AID DID AID DID AID DID AID DID AID DID AID DID 

G
ra
u
 d
e 
In
te
re
ss
e 

NI 
n 1 2 2 1 2 2 1 1 5 8 3 1 

% 3,6 7,4 7,1 3,7 7,1 7,4 3,6 3,7 17,9 29,6 10,7 3,7 

IP 
n 10 10 7 9 9 11 3 1 13 8 8 16 

% 35,7 37,0 25,0 33,3 32,1 40,7 10,7 3,7 46,4 29,6 28,6 59,3 

I 
n 12 10 12 12 16 12 11 11 4 7 13 7 

% 42,9 37,0 42,9 44,4 57,1 44,4 39,3 40,7 14,3 25,9 46,4 25,9 

IM 
n 5 5 7 5 1 2 13 14 6 4 4 3 

% 17,9 18,5 25,0 18,5 3,6 7,4 46,4 51,9 21,4 14,8 14,3 11,1 

Total 
 

n 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 

 

Verifica-se que há um decréscimo do grau de interesse dos alunos pelas diversas 

áreas científicas, com exceção da Biologia Humana e da Astronomia. 
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Relativamente à Geologia, depois da ID, verifica-se um aumento da percentagem de 

alunos que referem que esta área científica lhe interessa pouco (28,6% AID e 59,3% DID) 

e a consequente diminuição dos que dizem que lhe interessa ou lhe interessa muito (de 

60,7% AID para 37% DID). Este resultado, articulado com o acentuado aumento do 

interesse pela Biologia Humana (cerca de 7%), pode ser explicado por uma clarificação, ao 

longo do período em que decorreu a ID, sobre a profissão desejada, inserida na categoria 

“profissionais científicos e intelectuais” (Tabela 5.7). 

Pensamos que estas respostas podem decorrer também de alguma saturação no 

preenchimento de inquéritos, ao longo do ano, não estando relacionadas diretamente com a 

ID. Na verdade, a aplicação do questionário TEMGEODS, depois da ID, ocorre na última 

semana de aulas, imediatamente após a participação na ID, num momento em que os 

alunos estão mais interessados em preparar o exame nacional de Biologia e Geologia do 

que em responder ao questionário que lhes é apresentado novamente.   

Os alunos respondem ainda a questões sobre o grau de interesse relativamente ao 

modo como os cientistas concebem as experiências e sobre os requisitos para que uma 

explicação seja considerada científica. 

Os dados relativos às respostas dos alunos são apresentados na Tabela 6.6. 

 

Tabela 6.6: Distribuição das respostas sobre o grau de interesse por aspetos relacionados com processos 
científicos AID e DID. 

 

Aspetos 
 

8.2.1. Como os 
cientistas concebem as 

experiências. 

8.2.2. O que é preciso para que 
uma explicação seja 

considerada científica. 

AID DID AID DID 

G
ra
u
 d
e 
In
te
re
ss
e 

NI 
 

n 1 0 1 0 

% 3,6 0,0 3,6 0,0 

IP 
 

n 2 6 7 13 

% 7,1 22,2 25,0 48,1 

I 
 

n 17 16 13 11 

% 60,7 59,3 46,4 40,7 

IM 
 

n 8 5 7 3 

% 28,6 18,5 25,0 11,1 

Total n 28 27 28 27 

 

Verificamos que, depois da ID, os alunos manifestam um decréscimo do grau de 

interesse por aspetos relacionados quer com o modo como os cientistas concebem as 
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experiências quer sobre o que é preciso para que uma explicação seja considerada 

científica. 

Na Tabela 6.7 apresenta-se uma análise global sobre o interesse pelas áreas e 

processos científicos.  

 

Tabela 6.7: Médias, desvios-padrão e teste t para medidas repetidas no interesse pelas áreas e processos 
científicos. 

 

Momento da avaliação Média DP t(26) 
medidas repetidas 

p 

AID 
DID 

0,29 
-0,38 

3,64 
2,61 

1,218 0,234 ns 

                                ns - não significativo 
 

Verifica-se que a média AID é de 0,29 (DP = 3,64), observando-se um decréscimo 

DID para -0,38 (DP = 2,61). Contudo, a diferença observada não é estatisticamente 

significativa (p = 0,234), ou seja, não pode ser atribuída à intervenção, antes deve ser 

atribuída ao acaso. 

 

-1,00
-0,75
-0,50
-0,25
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00

AID DID
 

Figura 6.3. Médias do interesse pelas áreas e processos científicos AID e DID. 

 

No entanto, este resultado, embora possa eventualmente ser justificado por razões 

relacionadas com as condições de recolha de informação sem que estivessem garantidas as 

melhores condições para o fazer e, por isso, não traduza, como seria desejável, as 

conceções dos alunos inquiridos, deve levar-nos a continuar a procurar a melhor maneira 

de evitar que o desinteresse dos jovens pela área das ciências ponha em causa o futuro do 

desenvolvimento científico, referido por Rocard (2007), e do desenvolvimento sustentável. 
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6.2.3.2 – A Importância Atribuída à Ciência 

No que se refere à importância atribuída à ciência, foi pedido aos alunos para 

assinalarem o grau de concordância com três afirmações sobre vantagens em aprender 

ciências: desacordo absoluto (DA), desacordo parcial (DPar), acordo parcial (APar), 

acordo absoluto (AA). A informação relativa às respostas dos alunos é apresentada na 

Tabela 6.8.  

 

Tabela 6.8: Distribuição das respostas sobre o grau de concordância com afirmações acerca das vantagens 
em aprender ciências AID e DID. 

 

Afirmações 

9.1. O esforço que 
despendo para 
aprender vai 
ajudar-me na 

profissão que quero 
vir a ter. 

9.2. Estudo ciências 
porque sei que é útil 

para mim. 

9.3. O que aprendo 
em ciências pode 

aumentar as minhas 
futuras alternativas 

de trabalho. 

AID DID AID DID AID DID 

G
ra
u
 d
e 
C
on

co
rd
ân

ci
a DA 

n 0 0 1 0 0 0 

% 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 

DPar 
n 5 1 2 2 1 1 

% 17,9 3,7 7,1 7,4 3,6 3,7 

APar 
n 13 10 10 15 8 10 

% 46,4 37,0 35,7 55,6 28,6 37,0 

AA 
n 10 16 15 10 19 16 

% 35,7 59,3 53,6 37,0 67,9 59,3 

Total  n 28 27 28 27 28 27 

 

A partir da análise da informação verifica-se que há um aumento no grau de 

concordância dos alunos, depois de intervenção, relativamente à afirmação de que o 

esforço despendido para aprender os vai ajudar na profissão. No que diz respeito à 

afirmação “Estudo ciências porque sei que é útil para mim”, verifica-se, depois da 

intervenção, um aumento de respostas dos alunos que manifestam acordo parcial (de 

35,7% AID para 55,6% DID), mas há uma diminuição dos alunos que manifestam 

concordância absoluta, o que nos pode levar a pensar que, depois da intervenção, alguns 

alunos deixaram de se centrar na utilidade pessoal do conhecimento científico e passaram a 

reconhecer a importância desse conhecimento numa perspetiva mais alargada, 

apresentando valor por si mesmo, independentemente da utilidade pessoal e imediata. 

Já relativamente à última afirmação, quer antes quer depois da ID, a maioria dos 

alunos manifesta concordância com a afirmação de que aprender ciências pode aumentar as 
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futuras alternativas de trabalho, apesar de também haver um decréscimo dos que 

manifestam uma concordância absoluta (de 67,9% AID para 59,3 DID). 

Foi ainda pedido aos alunos, antes e depois da ID, para manifestarem o grau de 

concordância com um conjunto de quatro afirmações sobre a importância da ciência 

(Tabela 6.9). 

 

Tabela 6.9: Distribuição das respostas relativas ao grau de concordância com afirmações sobre a 
importância da ciência AID e DID. 

 

Afirmações 

10.1. A ciência é 
importante para nos 

ajudar a 
compreender a 

natureza. 

10.2. O progresso 
científico e 

tecnológico traz 
benefícios 
económicos. 

10.3. A ciência é útil 
à sociedade. 

10.4. O progresso 
científico e 

tecnológico traz 
benefícios sociais. 

AID DID AID DID AID DID AID DID 

G
ra
u
 d
e 
C
on

co
rd
ân

ci
a DA 

n 0 0 0 0 1 0 1 0 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 3,6 0,0 

DPar 
n 0 0 2 1 0 0 2 1 

% 0,0 0,0 7,1 3,7 0,0 0,0 7,1 3,7 

APar 
n 8 13 13 17 6 14 14 22 

% 28,6 48,1 46,4 63,0 21,4 51,9 50,0 81,5 

AA 
n 20 14 13 9 21 13 11 4 

% 71,4 51,9 46,4 33,3 75,0 48,1 39,3 14,8 

Total  n 28 27 28 27 28 27 28 27 

 

Depois da ID, todos os alunos manifestam reconhecer (parcialmente ou em absoluto) 

a importância da ciência para ajudar a compreender a natureza e a utilidade da ciência para 

a sociedade. Relativamente à questão do progresso científico e tecnológico trazer 

benefícios económicos e benefícios sociais, verifica-se que, AID e DID, a maioria dos 

inquiridos concorda (parcialmente ou em absoluto) com as afirmações, tendo-se verificado 

um aumento da percentagem de concordância parcial, após a ID. 

O resultado de uma análise global da informação relativa à importância atribuída à 

ciência AID e DID é apresentado na Tabela 6.10. 
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Tabela 6.10: Médias, desvios-padrão e teste t para medidas repetidas na importância atribuída à ciência 
AID e DID. 

 

Momento da avaliação Média DP t(26) 
medidas repetidas 

p 

AID 
DID 

0,30 
-0,38 

2,71 
2,71 

0,999 0,327 ns 

ns - não significativo 
 

A média AID, no que se refere à importância atribuída à ciência, é 0,30 (DP = 2,71), 

observando-se, DID, um decréscimo para -0,38 (DP = 2,71). Contudo, a diferença 

observada não é estatisticamente significativa (p = 0,327). 
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0,25
0,50
0,75
1,00

AID DID
 

Figura 6.4. Médias da importância atribuída à ciência AID e DID. 

 

 

6.3 – Conceções acerca do Conceito de Tempo e de Tempo Geológico 

Nesta secção relativa às conceções dos alunos envolvidos na ID acerca dos conceitos 

de tempo e de tempo geológico, à semelhança do que fizemos no estudo principal 

(Capítulo 4.º), abordam-se as seguintes categorias de conteúdo: o conceito de tempo, o 

conceito de tempo geológico, a datação relativa, a datação isotópica e os critérios usados 

na criação da escala do tempo geológico. 

 

 

6.3.1 – O Conceito de Tempo 

Para diagnosticar as conceções sobre o conceito de tempo, os alunos envolvidos na 

ID foram questionados sobre a possibilidade de existir tempo se não existissem relógios. 

Na Tabela 6.11, é apresentada a informação obtida nos questionários. 
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Tabela 6.11: Distribuição das respostas sobre a existência de tempo se não houvesse relógios AID e DID. 
 

Existência de tempo se não houvesse relógios 
 AID  DID 

n % n % 

Sim 26 92,9 26 96,3 

Não 2 7,1 1 3,7 

Total 28 100 27 100 

 

Verificamos que, depois da ID, apenas 3,7% dos alunos negam a existência de tempo 

sem haver relógios. Mais de 92% dos alunos consideram que o tempo existe 

independentemente da existência ou não de relógios, tendo aumentado, com a ID, a 

percentagem dos alunos com essa visão em 3,4 pontos percentuais. 

 

6.3.1.1 – Explicações para a Existência de Tempo sem Relógios 

A partir da análise de conteúdo das explicações dos alunos envolvidos na ID para a 

existência de tempo sem relógios, tendo em conta as categorias e os indicadores 

estabelecidos no estudo principal, foi elaborada a Tabela 6.12.  

 

Tabela 6.12: Explicações dos alunos para a existência de tempo independentemente dos relógios AID e DID. 
 

 
 

AID DID 

Categorias Indicadores n % n % 

 
A existência do 

tempo é 
independente dos 

relógios 
 

O relógio é apenas um objeto que dá informação sobre o tempo e 
que nos ajuda a contabilizar o tempo e/ou organizar melhor o dia 

6 23,1 11 42,3 

O tempo decorre continuamente, mesmo sem relógio 4 15,4 5 19,2 

Existiria tempo, mas não o conseguiríamos medir ou contar (cada 
um tem uma perceção diferente – tempo psicológico) 

2 7,7 2 7,7 

Total 12 46,2 18 69,2 

A medição do 
tempo pode ser 
efetuada sem 
relógios 

Há outros meios que determinam o tempo 7 26,9 0 0,0 

O tempo faz-se sentir em todos os seres vivos 3 11,5 6 23,1 

Continua a haver movimento da Terra 2 7,7 0 0,0 

Total 12 46,1 6 23,1 

Resposta inválida 2 7,7 2 7,7 

Total 26 100 26 100 

 

Antes e depois da ID, cerca de 8% dos alunos apresentam respostas que não têm 

qualquer relação com o que é perguntado (resposta inválida). 

Antes da ID, as respostas dos alunos distribuem-se de forma equilibrada por ambas 

as categorias (“A existência do tempo é independente dos relógios”, com 46,2% e “A 

medição do tempo pode ser efetuada sem relógios”, com 46,1%). Depois da intervenção, a 
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maioria das respostas (69,2%) insere-se na primeira categoria, e 23,1% das respostas 

inserem-se na segunda categoria. 

Relativamente à primeira categoria, destacam-se dois indicadores: “O relógio é 

apenas um objeto que dá informação sobre o tempo e que nos ajuda a contabilizar o tempo 

e/ou organizar melhor o dia” (42,3%) e “O tempo decorre continuamente, mesmo sem 

relógio” (19,2%). No que se refere à segunda categoria, destaca-se o indicador “O tempo 

faz-se sentir em todos os seres vivos” (23,1%). 

 

6.3.1.2 – Explicações dos Alunos para o Tempo Depender da Existência dos Relógios 

Os alunos que consideram que a existência de tempo depende dos relógios (dois AID 

e um DID) não apresentam qualquer explicação, quer antes quer depois da ID. 

 

 

6.3.2 – O Conceito de Tempo Geológico 

Os resultados da análise das repostas dos alunos à questão 14, em que lhes é pedido 

para definirem o conceito de tempo geológico, são apresentados na Tabela 6.13 e têm em 

conta as categorias definidas no estudo principal. 

Antes da ID, 10,7% dos alunos dão respostas que não têm relação com o que é 

perguntado e, por isso, são consideradas inválidas, tendo essa percentagem, depois da 

intervenção, aumentado para 14,8%. 

A maior parte das definições do conceito de tempo geológico apresentadas insere-se 

na categoria “Idade da Terra”, AID (46,4%) e DID (66,7%).  

Comparando as respostas dadas AID com as que foram apresentadas depois da 

intervenção, verifica-se que aumenta a percentagem relativamente à categoria “Idade da 

Terra” e diminui relativamente às categorias “Explicação de fenómenos geológicos” (de 

21,5% AID para 11,1% DID) e “Medida de tempo” (de 17,9% para 0,0%). 

É de salientar que o indicador com maior frequência, correspondendo a 59,3% das 

referências DID, é “Tempo que decorreu desde a formação da Terra até à atualidade”. Este 

facto leva-nos a considerar que a ID pode ter realizado alguma alteração nas conceções dos 

alunos sobre o conceito de tempo geológico, apesar de não corresponder exatamente ao 

que se esperava. 
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Tabela 6.13: Definições apresentadas pelos alunos para o conceito de tempo geológico AID e DID. 
 

  AID DID 

Categorias Indicadores n % n % 

Tempo do Big-Bang 
à atualidade 

Sequência de eventos desde a formação do Universo até à 
atualidade 

0 0,0 1 3,7 

Total 0 0,0 1 3,7 

 Tempo que decorreu desde a formação da Terra até à atualidade 9 32,1 16 59,3 

Idade da Terra Distinção entre o tempo da Geologia e o tempo da Biologia 2 7,1 2 7,4 

 Definição de épocas em que viveram algumas espécies 2 7,1 0 0,0 

Total 13 46,4 18 66,7 

Medida do tempo 
Contagem de grandes quantidades de tempo em milhões de anos 
(Ma) 

4 14,3 0 0,0 

 Escala geológica 1 3,6 0 0,0 

Total 5 17,9 0 0,0 

Explicação de  
Tempo que nos permite justificar os acontecimentos geológicos 
ocorridos de forma lenta e gradual 

1 3,6 1 3,7 

fenómenos Tempo dos acontecimentos geológicos 4 14,3 2 7,4 

geológicos Estudo das caraterísticas das rochas e dos fósseis 1 3,6 0 0,0 

Total 6 21,5 3 11,1 

Passado, presente e 
futuro 

Tempo sem fim 1 3,6 1 3,7 

Total 1 3,6 1 3,7 

Respostas inválidas 3 10,7 4 14,8 

Total 28 100 27 100 

 

 

6.3.3 – A Datação Relativa 

A informação relacionada com as respostas dos alunos sobre a datação relativa 

(questão 15, itens 17.1 e item 17.2) é analisada nas duas secções que se seguem: ordenação 

de acontecimentos (6.3.3.1) e ordenação de processos geológicos (6.3.3.2). 

  

6.3.3.1 – Ordenação de Acontecimentos 

Os alunos procuram ordenar, do mais antigo para o mais recente, um conjunto de 

acontecimentos: 1.ª Guerra Mundial; Separação da Pangea; Viagem do Homem à Lua; 

Revolução industrial; Formação da Terra; Terramoto de Lisboa de 1755; Extinção dos 

dinossauros; e Formação da Serra da Estrela. 

O resultado da análise das respostas AID e DID é apresentado na Tabela 6.14, tendo 

em conta a correção da sequência apresentada. 
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Tabela 6.14: Ordenação cronológica de acontecimentos AID e DID. 
 

 AID DID 

Ordenação de acontecimentos n % n % 

Sequência cronológica correta 7 25,0 3 11,1 

Sequência cronológica errada 21 75,0 24 88,9 

Total 28 100 27 100 

 

Constata-se que a maioria dos alunos, AID (75%) e DID (88,9%), não apresenta 

corretamente a sequência cronológica dos acontecimentos indicados. Considerando que na 

ID não houve um ensino explícito da datação dos acontecimentos apresentados no 

questionário, esta diminuição da percentagem de respostas corretas, depois da ID, leva-nos 

a inferir que a estratégia de ensino desenhada não foi, no que a este aspeto diz respeito, a 

mais adequada.  

A informação resultante da análise da posição em que são colocados os 

acontecimentos é apresentada na Tabela 6.15. A informação destacada com sombreado 

corresponde às respostas em que os alunos posicionam corretamente os acontecimentos na 

ordem cronológica. 

Os dois acontecimentos em que existe maior adesão à posição relativa esperada, AID 

e DID, são a “Formação da Terra” e a “Viagem do Homem à Lua”. No que se refere à 

“Formação da Terra”, verifica-se um decréscimo, DID, e relativamente à “Viagem do 

Homem à Lua” há um aumento da opção dos que apresentam o acontecimento na ordem 

esperada. 

Salienta-se, ainda, que antes da intervenção a maioria dos alunos ordena todos os 

acontecimentos na posição esperada. Depois dela há dois acontecimentos que não são 

colocados na posição esperada pela maioria dos alunos: “Extinção dos dinossauros” e 

“Formação da Serra da Estrela”. Também aqui pode haver a interferência do facto de a 

abordagem destes acontecimentos ser efetuada no 10.º ano e não ter sido retomada 

explicitamente na ID, o que leva a que a resposta dada DID possa ser determinada pelo 

esquecimento causado pelo afastamento em relação ao estudo destes assuntos por parte dos 

alunos. 
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Tabela 6.15: Distribuição das respostas sobre a ordenação de acontecimentos AID e DID. 
 

Acontecimentos 

Escala de tempo 
Total 

Mis-

sing + antigo 2. 3. 4. 5. 6. 7. + recente 

AID DID AID DID AID DID AID DID AID DID AID DID AID DID AID DID AID DID DID 

E. Formação da 
Terra 

n 28 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 28 26 1 

% 100 96,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100 100 3,7 

B. Separação da 
Pangea 

n 0 0 24 20 4 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 26 1 

% 0,0 0,0 85,7 76,9 14,3 19,2 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 100 3,7 

G. Extinção dos 
dinossauros 

n 0 0 3 3 17 7 8 15 0 0 0 0 0 1 0 0 28 26 1 

% 0,0 0,0 10,7 11,5 60,7 26,9 28,6 57,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 100 100 3,7 

H. Formação da 
Serra da Estrela 

n 0 0 1 3 7 13 18 10 0 0 2 0 0 0 0 0 28 26 1 

% 0,0 0,0 3,6 11,5 25,0 50,0 64,3 38,5 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 100 3,7 

F. Terramoto de 
Lisboa de 1755 

n 0 1 0 0 0 0 0 0 14 16 2 3 8 6 4 0 28 26 1 

% 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 61,5 7,1 11,5 28,6 23,1 14,3 0,0 100 100 3,7 

D. Revolução 
Industrial 

n 0 0 0 0 0 0 2 0 9 5 16 15 1 4 0 2 28 26 1 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 32,1 19,2 57,1 57,7 3,6 15,4 0,0 7,7 100 100 3,7 

A. 1.ª Guerra 
Mundial 

n 0 0 0 1 0 0 0 0 5 3 7 7 16 15 0 0 28 26 1 

% 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 11,5 25,0 26,9 57,1 57,7 0,0 0,0 100 100 3,7 

C. Viagem do 
Homem à Lua 

n 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 24 24 28 26 1 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8 3,6 0,0 10,7 0,0 85,7 92,3 100 100 3,7 
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Nas respostas AID, são apresentadas 14 sequências diferentes, tendo diminuído para 

13 DID (Tabela 6.16). 

 
Tabela 6.16: Sequências mais frequentes na ordenação de acontecimentos AID e DID. 

 

Sequências da ordenação 

AID DID 

n % n % 

EBGHFDAC 7 25,0 3 11,1 

EBHGFDAC 5 17,7 9 33,4 

EBGHDAFC 4 14,2 0 0,0 

EBGHADFC 2 7,1 2 7,4 

EBGDFHAC 1 3,6 0 0,0 

EBGHACDF 1 3,6 0 0,0 

EBGHDACF 1 3,6 0 0,0 

EBGHDFAC 1 3,6 2 7,4 

EBHGADCF 1 3,6 0 0,0 

EBHGDAFC 1 3,6 3 11,1 

EGBDAHFC 1 3,6 0 0,0 

EGBHDACF 1 3,6 0 0,0 

EGBHDFAC 1 3,6 0 0,0 

EHBGFDAC 1 3,6 1 3,7 

EHBGADFC 0 0,0 1 3,7 

EBGHFADC 0 0,0 1 3,7 

EBHGFADC 0 0,0 1 3,7 

EGBHAFDC 0 0,0 1 3,7 

EGBHFADC 0 0,0 1 3,7 

EBGHCAFD 0 0,0 1 3,7 

FADBECBA 0 0,0 1 3,7 

Total 28 100 27 100 

 

A percentagem de alunos que apresenta a sequência esperada diminui depois de 

efetuada a intervenção (de 25% para 11,1%). Ao mesmo tempo, aumenta a percentagem 

dos que trocaram a posição da “Extinção dos dinossauros” com a da “Formação da Serra 

da Estrela” (de 17,7% para 33,4%) e deixa de haver alunos a colocarem o “Terramoto de 

Lisboa de 1755” depois da “Revolução Industrial” e da “1.ª Guerra Mundial”. Apesar de, 

depois da intervenção, haver melhorias relativamente ao posicionamento correto de alguns 

acontecimentos na sequência apresentada, os resultados evidenciam as dificuldades que os 

alunos manifestam nas respostas a questões que exigem alguma memorização, tal como é 

sublinhado por Monroe (2012): “educators have long recognized that memorizing 
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information may not develop the long-term mental structures that allow it to be retrieved 

and applied beyond the test date”69 (p. 37). 

Conclui-se que, depois da intervenção didática, se acentua a dificuldade manifestada 

pelos alunos em organizar cronologicamente a lista dos fenómenos que lhes foram 

apresentados. Como se pode verificar no capítulo 4.º (Tabela 4.29), a percentagem de 

respostas corretas, depois da intervenção, aproxima-se da percentagem obtida na aplicação 

do questionário TEMGEODS, na 1.ª parte do estudo, a alunos do 10.º ano (sem terem 

trabalhado a parte dos conteúdos programáticos de Geologia) e do 11.º, em que apenas 

14,8% dos alunos inquiridos apresentaram a sequência cronológica correta. 

 

6.3.3.2 – Ordenação de Processos Geológicos 

Foi proposta aos alunos a ordenação cronológica de um conjunto de quatro processos 

geológicos: compactação, dobramento, sedimentação e falhamento. Na Tabela 6.17, é 

apresentada a informação relativa a este item. 

Tabela 6.17: Ordenação de processos geológicos AID e DID. 
 

 AID DID 

Sequência cronológica das imagens A a D n % n % 

a) ACBD 0 0,0 0 0,0 

b) CBAD 27 96,4 27 100 

c) ACDB 0 0,0 0 0,0 

d) BCDA 0 0,0 0 0,0 

e) CBDA 1 3,6 0 0,0 

f) BCAD 0 0,0 0 0,0 

  Total 28 100 27 100 

 

Antes da intervenção, 96,4% dos alunos assinalam a opção relativa à sequência 

correta, do ponto de vista cronológico, das imagens. Essa percentagem passa para 100%, 

DID. 

Na Tabela 6.18, apresenta-se a informação relativa às respostas sobre a ordenação, 

do mais antigo para o mais recente, de quatro processos (compactação, dobramento, 

sedimentação e falhamento), de acordo com a história geológica apresentada num conjunto 

de quatro imagens. 

 

                                                           
69 “Os educadores têm reconhecido que memorizar informação pode não desenvolver as estruturas mentais de 
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Tabela 6.18: Ordenação cronológica de processos geológicos AID e DID. 
 

Ordenação de processos geológicos 
AID DID 

n % n % 

Ordenação correta 24 85,7 25 92,6 

Ordenação errada 4 14,3 2 7,4 

Total 28 100 27 100 

 

Antes da intervenção, 85,7% dos alunos indicam corretamente a ordenação dos 

processos geológicos representados na figura. Depois da ID, a percentagem dos alunos que 

apresentam a ordenação correta passou para 92,6%, tendo havido uma redução das 

ordenações erradas. 

Na Tabela 6.19, são apresentados os resultados da análise da totalidade das respostas 

dos alunos relativamente à posição em que foram colocados os processos na ordenação 

cronológica. 

 

Tabela 6.19: Distribuição das respostas sobre a ordenação de processos geológicos AID e DID. 
 

Processos 

Escala de tempo 
Total 

+ antigo 2. 3. + recente 

AID DID AID DID AID DID AID DID AID DID 

C – Sedimentação 

n 24 25 2 1 2 1 0 0 28 27 

% 85,7 92,6 7,1 3,7 7,1 3,7 0,0 0,0 100 100 

A – Compactação 

n 2 2 24 25 0 0 2 0 28 27 

% 7,1 7,4 85,7 92,6 0,0 0,0 7,1 0,0 100 100 

B – Dobramento 

n 1 0 1 1 26 26 0 0 28 27 

% 3,6 0,0 3,6 3,7 92,9 96,3 0,0 0,0 100 100 

D – Falhamento 

n 1 0 1 0 0 0 26 27 28 27 

% 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 92,9 100 100 100 

 

Podemos verificar que, DID há melhorias no desempenho dos alunos na ordenação 

de processo geológicos. Antes da intervenção, a “sedimentação” e a “compactação” foram 

os processos em que há menos alunos a posicionarem-nos corretamente (87,5%). Depois 

da intervenção, a percentagem de alunos que os posicionam corretamente passou para 

92,6%, continuando a ser os processos que são colocados corretamente por uma 

percentagem menor de alunos. 

                                                                                                                                                                                
longo prazo que possibilitem a recuperação e aplicação para além do teste.” (Tradução livre da autora). 
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Nas respostas dos alunos, são encontradas 5 sequências diferentes que são 

apresentadas na Tabela 6.20. 

 

Tabela 6.20: Sequências mais frequentes na ordenação de processos geológicos AID e DID. 
 

Sequências da ordenação 
AID DID 

n % n % 

CABD 24 85,7 25 92,6 

ACBD 2 7,1 1 3,7 

BDCA 1 3,6 0 0,0 

DBCA 1 3,6 0 0,0 

ABCD 0 0,0 1 3,7 

Total 28 100 27 100 

 

Verifica-se, assim, que DID há melhorias no desempenho dos alunos na ordenação 

de processos geológicos. 

Considerando que um dos momentos fundamentais da ID consistiu na saída de 

campo “Da vertigem do Tempo Geológico ao Desenvolvimento Sustentável na região de 

Viseu”, em que os alunos puderam contactar com diferentes ambientes terrestes e refletir 

sobre os diversos processos geológicos para perspetivarem de que modo o conhecimento 

da história geológica da região pode contribuir para o desenvolvimento sustentável, estes 

resultados podem estar relacionados com esse trabalho, desenvolvido ao longo de um dia, 

mostrando assim a mais valia das AESA. 

 

 

6.3.4 – A Datação Isotópica 

Na questão 16, que tem como o objetivo diagnosticar as conceções relacionadas com 

a datação isotópica, os alunos são confrontados com uma lista de nove acontecimentos 

geológicos e com um pedido para os posicionarem numa linha cronológica, desde o tempo 

atual até aos 4600 milhões de anos (com um marcador intervalar de 500 Ma). 

A informação resultante da análise das respostas dadas é apresentada nas Tabelas 

6.21 e 6.22. O destacado com sombreado corresponde às respostas esperadas. São também 

assinaladas a negrito as informações sobre as datações que obtiveram um maior número de 

respostas por parte dos alunos, relativamente a cada um dos acontecimentos.  



263 
 

Os alunos, antes e depois da intervenção, manifestam dificuldades em posicionarem 

numa linha cronológica o conjunto de geoeventos da História da Terra. A datação do 

aparecimento do ser humano é a que reúne uma maior percentagem de respostas em 

conformidade com o esperado, AID (35,7%) e DID (69,2%). No que diz respeito às 

restantes datações, há uma reduzida percentagem que apresenta a resposta esperada. Antes 

da intervenção, apenas apresentam a datação esperada 3,7% relativamente à extinção dos 

dinossauros, e ao aparecimento das primeiras formas de vida na Terra, 21,4% 

relativamente à formação do planeta Terra, 28,6% relativamente à idade das mais antigas 

rochas continentais conhecidas e 7,4% relativamente à extinção dos mamutes.  

Não há nenhum aluno que expresse a datação esperada sobre o início da abertura do 

oceano Atlântico, da extinção das trilobites e do aparecimento dos primeiros peixes, aspeto 

que merece atenção em investigações futuras. 

Depois da intervenção, além do aumento de respostas esperadas na datação do 

aparecimento do ser humano, há ainda um aumento das respostas esperadas na datação da 

extinção dos dinossauros (de 3,7% para 11,1%), do aparecimento das primeiras formas de 

vida na Terra (de 3,7% para 14,8%), da formação do planeta Terra (de 21,4% para 37,5%) 

e da datação da extinção dos mamutes (de 7,4% para 32%). Por outro lado, há uma 

diminuição na percentagem de respostas esperadas relativamente à idade das mais antigas 

rochas continentais conhecidas (de 28,6% para 13,6%). 
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Tabela 6.21: Distribuição das respostas relativas à datação isotópica (Acontecimentos A, B, C, D e E) AID e DID. 
 

Acontecimentos  Ma Atual 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 Total Mis-

sing 

A. Aparecimento do 
ser humano 

AID 
n 10 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 0 28 0 

% 35,7 17,9 3,6 0,0 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 7,1 7,1 3,6 3,6 0,0 3,6 3,6 3,6 0,0 100 0,0 

DID 
n 18 3 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1 

% 69,2 11,5 3,8 0,0 0,0 3,8 3,8 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 3,7 

B. Extinção dos 
dinossauros 

AID 
n 1 0 2 0 1 2 0 1 1 5 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 27 1 

% 3,7 0,0 7,4 0,0 3,7 7,4 0,0 3,7 3,7 18,5 7,4 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 7,4 7,4 3,7 7,4 100 3,6 

DID 
n 3 2 4 2 3 2 0 0 0 0 1 1 1 4 1 1 1 0 1 0 27 0 

% 11,1 7,4 14,8 7,4 11,1 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 3,7 14,8 3,7 3,7 3,7 0,0 3,7 0,0 100 0,0 

C. Aparecimento das 
primeiras formas de 
vida na Terra 

AID 
n 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 2 1 5 1 3 7 1 0 27 1 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 3,7 7,4 3,7 7,4 7,4 3,7 18,5 3,7 11,1 25,9 3,7 0,0 100 3,6 

DID 
n 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 3 0 2 6 4 2 1 1 0 27 0 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 7,4 7,4 7,4 3,7 11,1 0,0 7,4 22,2 14,8 7,4 3,7 3,7 0,0 100 0,0 

D. Início da abertura 
do oceano Atlântico 

AID 
n 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 6 2 0 1 1 2 27 1 

% 0,0 0,0 3,7 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 7,4 14,8 14,8 22,2 7,4 0,0 3,7 3,7 7,4 100 3,6 

DID 
n 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 0 1 1 1 4 2 4 3 0 25 2 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 8,0 8,0 8,0 0,0 4,0 4,0 4,0 16,0 8,0 16,0 12,0 0,0 100 7,4 

E. Extinção das 
trilobites 

AID 
n 0 0 1 0 2 0 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 3 2 2 0 27 1 

% 0,0 0,0 3,7 0,0 7,4 0,0 7,4 3,7 7,4 7,4 3,7 11,1 3,7 7,4 7,4 3,7 11,1 7,4 7,4 0,0 100 3,6 

DID 
n 0 0 1 2 0 3 1 3 0 1 5 1 1 3 0 2 0 1 2 0 26 1 

% 0,0 0,0 3,8 7,7 0,0 11,5 3,8 11,5 0,0 3,8 19,2 3,8 3,8 11,5 0,0 7,7 0,0 3,8 7,7 0,0 100 3,7 
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Tabela 6.22: Distribuição das respostas relativas à datação isotópica (Acontecimentos F, G, H e I) AID e DID. 
 

Acontecimentos  Ma Atual 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 Total Miss

ing 

F. Formação do 
planeta Terra 

AID 
n 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4 6 14 28 0 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 7,1 0,0 0,0 14,3 21,4 50,0 100 0,0 

DID 
n 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 9 9 24 3 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 37,5 37,5 100 11,1 

G. Aparecimento 
dos primeiros 
peixes. 

AID 
n 1 0 1 2 0 1 3 0 1 1 4 1 1 3 2 1 2 3 0 0 27 1 

% 3,7 0,0 3,7 7,4 0,0 3,7 11,1 0,0 3,7 3,7 14,8 3,7 3,7 11,1 7,4 3,7 7,4 11,1 0,0 0,0 100 3,6 

DID 
n 0 0 1 1 1 2 2 1 1 0 2 4 0 3 3 0 2 0 2 0 25 2 

% 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 8,0 8,0 4,0 4,0 0,0 8,0 16,0 0,0 12,0 12,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0 100 7,4 

H. Idade das 
mais antigas 
rochas 
continentais 
conhecidas. 

AID 
n 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 3 5 3 8 2 1 28 0 

% 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 7,1 3,6 3,6 0,0 10,7 17,9 10,7 28,6 7,1 3,6 100 0,0 

DID 
n 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 2 3 3 3 3 0 22 5 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5 9,1 4,5 0,0 4,5 4,5 9,1 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 100 18,5 

I. Extinção dos 
mamutes 

AID 
n 2 2 2 3 1 2 2 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 0 1 0 27 1 

% 7,4 7,4 7,4 11,1 3,7 7,4 7,4 0,0 0,0 3,7 3,7 3,7 3,7 7,4 7,4 7,4 7,4 0,0 3,7 0,0 100 3,6 

DID 
n 8 4 1 0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 25 2 

% 32,0 16,0 4,0 0,0 4,0 4,0 8,0 0,0 0,0 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 100 7,4 
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6.3.5 – Critérios Usados na Criação da Escala do Tempo Geológico 

Os alunos, na questão 19, assinalaram o grau de concordância relativamente aos 

critérios usados na criação da escala de tempo geológico. A informação relativa a essas 

respostas é apresentada na Tabela 6.23. 

 

Tabela 6.23: Grau de concordância relativamente aos critérios usados na elaboração da escala de tempo 
geológico AID e DID. 

 

Critérios na 
elaboração da 
escala de tempo 

geológico 

19.1. Acon-
tecimentos 
da história 
humana 

19.2. Apare-
cimento de 

novas 
espécies de 
seres vivos 

19.3. 
Registo 
fóssil 

19.4. 
Datação 

isotópica de 
uma rocha 

19.5. 
Datação 

relativa dos 
estratos 

19.6. 
Extinção de 
espécies de 
seres vivos 

AID DID AID DID AID DID AID DID AID DID AID DID 

G
ra
u
 d
e 
C
on

co
rd
ân

ci
a DA 

n 10 10 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

% 35,7 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 7,4 0,0 0,0 

DPar 
n 3 6 2 6 2 1 5 3 4 4 1 1 

% 10,7 22,2 7,1 22,2 7,1 3,7 17,9 11,1 14,3 14,8 3,6 3,7 

Apar 
n 11 8 11 9 5 9 6 10 9 12 11 9 

% 39,3 29,6 39,3 33,3 17,9 33,3 21,4 37 32,1 44,4 39,3 33,3 

AA 
n 4 3 15 12 21 17 17 14 14 9 16 17 

% 14,3 11,1 53,6 44,4 75,0 63,0 60,7 51,9 50,0 33,3 57,1 63,0 

Total n 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 

 

A análise da informação permite verificar que a maioria dos alunos, antes da 

intervenção, concorda que os critérios apresentados são usados na elaboração da escala de 

tempo geológico. Esta concordância (parcial e absoluta) apresenta valores, para todos os 

critérios, entre 53,6% e 96,4%. 

Depois da intervenção, há alterações relativamente ao critério “Acontecimentos da 

história humana”, passando a maioria (59,2%) a manifestar um desacordo absoluto ou 

parcial. No que se refere aos restantes critérios, a percentagem de opiniões que manifestam 

concordância aumenta relativamente a dois critérios (19.3 e 19.4) e diminui em relação a 

três critérios (19.2; 19.5; 19.6).  

Os alunos conhecem alguns critérios que estão na base de construção da escala de 

tempo geológico. Depois da nossa intervenção, as respostas evidenciam algumas 

alterações. Parece-nos que os alunos passam a ponderar melhor esta questão, alterando a 

sua concordância relativamente aos acontecimentos da história humana serem 

considerados como critério. 
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6.3.6 – Análise Global das Respostas relativamente ao Conceito de Tempo e de Tempo 

Geológico 

Em termos globais, a média das respostas AID relativamente ao conceito de tempo e 

de tempo geológico é de 9,85 (DP = 1,99).  

 

Tabela 6.24: Médias, desvios-padrão e teste t para medidas repetidas no conhecimento. 
 

Momento da avaliação Média DP t(26) 
medidas repetidas 

p 

AID 
DID 

9,85 
8,85 

1,99 
1,46 

2,504 0,019 * 

                    *significativo para p < 0,05 
 

Depois da intervenção, observa-se um decréscimo para 8,85 (DP = 1,46), sendo a 

diferença observada em relação ao momento AID estatisticamente significativa (p = 0,019) 

(Tabela 6.24).  
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AID DID
 

Figura 6.5. Médias do conhecimento antes e depois da ID. 

 

Os dados disponíveis não nos permitem apresentar explicações seguras para este 

resultado, mas julgamos pertinente propor algumas respostas possíveis. Em primeiro lugar, 

estamos a trabalhar com conceitos complexos (tempo e tempo geológico) cuja 

compreensão requer reflexão, o que pode não ter ocorrido de modo suficiente antes da 

segunda aplicação do questionário. Há ainda outra explicação que deve ser equacionada: a 

investigação feita no âmbito das conceções alternativas e da mudança concetual 

demonstrou que, por vezes, as respostas dadas pelos alunos, ainda que coincidentes com a 

versão científica, podem não significar necessariamente que o aluno conhece o assunto em 

questão. Assim, os valores percentuais obtidos antes da intervenção podem não significar 
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que o aluno é detentor de um conhecimento consolidado. Por último, as condições em que 

é aplicado o questionário, após a intervenção, são marcadas por alguma saturação, por 

parte dos alunos, decorrente das exigências da intervenção didática em que participaram e 

ainda pela aproximação do exame nacional de Biologia e Geologia.  

 

 

6.4 – Conceções sobre Fatores que Condicionam a Compreensão do Conceito 

de Tempo Geológico 

Procurámos conhecer as conceções dos alunos acerca dos fatores que condicionam a 

compreensão do conceito de tempo geológico. Nas secções seguintes, vamos analisar a 

informação relativa às duas categorias consideradas: proximidade temporal (6.4.1) e grau 

de abstração (6.4.2). 

 

 

6.4.1 – Proximidade Temporal 

Os alunos foram inquiridos sobre o grau de concordância relativamente ao fator 

proximidade temporal como condicionante da compreensão do conceito de tempo 

geológico. Assim, os alunos pronunciaram-se sobre as duas afirmações apresentadas na 

Tabela 6.25. 

 

Tabela 6.25: Distribuição da percentagem respostas dos alunos que manifestam o seu grau de concordância 
relativamente às afirmações apresentadas, sobre os fatores que condicionam a compreensão do conceito de 

tempo geológico AID e DID. 
 

O tempo geológico 

21.3. (…) relata acontecimentos 
cronologicamente muito distantes 

de mim. 

21.5. (…) relata fenómenos 
não presenciados pelo 

Homem. 

AID DID AID DID 

G
ra
u
 d
e 
C
on

co
rd
ân

ci
a DA 

n 1 0 0 0 

% 3,6 0,0 0,0 0,0 

DPar 
n 0 0 1 2 

% 0,0 0,0 3,6 7,4 

APar 
n 6 5 7 9 

% 21,4 18,5 25,0 33,3 

AA 
n 21 22 20 16 

% 75,0 81,5 71,4 59,3 

Total n 
 

28 27 28 27 
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A maioria dos alunos, antes e depois da ID, manifesta uma concordância absoluta 

com as afirmações de que o tempo geológico relata acontecimentos cronologicamente 

muito distantes e fenómenos não presenciados pelo Homem. 

São ainda questionados (Questão 18) sobre a duração de determinados fenómenos 

geológicos, sendo-lhes pedido para estabelecerem a associação entre uma escala de tempo 

e um conjunto de três acontecimentos geológicos. Os dados são apresentados na Tabela 

6.26. 

 

Tabela 6.26: Correspondência entre a escala de tempo e os acontecimentos geológicos AID e DID. 
 

Acontecimentos Geológicos 
 

A. Formação de uma 
ilha vulcânica. 

 

B. Paisagem erodida a 
partir de uma 
cordilheira 
montanhosa. 

C. Abalo sísmico e suas 
consequências. 

 

AID DID AID DID AID DID 

n % n % n % n % n % n % 

E
sc
al
a 
d
e 
te
m
p
o 
 1. De segundos até um mês 1 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 26 92,9 27 100,0 

2. De um mês a um ano 2 7,1 1 3,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3. De um ano a 10 anos 3 10,7 6 22,2 1 3,6 0 0,0 1 3,6 0 0,0 

4. De 10 anos a mil anos 5 17,9 4 14,8 2 7,1 4 14,8 1 3,6 0 0,0 

5. De mil anos a 1 Ma 9 32,1 13 48,1 8 28,6 7 25,9 0 0,0 0 0,0 

6. Mais de 1 Ma 8 28,6 3 11,1 17 60,7 16 59,3 0 0,0 0 0,0 

Total 28 100 27 100 28 100 27 100 28 100 27 100 

 

Como se pode observar na Tabela 6.26, antes da ID apenas 21,4% estabeleceram a 

correspondência esperada (sombreado na tabela) relativamente ao tempo necessário para 

que uma erupção vulcânica ocorra. A maioria dos alunos, quer antes quer depois da ID, 

considera que o acontecimento A (um fenómeno vulcânico) ocorreu durante um longo 

período de tempo. Depois da ID houve um ligeiro aumento de respostas de acordo com o 

esperado, mas não alterou de modo substancial a tendência de resposta, continuando a 

verificar-se que os alunos consideraram o fenómeno vulcânico como um processo muito 

demorado.  

Em relação ao tempo que demora a erosão de uma montanha, podemos verificar que, 

antes da ID, a maioria dos inquiridos (60,7%) estabelece a correspondência esperada entre 

a escala de tempo e o fenómeno de erosão de uma montanha. Depois da ID há um ligeiro 

decréscimo dos que estabelecem a associação correta.  

No que diz respeito à duração de um sismo, antes da ID, 92,9% dos alunos 

estabelecem a associação esperada (duração de segundos a um mês), passando, depois da 
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ID, a serem todos os alunos a fazê-lo. Apesar destes fenómenos serem muito explorados 

nos meios de comunicação social, antes da ID ainda houve alunos que não responderam de 

acordo com o esperado, tendo-o feito apenas depois da intervenção. 

 

 

6.4.2 – Grau de Abstração 

Tendo em conta que o grau de abstração pode ser um fator que condiciona a 

compreensão do conceito de tempo geológico, os alunos, antes e depois da ID, são 

questionados (itens 21.1; 21.2; 21.8; 21.10) sobre a sua concordância com as afirmações 

que são apresentadas na Tabela 6.27. 

 

Tabela 6.27: Distribuição das respostas sobre o grau de abstração AID e DID. 
 

O tempo geológico … 
  
  

21.1. ( …) é um 
conceito 
demasiado 
complexo. 

21.2. (…) exige 
números 
demasiado 
grandes. 

21.8. (…) exige muita 
memorização, 
associando fenómenos 
geológicos a uma 
determinada idade. 

21.10. (…) é 
apresentado em 
esquemas muito 
complexos. 

AID DID AID DID AID DID AID DID 

G
ra
u
 d
e 
C
on

co
rd
ân

ci
a DA 

 

n 3 2 4 13 2 0 3 2 

% 10,7 7,4 14,3 48,1 7,1 0,0 10,7 7,4 

DPar 
 

n 7 3 2 9 8 4 12 8 

% 25,0 11,1 7,1 33,3 28,6 15,4 42,9 29,6 

APar 
 

n 12 16 12 5 12 11 11 16 

% 42,9 59,3 42,9 18,5 42,9 42,3 39,3 59,3 

AA 
 

n 6 6 10 0 6 11 2 1 

% 21,4 22,2 35,7 0,0 21,4 42,3 7,1 3,7 

Total n 28 27 28 27 28 26 28 27 

Missing % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 

 

Antes da ID, a maioria dos alunos manifesta uma concordância parcial ou absoluta 

com as afirmações de que o tempo geológico exige números demasiado grandes (78,6%), 

que o tempo geológico é um conceito demasiado complexo (64,3%) e que o tempo 

geológico exige muita memorização (64,3%). No entanto, antes da ID, a maioria 

manifestou desacordo absoluto ou parcial com a afirmação de que o tempo geológico é 

apresentado em esquemas muito complexos (53,6%). 

Depois da ID, aumentou a percentagem dos alunos que manifestaram uma 

concordância parcial ou absoluta com as afirmações de que o tempo geológico é um 
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conceito demasiado complexo (de 64,3% para 81,5%) e de que o tempo geológico exige 

muita memorização (de 64,3% para 84,6%). Relativamente à afirmação de que o tempo 

geológico exige números demasiado grandes, depois da ID a maioria dos alunos (81,4%) 

manifesta discordância absoluta ou parcial. Sobre a afirmação de que o tempo geológico é 

apresentado em esquemas muito complexos, depois da intervenção, a maioria dos alunos 

(63%) manifesta concordância parcial ou absoluta. 

Assim, em relação ao grau de abstração, a média AID é -0,29 (DP = 1,93), como se 

pode ver na Tabela 6.28. 

 

Tabela 6.28: Médias, desvios-padrão e teste t para medidas repetidas no grau de abstração. 
 

Momento da avaliação Média DP t(26) 
medidas repetidas 

p 

AID 
DID 

-0,29 
0,24 

1,93 
1,64 

-1,357 0,187 ns 

ns - não significativo 
 

Depois da intervenção didática, observa-se um crescimento para 0,24 (DP = 1,64). 

Contudo, a diferença observada não é estatisticamente significativa (p = 0,187). 

 

-1,00
-0,75
-0,50
-0,25
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00

AID DID
 

Figura 6.6. Médias do grau de abstração antes e depois da ID. 

 

 

6.5 – Conceções sobre a Importância do Tempo Geológico para a Promoção 

do Desenvolvimento Sustentável 

Procurámos, de seguida, recolher informação acerca das conceções dos alunos sobre 

a importância do tempo geológico para a promoção do desenvolvimento sustentável. A 

informação está relacionada com duas categorias que se apresentam nas secções seguintes: 
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a relevância do conceito de tempo geológico (6.5.1) e a relação entre o conhecimento da 

História da Terra e o desenvolvimento sustentável (6.5.2). 

 

 

6.5.1 – A Relevância do Conceito de Tempo Geológico 

A partir da análise da informação obtida com base nas respostas à Questão 20, 

procurou-se perceber a importância atribuída ao tempo geológico para a compreensão de 

fenómenos e de mecanismos geológicos, assim como aspetos relacionados com a 

transversalidade do conceito de tempo geológico, inferidos a partir das respostas a quatro 

itens de uma outra questão (Itens 21.4, 21.6, 21.7 e 21.9). Esta informação vai ser analisada 

nas secções 6.5.1.1 a 6.5.1.2. 

 

6.5.1.1 – A Importância do Tempo Geológico para a Compreensão de Fenómenos e 

Mecanismos Geológicos 

Os alunos assinalam o grau de concordância relativamente a 13 afirmações sobre a 

importância que atribuem ao tempo geológico para a compreensão de fenómenos e 

mecanismos geológicos. Os dados relativos às respostas à Questão 20 são apresentados na 

Tabela 6.29. 
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Tabela 6.29: Distribuição das respostas sobre o grau de concordância relativamente à importância atribuída 
ao tempo geológico para a compreensão de fenómenos e mecanismos geológicos AID e DID. 

 

Razões da importância do tempo 
geológico 

Grau de concordância 
AID DID 

DA DPar Apar AA 

AID DID AID DID AID DID AID DID Total 
Mis-

sing 

Total 
 
n 

Mis-

sing 

% n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
20.1. Permite compreender a 
tectónica de placas. 

2 7,1 2 7,4 5 17,9 3 11,1 9 32,1 16 59,3 12 42,9 6 22,2 28 0,0 27 0,0 

20.2. Permite contabilizar a 
precipitação de uma determinada 
região.  

10 37,0 13 48,1 12 44,4 9 33,3 5 18,5 5 18,5 0 0,0 0 0,0 27 3,6 27 0,0 

20.3. Permite compreender o 
desaparecimento dos dinossauros. 

1 3,7 3 11,5 5 18,5 0 0,0 14 51,9 14 53,8 7 25,9 9 34,6 27 3,6 26 3,7 

20.4. Permite compreender a 
evolução da vida na Terra. 

1 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 28,6 10 37,0 19 67,9 17 63,0 28 0,0 27 0,0 

20.5. Permite explicar a formação 
de montanhas. 

2 7,1 1 3,7 4 14,3 4 14,8 8 32,1 15 55,6 13 46,4 7 25,9 28 0,0 27 0,0 

20.6. Permite medir a variação da 
temperatura diária de uma 
determinada região. 

15 53,6 12 44,4 9 32,1 10 37,0 4 14,3 5 18,5 0 0,0 0 0,0 28 0,0 27 0,0 

20.7. Permite prever a erupção de 
um vulcão. 

8 28,6 2 7,4 7 25,0 6 22,2 13 46,4 17 63,0 0 0,0 2 7,4 28 0,0 27 0,0 

20.8. Permite explicar a formação 
do oceano Atlântico. 

2 7,1 0 0,0 2 7,1 4 15,4 14 50,0 11 42,3 10 35,7 11 42,3 28 0,0 26 3,7 

20.9. Permite explicar a diferença 
da biodiversidade existente na 
Austrália, relativamente aos outros 
continentes. 

3 10,7 1 3,7 3 10,7 5 18,5 15 53,6 11 40,7 7 25,0 10 37,0 28 0,0 27 0,0 

20.10. Permite prever a ocorrência 
de um sismo. 

7 25,0 2 7,4 11 39,3 8 29,6 8 28,6 16 59,3 2 7,1 1 3,7 28 0,0 27 0,0 

20.11. Permite prever alguns dos 
acontecimentos futuros na Terra. 

3 10,7 2 7,4 7 25,0 4 14,8 16 57,1 14 51,9 2 7,1 7 25,9 28 0,0 27 0,0 

20.12. Permite prever a ocorrência 
de um tsunami. 

8 28,6 2 7,4 13 46,4 8 29,6 6 21,4 17 63,0 1 3,6 0 0,0 28 0,0 27 0,0 

20.13. Associado ao estudo das 
rochas (por exemplo, das 
sedimentares), pode ajudar a 
prevenir os efeitos futuros de um 
tsunami. 

5 17,9 1 3,7 8 28,6 6 22,2 11 39,3 14 51,9 4 14,3 6 22,2 28 0,0 27 0,0 

 

A maioria dos alunos, AID e DID, concorda em absoluto ou concorda parcialmente 

que o tempo geológico “permite compreender a tectónica de placas”, “permite 

compreender o desaparecimento dos dinossauros”, “permite explicar a formação de 

montanhas”, “permite explicar a formação do oceano Atlântico”, “permite explicar a 

diferença da biodiversidade existente na Austrália, relativamente aos outros continentes”, 

“permite prever alguns dos acontecimentos futuros na Terra”, “associado ao estudo das 

rochas (por exemplo, das sedimentares), pode ajudar a prevenir os efeitos futuros de um 

tsunami”. Por outro lado, a maioria discorda em absoluto ou discorda parcialmente das 

afirmações de que o tempo geológico “permite contabilizar a precipitação de uma 

determinada região” e “permite medir a variação da temperatura diária de uma determinada 

região”. 

Depois da ID, há uma alteração de discordância para concordância relativamente às 

afirmações de que o tempo geológico “permite prever a erupção de um vulcão”, “permite 
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prever a ocorrência de um sismo” e “permite prever a ocorrência de um tsunami”. Esta 

mudança mostra que a ID contribuiu para alterar as conceções dos alunos acerca da 

possibilidade de o tempo geológico ajudar a prever acontecimentos naturais (vulcões, 

sismos e tsunamis) que põem em causa a sobrevivência do ser humano. De uma situação, 

antes da ID, em que os valores relativos à concordância eram muito inferiores aos que 

tinham sido verificados no primeiro estudo (Tabela 4.55), passámos, depois da ID, para 

valores de concordância entre 9% e 15% superiores. 

Tendo em conta os resultados da análise em componentes principais (ACP), efetuada 

no primeiro estudo (secção 4.6.1.2), em que emergiram três fatores (“conceção de que o 

tempo geológico é preditor de acontecimentos naturais”; “conceção de que o tempo 

geológico é facilitador da compreensão da História da Terra”; e “conceção que confunde o 

tempo geológico com o tempo meteorológico”), procurámos cruzar os dados obtidos AID 

com os DID. 

Assim, relativamente à conceção de que o tempo geológico é preditor de 

acontecimentos naturais (itens 20.10, 20.12, 20.11, 20.7 e 20.13), a média AID é de -1,22 

(DP = 3,05), observando-se um crescimento, DID, para 1,02 (DP = 2,93).  

 

Tabela 6.30: Médias, desvios-padrão e teste t para medidas repetidas na conceção de que o tempo geológico 
é preditor de acontecimentos naturais. 

 

Momento da avaliação Média DP t(26) 
medidas repetidas 

p 

AID 
DID 

-1,22 
1,02 

3,05 
2,93 

-3,105 0,005* 

                       *significativo para p < 0,01 
 

A diferença observada é estatisticamente significativa (p = 0,005). A ciclicidade de 

fenómenos naturais, verificada na História da Terra, quando trabalhada com os alunos 

numa intervenção adequadamente estruturada e por eles compreendida, leva-os a atribuir 

maior importância ao tempo geológico para a compreensão de fenómenos e mecanismos 

geológicos. 
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Figura 6.7. Médias, antes e depois da ID, sobre a conceção de que o tempo geológico é preditor de 

acontecimentos naturais. 

 

No que diz respeito à conceção de que o tempo geológico é facilitador da 

compreensão da História da Terra (itens 20.4, 20.5, 20.3, 20.8, 20.9 e 20.1), a média, AID, 

é -0,29 (DP = 2,67).  

 

Tabela 6.31: Médias, desvios-padrão e teste t para medidas repetidas na conceção de que o tempo geológico 
é facilitador da compreensão da História da Terra. 

 

Momento da avaliação Média DP t(26) 
medidas repetidas 

p 

AID 
DID 

-0,29 
0,20 

2,67 
2,47 

-0,642 0,526 ns 

ns - não significativo 
 

Observa-se, depois da intervenção, um crescimento para 0,20 (DP = 2,47). Contudo, 

a diferença observada não é estatisticamente significativa (p = 0,526). 

 

 
Figura 6.8. Médias, antes e depois da ID, sobre a conceção de que o tempo geológico é facilitador da 

compreensão da História da Terra. 
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Em relação à conceção que confunde o tempo geológico com o tempo meteorológico 

(itens 20.2 e 20.6) a média, AID, é de -0,53 (DP = 2,36).  

 

Tabela 6.32: Médias, desvios-padrão e teste t para medidas repetidas na conceção que confunde o tempo 
geológico com o tempo meteorológico. 

 

Momento da avaliação Média DP t(26) 
medidas repetidas 

p 

AID 
DID 

-0,53 
0,32 

2,36 
1,98 

-1,599 0,122 ns 

ns - não significativo 
 

Como se pode observar na Figura 6.9, depois da intervenção, a média cresce para 

0,32 (DP = 1,98). Contudo, a diferença observada não é estatisticamente significativa (p = 

0,122). 
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Figura 6.9. Médias, antes e depois da ID, relativas à confusão entre o tempo geológico e o tempo 

meteorológico. 

 

Mais uma vez nos aparecem, DID, resultados  inesperados e difíceis de explicar. A 

particularidade de aparecerem apenas dois itens (num total de treze) que contrariam 

drasticamente a tendência de resposta esperada, associada a alguma saturação dos alunos, 

já manifestada noutras respostas, pode ser uma explicação possível para este registo. 

 

6.5.1.2 – Transversalidade do Conceito de Tempo Geológico 

Foi pedido aos alunos para assinalarem o grau de concordância relativamente a 

quatro afirmações acerca do tempo geológico (21.4, 21.6, 21.7, 21.9) com o objetivo de 

conhecer as suas representações, AID e DID, sobre alguns aspetos relacionados com a 
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transversalidade do conceito de tempo geológico. A informação relativa às repostas dos 

alunos é apresentada na Tabela 6.33. 

 

Tabela 6.33: Distribuição das respostas relacionadas com a transversalidade do conceito de tempo 
geológico AID e DID. 

 

Afirmações sobre o 
tempo geológico 

21.4. Dificulta a 
compreensão de 

fenómenos 
geológicos (ex. 

formação e erosão 
de montanhas...). 

21.6. É dispensável 
na aprendizagem da 

Geologia. 

21.7. Dificulta a 
compreensão da 
História da Terra. 

21.9. Ajuda a 
compreender os 

acontecimentos da 
pré-história. 

AID DID AID DID AID DID AID DID 

G
ra
u
 d
e 
C
on

co
rd
ân

ci
a DA 

n 16 18 19 20 23 20 2 0 

% 59,3 69,2 67,8 74,1 85,2 74,1 7,1 0,0 

DPar 
n 8 6 1 2 2 3 1 0 

% 29,6 23,1 3,6 7,4 7,4 11,1 3,6 0,0 

Apar 
n 3 2 1 2 2 3 15 15 

% 11,1 7,7 3,6 7,4 7,4 11,1 53,6 55,6 

AA 
n 0 0 7 3 0 1 10 12 

% 0,0 0,0 25,0 11,1 0,0 3,7 35,7 44,4 

Total n 27 26 28 27 27 27 28 27 

Missing % 3,6 3,7 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 

 

A partir da análise da informação apresentada na Tabela 6.33, verifica-se que a 

maioria dos alunos diz discordar em absoluto ou parcialmente de que o tempo geológico 

dificulta a compreensão de fenómenos geológicos, que é dispensável na aprendizagem da 

Geologia e que dificulta a compreensão da História da Terra. Por outro lado, a maioria dos 

alunos afirma concordar parcialmente ou concordar em absoluto com a proposição de que 

o tempo geológico ajuda a compreender os acontecimentos da pré-história.  

Depois da ID, a tendência de resposta mantem-se, aumentando os valores de 

discordância relativamente a duas afirmações (21.4 e 21.6) e de concordância 

relativamente a outras duas (21.7 e 21.9). Tal facto parece indicar-nos que os alunos 

reconhecem claramente que o conceito de tempo geológico é indispensável na 

aprendizagem da Geologia, facilitando a compreensão de fenómenos geológicos e da 

História da Terra. 
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6.5.2 - A Relação entre Tempo Geológico e o Desenvolvimento Sustentável 

A informação acerca das conceções dos alunos sobre a relação entre tempo geológico 

e desenvolvimento sustentável foi recolhida através do questionário e vai ser organizada 

em duas secções: a importância do conhecimento da História da Terra na promoção do 

desenvolvimento sustentável (6.5.2.1) e a importância do estudo do tempo geológico na 

resolução dos problemas ambientais (6.5.2.2). 

 

6.5.2.1 – A Importância do Conhecimento da História da Terra na Promoção do 

Desenvolvimento Sustentável 

Os alunos assinalaram o seu grau de concordância em relação a nove afirmações 

(Questão 22) sobre a importância do conhecimento da História da Terra na promoção do 

desenvolvimento sustentável. Esta informação é apresentada na Tabela 6.34.  
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Tabela 6.34: Distribuição das respostas relativamente ao grau de concordância com afirmações sobre a 
importância do conhecimento da História da Terra na promoção do desenvolvimento sustentável AID e DID. 
 

Conclusões baseadas no conhecimento 
sobre a História da Terra 

Grau de Concordância 
Total 
 

DA DPar APar AA 
AID DID AID DID AID DID AID DID 
n % n % n % n % n % n % n % n % AID DID 

22.1. A preocupação com as emissões 
poluentes dos automóveis é desnecessária 
porque tudo é assimilado pela Terra. 

20 71,4 21 77,8 7 25,0 3 11,1 0 0,0 1 3,7 1 3,6 2 7,4 28 27 

22.2. O desperdício de energia devido à 
utilização desnecessária de 
eletrodomésticos deve ser evitado. 

3 10,7 0 0,0 1 3,6 0 0,0 6 21,4 7 25,9 18 64,3 20 74,1 28 27 

22.3. As emissões poluentes das fábricas 
devem ser reguladas por lei, ainda que 
isso aumente o preço dos produtos. 

0 0,0 0 0,0 5 17,9 1 3,7 11 39,3 7 25,9 12 42,9 19 70,4 28 27 

 22.4. O uso de embalagens de plástico 
deve ser reduzido ao mínimo, a fim de 
diminuir a quantidade de lixo, porque é 
dificilmente reciclado. 

1 3,6 0 0,0 7 25,0 5 18,5 9 32,1 7 25,9 11 39,3 15 55,6 28 27 

22.5. As fábricas devem ser obrigadas a 
provar que tratam adequadamente os 
resíduos industriais perigosos porque 
alteram as dinâmicas da biosfera num 
curto período de tempo. 

1 3,6 0 0,0 1 3,6 0 0,0 7 25,0 6 22,2 19 67,9 21 77,8 28 27 

22.6. É necessário proteger por lei os 
habitats das espécies ameaçadas porque 
as extinções são periódicas. 

23 82,1 19 70,4 2 7,1 3 11,1 1 3,6 2 7,4 2 7,1 3 11,1 28 27 

22.7. A eletricidade deve ser produzida, 
tanto quanto possível, a partir de fontes 
renováveis, ainda que isso aumente o seu 
custo. 

1 3,6 0 0,0 0 0,0 1 3,7 8 28,6 5 18,5 19 67,9 21 77,8 28 27 

22.8. A preocupação com os recursos da 
Terra (ex.: petróleo, gás natural e rochas 
ornamentais) não é necessária porque eles 
renovam-se continuamente. 

23 82,1 22 81,5 4 14,3 2 7,4 0 0,0 2 7,4 1 3,6 1 3,7 28 27 

22.9. As preocupações com a reciclagem 
dos resíduos são exageradas porque o 
tempo tudo degrada e tudo é assimilado 
pela Terra. 

23 82,1 22 81,5 3 10,7 2 7,4 1 3,6 0 0,0 1 3,6 3 11,1 28 27 

 

A maioria dos alunos diz concordar (em absoluto ou parcialmente) com as seguintes 

afirmações: “O desperdício de energia devido à utilização desnecessária de 

eletrodomésticos deve ser evitado” (85,7% AID e 100% DID); “As emissões poluentes das 

fábricas devem ser reguladas por lei, ainda que isso aumente o preço dos produtos” (82,2% 

AID e 96,3% DID); “O uso de embalagens de plástico deve ser reduzido ao mínimo, a fim 

de diminuir a quantidade de lixo, porque é dificilmente reciclado” (71,4% AID e 81,5 

DID); “As fábricas devem ser obrigadas a provar que tratam adequadamente os resíduos 

industriais perigosos porque alteram as dinâmicas da biosfera num curto período de tempo” 

(90,1% AID e 100% DID); e “A eletricidade deve ser produzida, tanto quanto possível, a 

partir de fontes renováveis, ainda que isso aumente o seu custo” (96,5% AID e 96,3% 

DID).  
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Depois da ID, com exceção da última afirmação, houve um aumento, entre 10% e 

14%, do grau de concordância com afirmações cujo conteúdo se reporta a uma conceção 

de que é necessário intervir politicamente de modo a promover o desenvolvimento 

sustentável, sendo todos estes valores superiores aos verificados no primeiro estudo 

(Tabela 4.70). 

Estes resultados, em que a concordância dos alunos é muito elevada, indicam que a 

intervenção didática contribui para que os alunos aceitem e defendam uma perspetiva 

protecionista politicamente orientada, que reforça o quarto pilar da sustentabilidade 

proposto por Soromenho-Marques (2010), o político-institucional, e que pode passar por 

uma «formulação de novas políticas públicas que permitam o aumento da coesão social e 

da solidariedade regional no plano nacional» (Soromenho-Marques, 2010, p. 28). 

Por outro lado, a maioria dos alunos discorda em absoluto ou discorda parcialmente 

com as seguintes afirmações: “A preocupação com as emissões poluentes dos automóveis é 

desnecessária porque tudo é assimilado pela Terra” (96,4% AID e 88,9% DID); “É 

necessário proteger por lei os habitats das espécies ameaçadas porque as extinções são 

periódicas” (89,2 AID e 81,5% DID); “A preocupação com os recursos da Terra (ex.: 

petróleo, gás natural e rochas ornamentais) não é necessária porque eles renovam-se 

continuamente” (96,4% AID e 88,9% DID); e “As preocupações com a reciclagem dos 

resíduos são exageradas porque o tempo tudo degrada e tudo é assimilado pela Terra” 

(92,8% AID e 88,9% DID). Depois da ID, apesar da percentagem de alunos que discorda 

de todas estas afirmações se manter acima dos 80%, é ligeiramente menor (entre cerca de 

4% e 8%) relativamente à discordância manifestada antes da intervenção didática. Há, 

depois da ID, uma maior aceitação de que os recursos são limitados e de que há razões para 

ficarem preocupados com o que está a acontecer na Terra. 

O nível de discordância mantem-se acima do registado no 1.º estudo, o que 

corresponde ao esperado, uma vez que a ACP mostra uma correlação positiva entre esta 

perspetiva e as habilitações dos pais (pai e mãe). Ora, se analisarmos comparativamente as 

qualificações dos pais dos alunos envolvidos na ID (Tabela 5.5) com as qualificações dos 

pais dos alunos envolvidos no 1.º estudo (Tabela 4.2), verifica-se uma enorme diferença. 

Enquanto nos alunos envolvidos na ID, 55,6% dos pais e 57,2% das mães têm formação 

académica ao nível do ensino superior, no 1.º estudo apenas 17,2% dos pais e 21,3% das 

mães têm formação académica a esse nível. Por outro lado, a maioria dos pais e das mães 
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dos alunos envolvidos na ID insere-se, profissionalmente, na categoria “profissionais 

científicos e intelectuais” 

Assim, verifica-se que há duas linhas diferentes de resposta, mas ambas mostram que 

a ID contribui para uma alteração da perspetiva de que tudo flui naturalmente (“perspetiva 

ambiental determinista”) e de que o homem tem pouco para fazer. As respostas da maioria 

dos alunos demonstram que eles têm consciência dos problemas ambientais com que nos 

debatemos na atualidade e da necessidade de atuar para promover o desenvolvimento 

sustentável, com base no conhecimento da História da Terra, reciclando os resíduos, 

reduzindo o desperdício e alertando para a escassez de recursos. Contudo, tal como afirma 

Monroe (2012), promover uma visão mais ampla do tempo é útil, mas não é suficiente para 

alterar decisões e comportamentos. 

A ACP efetuada no primeiro estudo (secção 4.6.2.2) faz emergir dois fatores que 

explicam as conceções dos alunos sobre a importância do conhecimento da História da 

Terra na Promoção do Desenvolvimento Sustentável: “perspetiva ambiental determinista” 

e “protecionismo ambiental”.  

O fator “perspetiva ambiental determinista” relaciona-se com os itens 22.1, 22.6, 

22.8 e 22.9, que se reportam a uma perspetiva de que os recursos são ilimitados e, por isso, 

as preocupações com o ambiente são desnecessárias.  

 

Tabela 6.35: Médias, desvios-padrão e teste t para medidas repetidas na perspetiva ambiental determinista. 
 

Momento da avaliação Média DP t(26) 
medidas repetidas 

p 

AID 
DID 

-0,08 
0,14 

1,94 
3,34 

-0,362 0,720 ns 

ns - não significativo 
 

Relativamente ao primeiro fator, “perspetiva ambiental determinista” (Tabela 6.35), 

a média AID é de -0,08 (DP = 1,94), observando-se um crescimento, DID, para 0,14 

(DP = 3,34). Contudo, a diferença observada não foi estatisticamente significativa 

(p = 0,720). 
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Figura 6.10. Médias da perspetiva ambiental determinista AID e DID. 

 

O segundo fator (“protecionismo ambiental”) integra os itens 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 e 

22.7, que se reportam a uma conceção de que é necessário intervir politicamente de modo a 

promover o desenvolvimento sustentável. 

 

Tabela 6.36: Médias, desvios-padrão e teste t para medidas repetidas no protecionismo ambiental. 
 

Momento da avaliação Média DP t(26) 
medidas repetidas 

p 

AID 
DID 

-0,76 
0,67 

2,51 
2,08 

-3,219 0,003* 

                    *significativo para p < 0,01 
 

Em relação ao fator “protecionismo ambiental” (Tabela 6.36), a média, AID, é de 

-0,76 (DP = 2,51), observando-se um crescimento, DID, para 0,67 (DP = 2,08). A 

diferença observada é estatisticamente significativa (p = 0,003). 
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Figura 6.11. Médias do protecionismo ambiental AID e DID. 
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6.5.2.2 – A Importância do Estudo do Tempo Geológico na Resolução dos Problemas 

Ambientais 

Procurámos saber, de seguida, a opinião dos alunos sobre a importância do estudo do 

tempo geológico na resolução dos problemas ambientais (Tabela 6.37). 

 

Tabela 6.37: Distribuição das respostas sobre o contributo do estudo do tempo geológico para encontrar 
solução para os problemas ambientais na Terra AID e DID. 

 

Importância do estudo do tempo geológico para ajudar a 
encontrar soluções para os problemas ambientais na Terra 

AID DID 

n % n % 

Sim 18 64,3 25 92,6 

Não 10 35,7 2 7,4 

Total 28 100 27 100 

 

Podemos constatar que, depois da ID, se verifica um aumento da consideração da 

importância do estudo do tempo geológico para se encontrarem soluções para os problemas 

ambientais. Assim, AID, 64,3% dos inquiridos responderam afirmativamente à questão que 

lhes foi formulada. Depois da intervenção, 92,6% consideraram que o estudo do tempo 

geológico pode ajudar a encontrar soluções para os problemas ambientais na Terra, tendo-

se verificado um aumento de 28,3%. 

Estes dados parecem confirmar a possibilidade, já verificada no primeiro estudo 

(secção 4.6.2.4), do conhecimento do passado da Terra contribuir para formar cidadãos 

capazes de assumir comportamentos que minimizem os problemas ambientais, dando 

resposta a alguns dos problemas com que nos confrontamos na atualidade. 

Para conhecermos as razões com que os alunos fundamentam a resposta à questão 

anterior, é pedido que expliquem o modo como o estudo do conceito de tempo geológico 

pode contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável. A análise das respostas é 

apresentada nas secções 6.5.2.2.1 e 6.5.2.2.2. 

 

6.5.2.2.1 – Explicações sobre o modo como o estudo do conceito de tempo geológico 

pode ajudar na resolução dos problemas ambientais. O resultado da análise de conteúdo 

das explicações dos alunos sobre o modo como o estudo do conceito de tempo geológico 

pode ajudar na resolução dos problemas ambientais, tendo em conta as categorias, 

subcategorias e indicadores estabelecidos no primeiro estudo (secção 4.6.2.4.1), é 

apresentado na Tabela 6.38. 
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Tabela 6.38: Explicações dos alunos sobre o modo como o estudo do conceito de tempo geológico ajuda a 
encontrar soluções para os problemas ambientais AID e DID. 

 

   AID DID 

Categorias Subcategorias Indicadores n % n % 

 
Ajuda a prever 
fenómenos com 
base na sua 
ciclicidade 

 
Previsão de 
fenómenos 

Prever (permite fazer previsões) 1 5,5 2 8,3 

Prever alterações climáticas a partir de comparações 
entre temperaturas (passado/presente) 

0 0,0 1 4,2 

Total 1 5,5 3 12,5 

Utilização das 
previsões na 
gestão dos 
recursos 

Gestão dos recursos limitados (reutilizar, gastar menos 
água, etc.) 

1 5,5 0 0,0 

Relação entre a formação de recursos e a sua utilização 
na alteração de hábitos 

2 11,2 1 4,2 

Total 3 16,7 1 4,2 

Relação causal 
(Passado-
Presente-
Futuro) 

O passado é a chave do presente 1 5,5 1 4,2 

Total 1 5,5 1 4,2 

Total 5 27,7 5 20,9 

Contribui para a compreensão do 
Homem sobre o funcionamento do 
planeta 

O passado dá-nos informações sobre o modo como 
funciona o planeta 

0 0,0 2 8,3 

A informação sobre o funcionamento do planeta no 
passado gera ação 

9 50,0 17 70,8 

Total 9 50,0 19 79,1 

Não sabe 1 5,5 0 0,0 

Resposta inválida 3 16,8 0 0,0 

Total 18 100 24 100 

Missing 0 0,0 1 4,0 

 

A maior parte das explicações para este item sublinha que o tempo geológico 

contribui para a compreensão do funcionamento do planeta, AID (50%) e DID (79,1%). 

Nesta categoria, destaca-se o indicador “A informação sobre o funcionamento do planeta 

no passado gera ação” que passa de 50% para 70,8%.  

O valor verificado depois da ID é muito superior ao verificado antes da ID (cerca de 

21%) e ultrapassa o dobro do valor verificado na primeira parte do estudo (33,9%) (Tabela 

4.79). Este resultado permite concluir que a ID contribui para alterar as conceções dos 

alunos sobre a importância do estudo do tempo geológico para a resolução dos problemas 

ambientais.  

As explicações apresentadas pela maioria dos alunos, DID, apontam para o grande 

potencial educativo do conceito de tempo geológico, desenvolvendo a flexibilidade de 

pensamento, fornecendo um modelo mental que leve a pensar noutras questões, tal como é 

afirmado por Cervato e Frodeman (2012), e mobilizando para a ação. Fica, assim, em 
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aberto uma possibilidade de o estudo do tempo geológico ajudar na promoção do 

desenvolvimento sustentável, ultrapassando alguns obstáculos que têm sido descritos: 

identificam-se os problemas (por exemplo, elevada utilização dos combustíveis fósseis, 

fenómenos meteorológicos extremos, subida do nível do mar, etc.), encontram-se soluções 

(redução das emissões antropogénicas, impedimento da construção em zonas de cheia e de 

grande exposição à subida do nível do mar, etc.), mas na prática nada ou quase nada é 

concretizado. 

 

6.5.2.2.2 – Explicações sobre o modo como o estudo do conceito de tempo geológico 

não pode ajudar na resolução dos problemas ambientais. O resultado da análise das 

explicações dos alunos que afirmaram que o estudo do conceito de tempo geológico não 

pode ajudar na resolução dos problemas ambientais, AID e DID, tendo em conta as 

categorias estabelecidas no primeiro estudo (secção 4.6.2.4.2), é apresentado na Tabela 

6.39. 

 

Tabela 6.39: Explicações dos alunos para o estudo do conceito de tempo geológico não ajudar a encontrar 
soluções para os problemas ambientais AID e DID. 

 

  AID DID 

Categorias Indicadores n % n % 

Não permite 
fazer previsões 

Os problemas ambientais são fenómenos recentes e da 
responsabilidade do Homem 

3 30,0 0 0,0 

Os problemas ambientais e as soluções existem e são conhecidos 1 10,0 0 0,0 

O Homem tem que agir porque os problemas ambientais são 
fenómenos recentes e da sua responsabilidade 

2 20,0 0 0,0 

O Homem decide não agir, apesar dos problemas ambientais serem 
recentes e da sua responsabilidade 

1 10,0 0 0,0 

Não permite fazer previsões 1 10,0 0 0,0 

Total 8 80,0 0 0,0 

Contribui para a 
sensibilização da 
ação humana mas 
não gera a sua 
ação 

Pode ajudar-nos a perceber as consequências dos nossos atos e 
desleixos 

1 10,0 0 0,0 

Contribuem para a compreensão do ritmo de formação e de utilização 
dos recursos naturais 

0 0,0 0 0,0 

Estuda o passado da Terra 1 10,0 0 0,0 

Total 2 20,0 0 0,0 

É uma medida de 
tempo 

Permite situar os acontecimentos, mas não orienta para a ação 0 0,0 1 100 

Total 0 0,0 1 100 

Total 10 100 1 100 

Missing 0 0 1 50,0 
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A análise da informação apresentada na Tabela 6.39 mostra as explicações 

apresentadas pelos alunos, AID, para considerarem que o tempo geológico não ajuda na 

resolução dos problemas ambientais: “não permite fazer previsões” e “contribui para a 

sensibilização da ação humana mas não gera a sua ação”.  

Na primeira categoria, destacam-se o indicador “Os problemas ambientais são 

fenómenos recentes e da responsabilidade do Homem” e o indicador “O Homem tem que 

agir porque os problemas ambientais são fenómenos recentes e da sua responsabilidade”. 

Na segunda categoria, destacam-se os indicadores “pode ajudar-nos a perceber as 

consequências dos nossos atos e desleixos” e “estuda o passado da Terra”. 

Finalmente, DID, verifica-se uma clara redução de respostas que não reconhecem as 

potencialidades do conceito de tempo geológico para ajudar a encontrar soluções para os 

problemas ambientais, aparecendo apenas referência à questão de que “permite situar os 

acontecimentos, mas não orienta para a ação”. Este resultado confirma o que já foi 

apresentado na secção anterior (6.5.2.2.1) relativamente ao papel da ID na alteração das 

conceções acerca da importância do estudo do tempo geológico para a resolução dos 

problemas ambientais. Como afirma Monroe (2012), é problemático assumir que a 

informação vai conduzir à alteração nas decisões e comportamentos, mas essas alterações 

não decorrerão sem o acesso à informação e à sua compreensão. A construção de um 

entendimento útil do problema é, assim, uma condição necessária, mas não suficiente, para 

a mudança. Segundo Schultz (2002), citado por Monroe (2012), uma das poucas ocasiões 

em que a informação, por si só, pode mudar o comportamento é quando a falta de 

informação impede o comportamento. 

 

 

6.6 – Síntese 

Neste capítulo, procurámos fazer a avaliação da ID com base na análise e discussão 

da informação recolhida, na segunda parte do estudo, através da aplicação do questionário 

TEMGEODS a uma turma da disciplina de Biologia e Geologia do 11.º ano, AID e DID. 

A análise centrou-se na seguinte informação: conceções sobre a importância da 

literacia científica; conceções acerca do conceito de tempo e de tempo geológico; 

conceções sobre fatores que condicionam a compreensão do conceito de tempo geológico; 
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e conceções sobre a importância do tempo geológico para a promoção do desenvolvimento 

sustentável. 

Relativamente às conceções sobre a importância da literacia científica, verifica-se 

que a maioria dos alunos diz que conhece satisfatoriamente ou muito bem os problemas 

ambientais enumerados, tendo-se observado um aprofundamento desse conhecimento DID, 

embora sem expressão estatística. 

Depois da intervenção, há forte evidência de que os alunos se manifestam mais 

pessimistas em relação aos problemas ambientais. Por outro lado, verifica-se um 

decréscimo do grau de interesse pelas áreas e processos científicos, mas a diferença 

observada não é estatisticamente significativa. 

Em termos globais, depois da ID, observa-se também um decréscimo da importância 

atribuída à ciência pelos alunos, mas a diferença observada entre as respostas dadas pelos 

alunos AID e DID não é estatisticamente significativa. 

Sobre as conceções dos alunos acerca do conceito de tempo e de tempo geológico, 

foi analisada a informação recolhida a partir das respostas dadas às questões relacionadas 

com os conceitos de tempo e tempo geológico, sobre a datação relativa, a datação isotópica 

e sobre os critérios usados na criação da escala do tempo geológico.  

No que se refere às conceções sobre o conceito de tempo, a maioria dos alunos 

envolvidos na ID reconhece a existência de tempo independentemente da existência de 

relógios. Quanto às explicações apresentadas, a maioria insere-se na categoria “a existência 

do tempo é independente dos relógios”, destacando-se dois indicadores: “o relógio é 

apenas um objeto que dá informação sobre o tempo e que nos ajuda a contabilizar o tempo 

e/ou organizar melhor o dia” e “o tempo decorre continuamente, mesmo sem relógio”. 

Sobre o conceito de tempo geológico, a maior parte das definições apresentadas 

insere-se na categoria “Idade da Terra”, AID e DID. Comparando os dois momentos, 

verifica-se que aumentou a percentagem de respostas relativamente à categoria “Idade da 

Terra” e diminuiu a percentagem de respostas relativamente às categorias “Explicação de 

fenómenos geológicos” e “Medida de tempo”. A ID opera alterações nas conceções dos 

alunos sobre o conceito de tempo geológico. 

Em relação à datação relativa, DID, os alunos ainda manifestam mais dificuldades na 

ordenação cronológica dos acontecimentos que lhes foram apresentados. Na ordenação de 
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processos geológicos, verificam-se melhorias no desempenho dos alunos depois da 

intervenção. 

Nas respostas às questões relacionadas com a datação isotópica, os alunos 

manifestam dificuldades em posicionarem numa linha cronológica o conjunto de 

geoeventos da História da Terra. Porém, DID há um aumento das respostas esperadas no 

que diz respeito a uma grande parte das datações. Por outro lado, as respostas, depois da 

ID, evidenciam um aumento da discordância relativamente aos acontecimentos da história 

humana serem utilizados como critério na elaboração da escala de tempo geológico. 

A análise global sobre as respostas dos alunos em relação ao conceito de tempo e de 

tempo geológico revela que DID há um decréscimo na média das respostas esperadas, 

sendo essa diferença estatisticamente significativa. Considerando que a informação foi 

recolhida, através do questionário TEMGEODS, após a intervenção, num momento em que 

os alunos se encontravam preocupados com a aproximação do exame nacional de Biologia 

e Geologia, estes resultados podem dever-se a dificuldades que decorrem do facto de 

estarem a ser confrontados com questões complexas, cuja compreensão requer reflexão e 

que envolvem memorização, em condições pouco favoráveis para levar a cabo atividades 

de grande exigência cognitiva. 

No que se refere aos fatores que condicionam a compreensão do conceito de tempo 

geológico, foi recolhida e analisada informação sobre a proximidade temporal e sobre o 

grau de abstração. Verifica-se, relativamente à “proximidade temporal”, que a maioria dos 

alunos manifesta uma concordância absoluta com as afirmações de que o tempo geológico 

relata acontecimentos cronologicamente muito distantes não presenciados pelo Homem. 

A maioria dos alunos apresenta a resposta esperada sobre a duração de determinados 

fenómenos geológicos: por exemplo, o tempo que demora a erosão de uma montanha e a 

duração de um sismo. Já em relação à formação de uma ilha vulcânica, a maioria dos 

alunos considera que o fenómeno vulcânico tem sempre uma duração longa. 

Quanto ao grau de abstração do conceito de tempo geológico, apesar de se ter 

verificado uma maior frequência de respostas próximas do esperado, esta tem fraca 

consistência de evidência científica. 

No que diz respeito às conceções sobre a importância do tempo geológico para a 

promoção do desenvolvimento sustentável, analisámos e discutimos a informação relativa 
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a duas categorias de conteúdo: a relevância do conceito de tempo geológico e a relação 

entre o conhecimento da História da Terra e o desenvolvimento sustentável. 

Com a ID, o tempo geológico é visto como preditor de acontecimentos naturais, com 

forte evidência. Relativamente aos restantes dois fatores (“o tempo geológico como 

facilitador da compreensão da História da Terra”; e “a confusão entre tempo geológico e 

tempo meteorológico”) as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

Os alunos reconhecem claramente a transversalidade do conceito de tempo 

geológico, conceito indispensável na aprendizagem da Geologia, uma vez que facilita a 

compreensão de fenómenos geológicos e da História da Terra. Esta aceção mostrou-se 

ainda mais vincada DID. 

Na relação entre tempo geológico e desenvolvimento sustentável, verificamos que no 

que diz respeito ao primeiro fator - “perspetiva ambiental determinista” -, não são 

encontradas diferenças estatisticamente significativas. Em relação ao segundo fator - 

“protecionismo ambiental” -, a média aumentou DID e de forma estatisticamente 

significativa. 

Finalmente, no que diz respeito à importância do estudo do tempo geológico na 

resolução dos problemas ambientais, podemos concluir que a maioria dos alunos considera 

que contribui para que sejam encontradas soluções para os problemas ambientais na Terra, 

tendo a ID contribuído para a consolidação desta perspetiva. Nas explicações apresentadas 

pelos alunos, destaca-se, principalmente, a afirmação de que o conhecimento do 

funcionamento do planeta no passado gera ação, o que parece apontar para um 

considerável potencial educativo do trabalho sobre o conceito de tempo geológico como 

catalisador do desenvolvimento sustentável. 
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7 – CONCLUSÕES DO ESTUDO E IMPLICAÇÕES 

PEDAGÓGICO-DIDÁTICAS 

 

 

7.1 – Introdução 

Feita a análise dos dados recolhidos para encontrar resposta para a questão de 

investigação,  este capítulo pretende sintetizar as principais conclusões da investigação 

realizada. 

Este estudo está relacionado com as dificuldades demonstradas pelos alunos aquando 

da lecionação da temática do tempo Geológico e com o diagnóstico que aponta para um 

crescente desinteresse em estudar ciências (Rocard, 2007), centrando-se na seguinte 

questão de investigação: De que modo a compreensão do tempo geológico contribui para 

um aprofundamento da cultura científica e da responsabilidade do cidadão que promova o 

desenvolvimento sustentável, numa matriz Ciência/Tecnologia/Sociedade? 

Pretende-se, assim, com este trabalho, alcançar duas grandes finalidades: a) 

contribuir para o desenvolvimento de um quadro teórico e concetual, no âmbito da 

educação em geral e das Geociências em particular, visando o desenvolvimento dos alunos 

como cidadãos cientificamente cultos numa lógica de sustentabilidade; b) conceber, 

implementar e avaliar estratégias, fundamentadas no corpus de referência, no âmbito da 

Geologia no ensino secundário, visando melhorar as aprendizagens dos alunos. Para atingir 

estas finalidades foi desenvolvido um quadro teórico de referência e foi concebida, 

desenvolvida e avaliada uma ID com vista à elaboração de uma proposta metodológica 

fundamentada para o aprofundamento de uma cultura científica que promova o 

desenvolvimento da sustentabilidade na Terra a partir de uma abordagem curricular do 

tempo geológico. 

 

 

7.2 – Conclusões Emergentes do Estudo 

O tempo geológico é um conceito complexo de importância crucial para os cidadãos, 

transversal a várias áreas do conhecimento e capaz de potenciar grandes benefícios no 

acesso à compreensão do mundo, operando transformações no pensamento geral. A sua 
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descoberta é uma importante revolução no pensamento científico e, quando compreendido, 

pode desempenhar um papel muito útil no processo de conversão da informação em ação 

útil. Uma abordagem didática, desenvolvida num contexto em que haja diversificação de 

recursos, de ambientes de aprendizagem e de estratégias de ensino,  dá um contributo 

imprescindível para o desenvolvimento de competências importantes na sociedade 

contemporânea, facultando aos alunos uma perspetiva holística do funcionamento da Terra 

que leva a aceitar e a promover o desenvolvimento sustentável como resposta às múltiplas 

crises que enfrentamos: económica, ambiental, alimentar, democrática, ética, etc. 

(Diamond, 2008; Santos, 2009; Zaragoza, 2010). Face à situação atual é necessário dar 

boas e rápidas respostas sob pena de se comprometer o futuro comum.  

Situada a problemática e estabelecido o quadro teórico e concetual, orientado para a 

resolução de problemas concretos ao nível da educação, com uma componente relacionada 

com o trabalho prático, procurámos respostas para a questão de  investigação, através da 

aplicação do questionário TEMGEODS a alunos das regiões (NUTS II) Norte e Centro de 

Portugal, que frequentam o ensino secundário, e da implementação de uma intervenção 

didática com alunos do 11.º ano de Biologia e Geologia.  

Assim, em resposta à primeira questão subsidiária da questão de investigação (Qual é 

a influência que as estratégias de ensino, definidas numa matriz 

Ciência/Tecnologia/Sociedade e numa lógica de ensino por pesquisa, exercem no 

desenvolvimento dos alunos como cidadãos cientificamente cultos?), a análise da 

informação recolhida permite-nos tirar as conclusões a seguir apresentadas. Estas 

organizam-se em torno de quatro núcleos: importância da literacia científica; conceitos de 

tempo e de tempo geológico; fatores que condicionam a compreensão do conceito de 

tempo geológico; e importância do tempo geológico para a promoção do desenvolvimento 

sustentável. 

No que diz respeito à importância atribuída à literacia científica, os alunos 

consideram conhecer bem os problemas ambientais que lhes são apresentados, tendo-se 

observado, depois da intervenção, um ligeiro crescimento do conhecimento. A consciência 

dos assuntos ambientais é influenciada pela frequência da disciplina de Biologia e 

Geologia e pela qualificação académica mais elevada (ao nível do ensino superior) das 

mães. As expectativas sobre a possibilidade de os problemas ambientais serem 

solucionados nos próximos vinte anos são superiores nas raparigas e nos alunos do 10.º ano 



293 
 

sem Biologia e Geologia. Depois da intervenção, há forte evidência de que os alunos se 

manifestam mais pessimistas em relação aos problemas ambientais. O interesse pelas áreas 

e processos científicos é superior nos indivíduos do sexo feminino, nos alunos com a 

disciplina de Biologia e Geologia e nos filhos de pais com qualificação académica ao nível 

do ensino superior. A importância atribuída à ciência é maior nas raparigas, nos alunos que 

frequentam durante mais tempo as aulas de Biologia e Geologia e nos filhos de pais com 

qualificações académicas superiores, não tendo havido alterações causadas pela 

intervenção didática. 

Relativamente ao conceito de tempo e de tempo geológico, concluímos que a ID 

proporciona a alteração das conceções dos alunos, aumentando o número dos que 

entendem o tempo geológico como “idade da Terra”. Por outro lado, verifica-se que a 

maioria dos inquiridos manifesta dificuldades, já identificadas por Hidalgo e Otero (2004), 

em reter a informação, geri-la e utilizá-la para ordenar eventos, e em recordar os intervalos 

temporais entre eles. Porém, DID houve um aumento das respostas esperadas no que diz 

respeito a uma grande parte das datações, comprovando, assim, a importância da 

experiência do tempo geológico, assinalada por diversos autores (Cervato & Frodeman, 

2012; Dodick, 2012; Gould, 1987; Trend, 1997), como forma de ultrapassar as dificuldades 

na sua compreensão. Em termos globais, pode concluir-se que a frequência da disciplina de 

Biologia e Geologia e a qualificação académica, quer dos pais quer dos alunos, contribui 

para a construção do conhecimento sobre o tempo geológico. Por outro lado, a relação 

entre a frequência da disciplina de Biologia e Geologia e a construção do conhecimento 

sobre o tempo geológico permite-nos concluir que a inclusão no currículo dessa temática 

contribuiu para a construção de um conhecimento mais complexo e ajustado aos desafios 

contemporâneos. Além do tempo geológico, a temática da crise planetária atual (Marques, 

Vilches, Gil-Pérez, Praia & Thompson, 2008) pode também ser trabalhada com os alunos, 

ao longo dos vários anos da escolaridade obrigatória (Cervato & Frodeman, 2012), de uma 

forma apoiada pela investigação educacional e pela investigação na didática. 

Do estudo efetuado emergem dois fatores que condicionam a compreensão do tempo 

geológico: a proximidade temporal e o grau de abstração. Os alunos têm mais facilidade 

em dar respostas esperadas relativamente a acontecimentos mais fáceis de registar ou com 

que podem contactar na atualidade. Por sua vez, a frequência da disciplina de Biologia e 

Geologia e a qualificação académica dos pais influencia o reconhecimento do grau de 
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abstração como fator que condiciona a compreensão do tempo geológico, indicado por 

diversos autores (Catley & Novick, 2009; Dodick, 2012; Frodeman, 2012; Libarkin, 

Kurdziel & Anderson, 2007; Trend, 1997). 

No que se refere ao reconhecimento da importância do tempo geológico para a 

compreensão de fenómenos e mecanismos geológicos, no estudo efetuado emergem três 

fatores: o tempo geológico como preditor de acontecimentos naturais, o tempo geológico 

como facilitador da compreensão da História da Terra e a confusão entre tempo geológico 

e o tempo meteorológico. A perspetiva do tempo geológico como preditor de 

acontecimentos naturais é a adotada de modo mais evidente pelos alunos que não 

frequentam a disciplina de Biologia e Geologia. Contudo, verifica-se que, após a 

intervenção didática, o tempo geológico passa a ser visto como preditor de acontecimentos 

naturais, com forte evidência, o que pode demonstrar que a intervenção contribuiu para 

alterar as conceções dos que frequentam a disciplina de Biologia e Geologia no 11.º ano de 

escolaridade. A perspetiva do tempo geológico como facilitador da compreensão da 

História da Terra predomina nos alunos do sexo feminino que frequentam a disciplina de 

Biologia e Geologia e cujos pais têm qualificação académica mais elevada. No que se 

refere ao terceiro fator (confusão entre tempo geológico e tempo meteorológico), os 

rapazes obtêm uma média superior, deixando perceber uma maior ignorância face ao tema. 

Os alunos reconhecem também a transversalidade do conceito de tempo geológico, 

destacada por Ródenas (2008), uma vez que ele facilita a compreensão de fenómenos 

geológicos e da História da Terra, sendo indispensável na aprendizagem da Geologia. Esta 

aceção mostrou-se ainda mais vincada depois da intervenção.  

O estudo realizado confirmou que os alunos reconhecem a importância do 

conhecimento da História da Terra para a resolução dos problemas ambientais e para a 

promoção do desenvolvimento sustentável, emergindo dois fatores: perspetiva ambiental 

determinista e protecionismo ambiental. Os rapazes assumem, mais do que as raparigas, 

uma perspetiva ambiental determinista, e consideram os recursos como ilimitados. Esta 

conceção é também influenciada pela escolaridade dos pais e pode ser alterada pela 

frequência da disciplina de Biologia e Geologia. As raparigas mostram-se mais recetivas a 

um controlo da utilização dos recursos naturais ainda que isso possa ter custos no imediato. 

O aumento das habilitações académicas dos alunos e dos pais conduz a uma conceção mais 

protecionista. Com a intervenção didática, a perspetiva do protecionismo ambiental 
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impôs-se à perspetiva ambiental determinista, tendo-se também consolidado uma conceção 

que reconhece a importância do estudo do tempo geológico na resolução dos problemas 

ambientais. Estes resultados permitem-nos inferir, apoiados em Trend (2007) e em Dodick 

e Orion (2003b), que o sucesso na compreensão do conceito de tempo geológico tem 

implicações noutras aprendizagens, podendo favorecer a construção de um futuro 

sustentável (Monroe, 2012). 

Esta análise permite concluir que o conhecimento das conceções dos alunos acerca 

da importância do tempo geológico para a promoção do desenvolvimento sustentável, 

mobilizado para uma intervenção didática, assente em  estratégias de ensino, definidas 

numa matriz Ciência/Tecnologia/Sociedade e numa lógica de ensino por pesquisa, 

contribui favoravelmente para a formação de cidadãos cientificamente cultos. 

A abordagem do tempo geológico, estruturada de acordo com os princípios 

estabelecidos na intervenção didática implementada, facilita o conhecimento mais 

aprofundado da História da Terra, contribui para o desenvolvimento e valorização da 

cidadania e promove o empenho com a preocupação ambiental, levando à mudança de uma 

perspetiva ambiental determinista, em que impera a desmotivação, porque não vale a pena 

lutar contra o que está pré-determinado, para uma perspetiva de protecionismo ambiental, 

resultante do desenvolvimento da consciência de que os recursos naturais são limitados. 

Em suma, a abordagem do tempo geológico possibilita a consolidação de conceções que 

aceitam que o conhecimento sobre o funcionamento do planeta altera o pensamento, gera 

ação e abre novos caminhos, como propõe Trend (1997), para a aprendizagem futura. 

Desta forma, este estudo comprova que a compreensão do tempo geológico contribui 

favoravelmente para um aprofundamento da cultura científica e da responsabilidade do 

cidadão promotor do desenvolvimento sustentável, numa matriz Ciência/Tecnologia/ 

Sociedade, podendo ser facilitada através da implementação de uma intervenção didática 

centrada em AESA devidamente articuladas com atividades de outra natureza. 

 

 

 7.3 – Implicações Pedagógico-didáticas 

A intervenção didática consistiu na implementação, ao longo de treze sessões, de um 

conjunto de atividades incluídas na planificação da disciplina de Biologia e Geologia de 

uma turma do 11.º ano de escolaridade.  
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Esta intervenção foi estruturada em três momentos centrados em três situações-

problema: “Como é que se podem processar os resíduos resultantes da atividade do 

Homem, reduzindo os seus impactos ambientais negativos?”, “Que contributos dá o tempo 

geológico para o desenvolvimento sustentável?” e “De que modo o conhecimento da 

história geológica da região pode contribuir para o desenvolvimento sustentável?”.  Cada 

um dos momentos foi planificado, tendo em conta as orientações programáticas, as 

decisões da escola e a pesquisa bibliográfica efetuada.  

Em toda a intervenção é privilegiada a utilização de estratégias facilitadoras da 

construção do conhecimento, no desenvolvimento de atividades práticas diversificadas 

para ajudar os alunos a compreender, de modo integrado, a sequência temporal dos 

fenómenos geológicos e a suas potencialidades na educação para o desenvolvimento 

sustentável, devidamente enquadrada e articulada num processo de investigação-ação, 

inserido num paradigma socio-crítico. 

Os resultados obtidos apontam para a importância da escola promover, na atividade 

letiva, um trabalho que ajude a formar cidadãos cientificamente cultos. O Ensino por 

Pesquisa, de matriz Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), centrado em situações 

problemáticas atuais e recorrendo a AESA, articuladas com outras atividades, é uma via 

para formar esses cidadãos. 

Esta abordagem didática do conceito de tempo geológico contribui para melhorar o 

papel da escola e dos seus agentes na educação e no desenvolvimento de competências de 

modo a preparar os alunos para, na Sociedade do Conhecimento, ajudarem a resolver os 

problemas com que nos debatemos e a promover o desenvolvimento sustentável.  

A articulação entre o tempo geológico e a educação para o desenvolvimento 

sustentável deve ser assegurada em todo o ensino secundário. A ID pode conduzir a 

melhores resultados se for realizada no 10.º ano, mas deve ter continuidade no 11.º ano 

para garantir a preparação de cidadãos cientificamente cultos capazes de promoverem o 

desenvolvimento sustentável. Será também importante articular estes dois conceitos logo a 

partir do início do ensino básico, em linha com o que é proposto por Thompson (2001), 

uma vez que a maioria dos alunos apresenta dificuldades em compreender conceitos 

abstratos como o de tempo geológico. Por outro lado, há necessidade de revisitar o 

conceito ao longo dos vários ciclos de estudos. Se queremos políticos e economistas que 



297 
 

tomem boas decisões, “amigas do planeta”, temos de nos preocupar em os preparar bem 

quando frequentam a escola. 

Os indicadores obtidos nesta investigação podem contribuir para melhorar as práticas 

de ensino e de aprendizagem da Geologia de modo a promover a literacia de todos os 

cidadãos. O desenvolvimento de algumas propostas de trabalho com os alunos ajuda a 

procurar respostas para os problemas que afetam o desenvolvimento sustentável na Terra. 

Estas implicações pedagógico-didáticas inserem-se ao nível da investigação didática, ao 

nível do ensino e da aprendizagem, bem como ao nível das políticas educativas. 

O problema associado ao reduzido interesse dos alunos em algumas áreas científicas, 

referido na literatura (Rocard, 2007), pode residir no facto da tipologia de abordagens 

privilegiadas na escola não ser adequada aos tempos atuais. Esta possibilidade deve 

levar-nos a atuar de modo a evitar que os alunos se afastem do estudo das ciências, com 

todas as consequências comprometedoras que isso acarreta para o desenvolvimento 

sustentável. 

O planeta Terra está a atravessar uma grave crise ambiental. Sabemos também que o 

homem é o principal responsável por esta grave crise, devido a uma exploração acelerada 

dos recursos e ao consumo dos mesmos. Todos conhecemos as consequências: aumento de 

emissões de CO2, aumento da temperatura, agravamento da situação devido à 

desflorestação, levando ao descongelamento das calotes polares, à subida do nível das 

águas do mar e às cheias nas bacias hidrográficas. Se atendermos à história do planeta 

Terra, podemos concluir que as grandes extinções ocorreram nos momentos de alterações 

ambientais. Talvez isto nos possa servir de lição e nos encaminhe para a ação, que, quando 

falta, se torna o ponto crítico. Assim, considerando que nos encontramos num período 

marcado, à escala global, pela instabilidade, pela incerteza e que espera da educação 

respostas para um conjunto de desafios, é necessário tentar encontrar soluções, 

potenciando novas vias formativas. 

 

 

7.4 – Limitações do Estudo 

Aponta-se como limitações do estudo o facto de a investigadora ser também a 

professora que implementou a intervenção, podendo criar dificuldades de distanciamento. 

Mas esta auto-implicação, que parece ser uma fragilidade, potencia as virtualidades do 
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estudo, uma vez que se investiga em ambiente natural e só assim se poderá aceder a alguns 

dados que de outra forma seria mais difícil, verificando-se uma articulação estreita da 

investigação com a prática. 

Há também questões inerentes à distribuição de serviço docente que obrigaram a 

alterar várias vezes toda a planificação da intervenção uma vez que as estruturas 

burocráticas das escolas dificilmente aceitam que os professores articulem a atividade 

docente com uma atividade investigativa, mesmo que isso possa reverter a favor dos 

alunos. 

Por outro lado não podemos esquecer que, apesar do enorme esforço despendido pela 

investigadora e pelos alunos envolvidos na intervenção didática, esta não passou de um 

contributo para ajudar a resolver os graves problemas da humanidade, mostrando que deve 

ser um processo contínuo, ao longo de todo o currículo, e não uma atuação pontual.  

 

  

7.5 – Sugestões para Futuras Investigações 

Tendo em conta o trabalho desenvolvido que possibilita conhecer as conceções dos 

alunos sobre o tempo geológico e o desenvolvimento sustentável e promover cidadãos 

cientificamente cultos, capazes de potenciar o desenvolvimento sustentável a partir de uma 

intervenção didática, parece-nos pertinente apresentar sugestões para futuras investigações 

sobre esta problemática sob diversas perspetivas: ao nível didático, ao nível do 

desenvolvimento curricular e ao nível da formação contínua de professores. 

No que diz respeito ao nível didático, consideramos ser importante ajustar a 

intervenção desenvolvida neste estudo, tendo em conta a diversidade de contextos 

educacionais e a atualidade dos problemas ambientais vivenciados pelos alunos na sua 

região, a nível nacional e a nível global, procedendo, de seguida, à sua implementação com 

uma amostra maior de alunos de modo a avaliar os seus impactes ao nível da literacia 

científica. Por outro lado, é relevante aprofundar o estudo das razões da dificuldade dos 

alunos ao nível das datações relativas e das datações isotópicas. Uma outra questão diz 

respeito à reformulação do questionário que foi utilizado neste estudo, de modo a ser 

aplicado para verificar se os tempos de crise vividos alteram as conceções dos alunos do 

ensino secundário sobre a importância da literacia e das potencialidades do tempo 

geológico para a promoção do desenvolvimento sustentável. 
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Ao nível do desenvolvimento curricular deve-se estudar o modo de ajustar as 

orientações programáticas às conclusões sobre as potencialidades do tempo geológico para 

a promoção do desenvolvimento sustentável ao longo de toda a escolaridade obrigatória e 

para todos os alunos. 

No que se refere à formação contínua de professores, parece-nos que pode ser 

realizado um estudo semelhante ao que aqui foi apresentado, focalizado nas conceções 

sobre a relação entre tempo geológico e desenvolvimento sustentável dos professores de 

Biologia e Geologia (3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário). Este  estudo pode 

ajudar a encontrar outras soluções para facilitar a construção e a mobilização do 

conhecimento sobre o tempo geológico para preparar todos os cidadãos para uma (nova) 

era da sustentabilidade, associando a cultura, o património e os laços afetivos ligados ao 

local ao conhecimento científico e à cultura escolar. 
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