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ensino por pesquisa, proposta didática, enxurradas,  
ciência geológica e sustentabilidade da vida na terra. 

 

Este trabalho consiste na aplicação de uma proposta didática 
para a abordagem dos impactos da intervenção humana nos 
processos geológicos, assunto que está inserido no Domínio 
“Ciência Geológica e Sustentabilidade da Vida na Terra”. 
Este domínio é relativamente recente nos programas 
curriculares de Ciências Naturais, tendo sido integrado nos 
mesmos aquando a adoção de metas curriculares em 2014. 
Esta proposta didática segue a perspetiva de Ensino Por 
Pesquisa/Resolução de Problemas que possuem 
reconhecidas potencialidades na construção de 
conhecimento e na mobilização do mesmo, para que os 
alunos se tornem adultos participativos, informados e 
responsáveis. Optamos pela abordagem de um tema mais 
local da Ilha Terceira, as enxurradas ou fluxos, em 
detrimento de uma problemática de escala mais global, de 
modo a avaliar o interesse e motivação dos alunos. Seguindo 
a metodologia de investigação-ação, aplicamos a proposta 
didática e os resultados permitiram-nos averiguar a 
motivação acrescida dos alunos perante a abordagem de 
uma problemática mais familiar e próxima. Permitiu averiguar 
igualmente, os resultados positivos no conhecimento 
adquirido e na mobilização do mesmo em atitudes 
responsáveis e informadas. Este trabalho permitiu também 
refletir sobre a organização do Domínio referido e sua 
inserção nos programas curriculares da disciplina nos 
moldes atuais, que poderá desencadear a realização de 
outros estudos com uma análise mais profunda deste 
assunto.  
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Ensino por pesquisa, Didactic proposal, Landslides, 
Scientific Field of Geology and Life on Earth Sustainability. 

This paper consists on the application of a didactic proposal 
for the approach of the impact of human intervention on the 
geological processes, a subject that is contained in the 
Scientific Field of “Geological Science and the 
Sustainability of Life on Earth”. This Scientific Field is 
relatively new in the Natural Sciences Curriculum, having 
been integrated in it when the Curricular Objectives were 
implemented, in 2014. 
This didactic proposal follows the perspective of “Ensino 
por pesquisa”\Problem Solving that are recognized as 
abilities in the construction and mobilization of knowledge, 
in order to allow the students to become informed, 
responsible and participating adults.   We chose to 
approach a theme that is local to Terceira Island, the 
landslides or flows, instead of a more global subject, in 
order to evaluate the students interest and motivation.   
Following the Research-Action methodology, we applied 
the didactic approach and the results allowed us to evaluate 
the increased motivation in face of the approach of a closer 
familiar subject and equally inquire the positive results and 
knowledge mobilization acquired in responsible and 
informed attitudes.  
This paper also allowed for reflection on the referred 
Scientific Field and its insertion into the curriculum of the 
subject, in its current terms, that may allow other studies to 
be developed with a deeper analysis of this subject. 
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1.1. Motivações 
 

O investigador, enquanto Professor do Grupo 520 -Biologia e Geologia, sentiu 

a necessidade de atualização, mas que esta fosse mais efetiva e profunda que 

normalmente decorre da frequência das diversas formações creditadas e não creditadas 

que surgem ao longo dos diferentes anos letivos. O facto de o investigador ser possuidor 

de uma Licenciatura pré-Bolonha, constituiu igualmente uma motivação, uma vez que 

um professor é igualmente um investigador e a hipótese da realização deste Mestrado 

e da dissertação apresentada, iria no sentido de desenvolver no investigador 

competências de investigação que por sua vez serão um grande contributo para a sua 

prática letiva, que deverá ser cada vez mais diversificada e estando sempre atenta ao 

uso das TIC que fazem atualmente parte da vida dos nossos alunos. 

No ano letivo de início do estudo, o investigador encontrava-se a lecionar 

Ciências Naturais a 4 turmas do 7º ano de escolaridade e uma turma do 8º ano de 

escolaridade. Foi uma questão fácil o encaminhamento para realizar uma proposta 

didática relativa a um conteúdo pertencente ao Currículo do 7º ano de escolaridade, 

devido, sobretudo à possibilidade de trabalho com uma amostra de alguma dimensão. 

Dentro dos temas a trabalhar neste ano de escolaridade o investigador optou pelo 

subdomínio “Ciência Geológica e Sustentabilidade da Vida na Terra” por 3 razões que 

se explicam a seguir. A primeira razão deve-se ao facto de este tema ter sido introduzido 

no Currículo de Ciências Naturais do 3º ciclo aquando a adoção, por parte do Ministério 

da Educação e Ciência, das metas de aprendizagem no ano letivo de 2014/15 e por ser 

um tema recentemente introduzido, seriam muito poucos os estudos realizados e as 

propostas didáticas feitas sobre o mesmo. A segunda razão deve-se ao facto de as 

metas de aprendizagem relativas a este subdomínio serem o suficientemente latas, 

segundo o investigador, que permitiram uma maior liberdade ao professor na 

abordagem das mesmas. A terceira razão deve-se ao facto do local de residência e 

trabalho do investigador, a Ilha Terceira nos Açores, que constitui um bom exemplo de 

como a intervenção do ser humano pode ter consequências nos processos e no 

ambiente geológico, algo que influenciou o investigador em realizar o seu estudo de 

uma forma mais específica para a meta de aprendizagem 15.1 – “Associar as 

intervenções do ser humano aos impactes nos processos geológicos (atmosfera, 

hidrosfera e litosfera)”, utilizando para tal um fenómeno recorrente na Ilha e com 

consequências visíveis para as populações, como as enxurradas ou fluxos. 

Através desta ponte entre sociedade e ciência, o investigador tentou realizar 

este estudo de forma a captar maior interesse dos seus alunos para as temáticas 

científicas em geral e sobretudo para as temáticas da Geologia que integram os 
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conteúdos presentes no currículo das Ciências Naturais para o 7º ano de escolaridade. 

Este estudo também poderá ser considerado relevante para tentar avaliar a introdução 

deste novo Subdomínio no programa curricular do ano de escolaridade em questão e a 

pertinência ou não na manutenção do mesmo. 

 

1.2. Questão de Investigação e Finalidades do Estudo 
 

A questão de investigação que preside a este estudo é a seguinte: até que ponto 

uma estratégia baseada na resolução de problemas pode contribuir para a 

aprendizagem das implicações da intervenção do ser humano nos processos 

geológicos? 

Tendo em conta a questão de investigação este trabalho tem como finalidades:  

- Averiguar a pertinência da aplicação do Ensino Por Pesquisa e Resolução de 

Problemas no ensino das Ciências Naturais,  

- Averiguar a aplicação do método atrás descrito no Subdomínio citado no 

capítulo anterior, mais especificamente no tema referido.  

- Criar uma proposta didática assente nos princípios do Ensino Por Pesquisa e 

Resolução de Problemas para o tema referido.  

- Averiguar a implementação da proposta didática em turmas do 7º ano a nível 

dos conhecimentos e competências adquiridas e do gosto e interesse demonstrado na 

metodologia e nos temas tratados. 

Após a exposição das principais finalidades, existem outras que poderão ser 

retiradas deste trabalho, como por exemplo, avaliar a introdução deste novo Subdomínio 

no Currículo de Ciências Naturais do 7º ano, ou avaliar a manutenção do mesmo no 

currículo. Não pretende o investigador que após a realização deste trabalho se crie uma 

decisão política, apenas pretende ser mais um pequeno contributo na melhoria contínua 

do ensino das Ciências em Portugal.  

 

 

 

1.3. Organização da dissertação 
 

Este estudo encontra-se organizado em cinco capítulos.  

No primeiro capítulo encontram-se os subcapítulos de introdução deste estudo. 

As motivações do investigador, a questão de investigação e finalidades do mesmo assim 

como uma breve explicação da sua organização.  
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O segundo capítulo diz respeito ao enquadramento teórico que deu base a este 

estudo. Assim encontra-se uma breve revisão abordagem ao Currículo Nacional do 

Ensino Básico do 3º ciclo na disciplina de Ciências Naturais, onde se dá maior enfoque 

ao subdomínio da Ciência Geológica e Sustentabilidade da Vida na Terra, pois foi o alvo 

de atenção por parte do investigador. Seguidamente segue-se uma breve revisão 

bibliográfica sobre o Ensino por Pesquisa e Resolução de Problemas como método de 

ensino-aprendizagem e igualmente uma abordagem à metodologia da Investigação-

Ação como metodologia utilizada pelo investigador para a realização do estudo.  

O terceiro capítulo foca-se na descrição do estudo, estando aqui contempladas 

uma descrição do contexto, ou seja, uma exploração sobre o meio onde este estudo foi 

realizado (Açores e Ilha Terceira), assim como uma caracterização dos participantes ou 

da amostra.  Para finalizar este capítulo segue-se uma resenha sobre a 

conceptualização e estruturação do estudo por parte do investigador, assim como uma 

explicação sobre os materiais elaborados e a planificação de aplicação dos mesmos, 

auxiliados com tabelas para melhor leitura. 

O quarto capítulo reflete os resultados da aplicação do plano e materiais atrás 

descritos. Inicia-se com uma reflexão crítica da aplicação por parte do investigador e 

depois segue-se uma apresentação e análise dos resultados dos instrumentos de 

recolha de dados utilizados.  

O último capítulo finaliza com as considerações finais onde está incluída a 

enumeração reflexiva dos pontos fracos e limitações do estudo detetadas após a 

aplicação do mesmo e concomitantemente seguida por propostas de melhoria. O estudo 

finaliza com as implicações do estudo, implicações ao nível da futura prática letiva do 

investigador e possíveis implicações a nível da organização do Currículo Nacional do 3º 

Ciclo do Ensino Básico da Disciplina de Ciências Naturais.  
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2. Enquadramento 
 
2.1.  Currículo de Ciências Naturais do 3º ciclo do ensino 

básico 
 2.1.1.  Subdomínio Ciência Geológica e 

sustentabilidade da vida na Terra 
2.2.  Perspetiva de Ensino Por Pesquisa 
2.3.  Metodologia Investigação-Ação 
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2.1. Currículo Nacional de Ciências Naturais do 3º ciclo do ensino básico 
 
Ao observar a página do Ministério da Educação relativa ao Ensino Básico 

(http://www.dge.mec.pt/ensino-basico), existem uma série de opções para consulta. 

Relativamente a este trabalho são de interesse as opções relativas aos programas da 

disciplina de Ciências Naturais, assim como a legislação correspondente.  

No espaço reservado aos programas e metas curriculares da disciplina em 

questão existem dois documentos principais: Metas Curriculares de Ciências Naturais 

do Ensino Básico, dividido em dois volumes sendo o 1º que contem as metas para os 

5º, 6º, 7º e 8º anos de escolaridade e o segundo tem as metas relativas ao 9º ano de 

escolaridade e o Programa de Ciências Naturais (um relativo ao 2º ciclo e outro ao 3º 

ciclo).  

As metas curriculares, homologadas pelo Despacho nº5122/2013 de 8 de abril 

do Ministério da Educação, entraram em vigor no ano letivo seguinte, alterando alguns 

aspetos das orientações emanadas pelo Ministério anteriormente.  

Segundo o documento elaborado pelo Ministério da Educação (Despacho nº 

5306/2012 de 2 de abril), as metas curriculares de Ciências Naturais privilegiaram os 

temas organizadores e os conteúdos essenciais das Orientações Curriculares de 

Ciências Físicas e Naturais de 2001, adicionando, segundo o documento, descritores 

mais precisos. O documento divide os conteúdos em vários patamares. Existe o 

Domínio que é uma unidade aglutinadora de conteúdos e que corresponde a uma 

unidade temática, e que se encontra subdividida em Subdomínio. Existem ainda os 

objetivos gerais que correspondem à aprendizagem pretendida e também se encontram 

especificados em descritores que indicam desempenhos observáveis dos alunos. Quer 

os objetivos, quer os descritores encontram-se numerados, o que indica uma orientação 

da ordem temporal para serem trabalhados na sala de aula dando, no entanto, alguma 

liberdade ao professor em criar alternativas nessa ordem cronológica. As metas 

curriculares explanadas são as consideradas essenciais, referindo o documento que 

existindo disponibilidade de tempo, o professor dispõe autonomia para ir mais além. As 

metas são anuais, podendo ser repetidas em algum ano posterior, mas com mais 

profundidade. O resto do documento enumera as metas curriculares, existindo metas 

curriculares bastante concretas como por exemplo: “1.2 Dar dois exemplos de 

paisagens de rochas magmáticas em território português”, ou que apontam uma opção 

metodológica: “3.6 Associar algumas caraterísticas das areias a diferentes tipos de 

ambientes, com base numa atividade prática laboratorial.”, como também existem metas 

com ações mais abstratas: “11.10 Reconhecer a importância da ciência e da tecnologia 

na previsão sísmica.”, ou metas que em alguns locais do território poderão não ser de 
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fácil execução: “14.8 Caraterizar ambientes geológicos passados, através de uma 

atividade prática de campo” ou por fim metas de caracter lato como: “15.5 Explicar o 

modo como as relações entre a geologia, a tecnologia e a sociedade podem contribuir 

para a formação de uma cultura de sustentabilidade da vida na Terra”.  

Como já referido, o documento que expõe as metas curriculares das Ciências 

Naturais remete para um documento mais antigo e que se encontra igualmente 

disponível na página do Ministério da Educação, o Programa de Ciências Naturais, ou 

originalmente Orientações Curriculares de Ciências Físicas e Naturais. Neste 

documento, juntam-se as Ciências Naturais e as Ciências Física-Químicas a nível de 

temas organizadores e de competências específicas, mas que continuam como 

disciplinas separadas. No documento em questão está referido que o mesmo é uma 

sequência do documento em que se definem as competências específicas de Ciências 

Físicas e Naturais no Ensino Básico que por sua vez se encontram no documento 

Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, divulgado em 2001. 

Este último deixou de constituir um documento orientador do Ensino Básico em Portugal 

com a publicação do Despacho nº 17169/2011 de 12 de dezembro do Ministério da 

Educação. No entanto, este mesmo despacho encontra-se referido que os programas 

existentes e os seus auxiliares constituem os documentos orientadores do ensino, mas 

qualquer referência contida nos mesmos a conceitos do Currículo Nacional do Ensino 

Básico – Competências Essenciais “deixam de ser interpretados à luz do que nele é 

exposto”.  

Ainda no documento em questão, a designação de Orientações Curriculares é 

justificada como uma forma mais flexível de gestão de conteúdos e dinamização de 

metodologias nas escolas, conforme os contextos específicos das mesmas e dá-se uma 

enfase à vivência nas salas de aulas de professores e alunos e à resolução de 

problemas sobre objetos e problemas tornados familiares por parte destes.   

Outra característica inscrita neste documento é igualmente a importância dada 

à interdisciplinaridade, ou o caracter unificador de algumas questões, mostrando que 

existem fenómenos que exigem explicações científicas por parte de várias áreas de 

conhecimento.  O documento contém uma serie de recomendações para experiências 

educativas que, segundo o próprio documento, poderão ser seguidas ou não.  

No documento encontra-se igualmente a referência a competências essenciais 

de literacia científica, onde é dada grande importância à mesma como essencial para o 

pleno exercício de cidadania. Para o desenvolvimento da literacia científica é necessário 

o desenvolvimento de um grupo de competências que se revelam em vários domínios, 

tais como os vários tipos de conhecimento, o raciocínio, a comunicação e as atitudes. 

Seguidamente encontram-se pequenas descrições destes tipos de competências.  
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Este Programa contém também orientações sobre a avaliação. Estas 

orientações vão no sentido de valorizar não só o conhecimento das ideias científicas, 

mas também um pensamento crítico dessas ideias. Para tal, são sugeridos novos 

instrumentos de avaliação que reduzam a enfase da avaliação de componentes 

específicos e compartimentadas do conhecimento dos alunos e que aumentem a enfase 

da avaliação das competências dos alunos, desenvolvidas em experiências educativas 

diferenciadas.  

Como já foi referido anteriormente, as metas curriculares mantiveram os temas 

organizadores existindo, no entanto, ligeiras alterações em alguns.  

Os temas organizadores são os seguintes: Terra no Espaço; Terra em 

Transformação; Sustentabilidade na Terra e Viver Melhor na Terra. Com a introdução 

das metas curriculares, o tema Terra no Espaço deixou de ser o primeiro tema e passou 

a ser o segundo, a ser lecionado no oitavo ano de escolaridade em conjunto com o tema 

Sustentabilidade na Terra.  

O primeiro tema, agora denominado domínio, Terra em Transformação, 

pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos relacionados com os elementos 

constituintes da Terra e com os fenómenos que nela ocorrem. Com a introdução das 

metas curriculares, foi adicionado neste domínio, um subdomínio que se designa: 

Ciência Geológica e Sustentabilidade da Vida na Terra. Este domínio será alvo de uma 

análise mais pormenorizada posterior. 

O segundo domínio, Terra no Espaço, passou a designar-se Terra – Um Planeta 

com vida, ficando apenas com o subdomínio Sistema Terra: da célula à biodiversidade. 

Este tema foca a localização do planeta Terra no universo e sua relação com este 

sistema mais amplo, bem como fenómenos relacionados com os movimentos do planeta 

e a vida no mesmo. 

 O terceiro domínio, Sustentabilidade na Terra manteve-se com os mesmos 

subdomínios após a adoção das metas curriculares. Neste tema pretende-se que os 

alunos tomem consciência da importância de atuar ao nível do sistema Terra, de forma 

a não provocar desequilíbrios, contribuindo para uma gestão sustentável dos recursos. 

O último tema, Viver Melhor na Terra, visa a compreensão que a qualidade de 

vida implica saúde numa perspetiva individual e coletiva. Neste domínio o tema Ciência 

e Tecnologia e Qualidade de Vida foi retirado, mantendo-se os outros subdomínios. No 

entanto, existiram alterações nestes, como por exemplo, incluiu-se um tema sobre 

suporte básico de vida e eliminou-se o tema “Opções que interferem no equilíbrio do 

organismo”, entre outras pequenas alterações.  

Apesar de a implementação das metas curriculares implicar ligeiras alterações 

a nível de conteúdos a serem trabalhados, existem alterações de outra natureza. 
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A grande modificação prende-se com a eliminação do termo competência como 

central no programa de Ciências Naturais. Uma competência tem identificável três 

características: é um conceito sistémico, que envolve um conjunto vasto de recursos de 

diferentes domínios (cognitivos, afetivos, estratégicos, atitudinais); consiste no saber em 

uso, ou seja, manifesta-se pela mobilização desses recursos, através do pensamento 

ou ação, numa situação; depende do contexto ou situação (Serra e Galvão, 2015). No 

entanto, a distinção entre objetivo e competência nunca foi clara para a maioria dos 

professores (Serra e Galvão, 2015). A partir deste e de outros tipos de críticas relativas 

à implementação de programas baseados em competências, surgem as metas 

curriculares. Estas correspondem à chamada pedagogia por objetivos, sustentados por 

teorias construtivistas que enfatizam o papel da memória (Serra e Galvão, 2015). E na 

realidade, as metas curriculares não são mais do que objetivos de aprendizagem, 

decompostos em descritores, que são objetivos mais específicos. Surgem então verbos 

como “indicar”, “referir”, “descrever”, “dar exemplos”, tudo ações que dão relevância à 

memorização. Segundo Serra e Galvão (2015), as metas de aprendizagem traduzem 

um regresso ao currículo por objetivos com três novidades relativamente a estes: é o 

Ministério da Educação a definir os objetivos específicos; é o documento de 

aprendizagem que se confina mais à aprendizagem de fatos e conceitos 

(desvalorizando a abordagem CTS e da Natureza da Ciência); nunca se deu tanto 

enfase à memorização e à recuperação do conhecimento. 

 

2.1.1. O subdomínio Ciência Geológica e sustentabilidade da vida na Terra 
 
Este subdomínio inclui um objetivo geral e cinco descritores mais específicos. 

O objetivo geral: “Compreender o contributo do conhecimento geológico para a 

sustentabilidade da vida na Terra”, encontra-se dividido em cinco descritores conforme 

se mostra no quadro seguinte: 

Tabela 1 – Organização do subdomínio Ciência Geológica e Sustentabilidade da vida 

na Terra 

Objetivo geral      Compreender o contributo do conhecimento geológico 

para a sustentabilidade da vida na Terra. 

Descritores - Associar as intervenções do ser humano nos processos 

geológicos (atmosfera, hidrosfera e litosfera). 

- Relacionar o ambiente geológico com a saúde e ocorrência 

de doenças nas pessoas, nos animais e nas plantas que 

vivem nesse mesmo ambiente. 
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- Extrapolar o impacte do crescimento populacional no 

consumo de recursos, no ambiente e na sustentabilidade da 

vida na Terra. 

- Referir três tipos de respostas (tecnológicas, 

socioeconómicas e educativas) a problemas de geologia 

ambiental. 

- Explicar o modo como as relações entre a geologia, a 

tecnologia e a sociedade podem contribuir para a formação 

de uma cultura de sustentabilidade da vida na Terra.  

 

No objetivo geral, depreende o autor, que o mesmo tem a finalidade de 

aprofundar os contributos da comunidade científica ligada à geologia centrado na 

perspetiva ambiental e como os mesmos poderão ser úteis e decisivos na resolução dos 

problemas de sustentabilidade na vida na Terra. Pensa o autor que com este objetivo, 

de alcance bastante largo, a tutela terá como objetivo que sejam abordados assuntos 

como o impacto ambiental, o risco geológico, a poluição dos solos, a exploração mineira, 

a exploração do potencial hídrico, os benefícios das águas termais e outros, sem, no 

entanto, definir uma linha rígida de abordagem destes temas citados ou de outros que 

caibam nesta temática.  

Quando concentramos a nossa atenção nos descritores do objetivo geral, nota-

se, segundo o investigador, que os mesmos são mais específicos, mantendo a liberdade 

de abordagem por parte do docente acima referida. É sabido que qualquer problema ou 

desequilíbrio ambiental localizado poderá arcar consequências em escalas mais 

globais, é também senso comum que as populações desviam mais atenções a 

problemas mais próximos de si e com impacto mais direto e imediato nas suas vidas e 

bens. Pensa o investigador que em determinados locais de implementação das escolas, 

devido a condicionantes culturais e territoriais, será mais efetiva uma abordagem a 

problemas locais, com o intuito de despertar a curiosidade e atenção dos alunos para o 

objetivo geral e seus descritores alvos de reflexão.  

O descritor escolhido para este trabalho é o primeiro: “Avaliar as intervenções 

do ser humano nos processos geológicos (atmosfera, hidrosfera e litosfera)”, que apesar 

de ser mais específico que o objetivo geral, mantém uma vastidão de abordagens, 

desde a poluição atmosférica, a poluição das águas e dos solos, a construção de 

barragens, as enxurradas e inundações, os deslizamentos de terras e muitos outros. 

Repetindo o que está escrito no parágrafo anterior, a abordagem a um tema próximo 

dos discentes, poderá cativar o seu interesse. Deste modo o investigador escolheu 

abordar um problema local da Ilha Terceira, já referido.  O tema, as enxurradas ou fluxos, 
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são um problema presente em vários locais da Ilha e, não obstante de provocarem 

menos danos materiais que no passado, continuam a fazer sentir os seus efeitos nas 

populações. Este tema além de provocar efeitos visíveis, permite uma abordagem 

através de conteúdos previamente trabalhados, podendo poupar-se algum tempo no 

aprofundamento dos mesmos.  

 

 

2.2. Perspetiva de Ensino por pesquisa 
 

O ensino por pesquisa é uma perspetiva sobre o ensino das ciências, que não 

surge de forma espontânea, mas resulta de um caminho realizado por diversas 

perspetivas. Por essa razão, considerou o investigador em realizar um levantamento 

sobre diferentes perspetivas do ensino das ciências, dando obviamente mais ênfase à 

perspetiva abordada neste estudo.  

A primeira perspetiva é o ensino por transmissão (EPT) que pressupõe que o 

professor pode transmitir ideias, pensadas por si ou por outros (conteúdos), ao aluno 

que as armazena sequencialmente no seu cérebro (Cachapuz et al., 2001). Nesta 

perspetiva, o conhecimento é visto como sendo cumulativo, absoluto e linear e pede-se 

que os alunos usem a sua atividade mental para acumular, armazenar e reproduzir 

informações – visão behaviorista da aprendizagem (Cachapuz et al., 2001). O professor, 

que tem o papel central nesta perspetiva, adota uma postura dogmática e impositiva e 

o papel do aluno é de uma passividade cognitiva e não é dada importância às diferenças 

individuais, pessoais e socias do mesmo. (Cachapuz et al., 2001).  

A comunicação é vertical e num único sentido do professor para o aluno, e o 

discurso é marcado por exposições orais pontuado por questões de baixo valor cognitivo 

em detrimento das questões que envolvam raciocínio outras funções cognitivas de maior 

valor. Existe igualmente uma sobrevalorização dos factos em detrimento da articulação 

destes com outras ideias e da sua estrutura. Deste modo o conhecimento científico é 

considerado quase sempre como certo e inquestionável e é dada maior prioridade a 

questões de carácter percetivo – visão empirista da construção do conhecimento 

científico (Cachapuz et al., 2001). 

No EPT a avaliação das aprendizagens não valoriza a aplicação e importância 

do conhecimento, mas apenas a aquisição e reprodução de conceitos de determinado 

conteúdo (Lucas & Vasconcelos, 2005).  

A seguinte perspetiva é o Ensino por Descoberta (EPD), que parte da convicção 

de que os alunos aprendem, por conta própria, qualquer conteúdo científico a partir da 

observação, de que são os trabalhos experimentais radicados no fenomenológico e no 
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imediato que levam à descoberta de factos “novos” e que é a interpretação, mais ou 

menos contingente, de tais factos, que conduz, de forma natural e espontânea, à 

descoberta de ideias, das mais simples às mais elaboradas. Advoga a atividade do 

sujeito mobiliada pela via do sensorial, contruindo ideias a partir dos factos dados ou 

obtidos. (Cachapuz et al., 2001).  

Esta perspetiva não tem em conta uma construção ativa do conhecimento, que 

não deve ignorar um diálogo de ideias com, e/ou contra ideias e também não existe a 

preocupação com o que os alunos já sabem. (Cachapuz et al., 2001).  

Na lógica do EPD, os factos falam por si e basta olhá-los com atenção. 

Confunde-se facto, com facto científico e ignora-se que o primeiro só se pode 

transformar no segundo desde que inserido numa rede de razões. (Cachapuz et al., 

2001). 

Nesta perspetiva, o método científico funciona como método universal para 

construção de todo e qualquer conceito e em conjunto com o professor, são os pivots 

da descoberta. Segundo (Santos & Praia, 1991) as propostas do EPD dão uma imagem 

empirista/indutivista do trabalho dos cientistas, que conduz ao mito de que os cientistas 

para chegarem à verdade caminham de forma mecânica e linear, dão a ideia de que se 

pode atingir o cerne da metodologia científica por meio de descrições bem intencionadas 

do professor ou do Manuel e fomenta imitações ingénuas da investigação científica, 

criando a ilusão nos alunos que podem chegar a resultados análogos aos dos cientistas.  

Já em contexto de sala de aula, nesta perspetiva, os alunos poderão estar 

organizados em pequenos grupos com vista a procurar chegar às respostas desejadas 

pelo professor, que as sabe de antemão, pois elas são já esperadas. Porém, a 

conflitualidade cognitiva, bem como o erro, são desvalorizados, ou, até mesmo, 

excluídos do processo de aprendizagem. (Cachapuz et al., 2001).  

No EPD, o trabalho experimental surge como um exercício mecânico e 

independente do conteúdo e do contexto, afastando a problematização e conferindo ao 

trabalho experimental um mero seguimento de uns passos descritos nos protocolos 

experimentais.  

A seguinte perspetiva designada por Ensino por Mudança Conceptual (EMC), 

tem raízes epistemológicas racionalistas e vai contra uma série de ideias sobre a 

conceptualização da aprendizagem centrada na mera aquisição de conceitos. Trata-se 

agora de contribuir para mudar os conceitos, de procurar compreender algumas das 

dificuldades que tal mudança exige e de referir eventuais estratégias de ensino para 

ajudar os alunos a levar a cabo tal mudança. Importa assinalar que dado qualquer 

conceito estar articulado, de forma complexa, a muitos outros conceitos – redes de 

conceitos – o EMC não visa apenas uma alteração ou simples substituição de um 
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conceito, mas envolve uma (re)organização conceptual (Cachapuz et al., 2001).  

Esta perspetiva de ensino das ciências é lida à luz de perspetivas cognitivo-

construtivistas da aprendizagem que colocam a tónica na atividade cognitiva do aluno e 

nas construções prévias dos mesmos, uma vez que são elas que filtram, descodificam, 

assim como (re)elaboram informações que o sujeito recebe do exterior (Cachapuz et al., 

2001).  

Estes processos de construção de ideias podem estar mais ou menos em 

continuidade (captura conceptual) ou mais ou menos em rutura com a versão científica 

adequada (troca conceptual), porém, são sempre processos mais ou menos lentos, até 

ao momento, em que eventualmente, se dá a mudança qualitativa dos conceitos 

anteriores (Cachapuz et al., 2001).  

Do professor exige-se um outro papel, já que passa a ser um organizador de 

estratégias intencionais provocadoras muitas vezes de conflito cognitivo, em que ao 

mesmo tempo se estimula a problematização e a interrogação acerca de um possível 

significado que os alunos atribuem aos seus saberes. Esta perspetiva de ensino obriga 

a “aprender a pensar”, já que é, em primeiro lugar, do esforço individual dos alunos, 

ainda que com a intervenção dos colegas e do professor, que resultarão eventuais saltos 

qualitativos na sua reorganização cognitiva. Embora o aluno passa a ser o principal 

responsável por traçar o seu percurso pessoal, o professor desempenha um papel de 

facilitador e de mediador dos conhecimentos prévios dos alunos, dos seus 

conhecimentos primeiros adquiridos sobretudo antes do ensino formal (Cachapuz et al., 

2001).  

Tendo em conta que nesta perspetiva, o processo de ensino-aprendizagem é 

considerado uma construção, o papel do erro passa a ser constitutivo da própria 

situação didática. Neste contexto tem de se reconhecer a necessidade de errar, para 

que se possa ultrapassar de forma compreensiva a situação, nomeadamente, 

reconhecendo o porquê do erro, o seu significado e eventuais articulações com os 

saberes expressos numa dada situação. Esta situação implica que o professor deve 

partilhar o esforço de o aluno arriscar a errar. Trata-se de promover, no aluno, a 

conquista, por esforço próprio, do exercício do pensar, de ajudar a novas atitudes face 

às dificuldades, de ajudar o aluno a realizar exercícios do pensar (Cachapuz et al., 

2001). 

Neste contexto, é fundamental ter em conta eventuais dificuldades de 

aprendizagem dos alunos originadas pelas designadas conceções alternativas (CA’s), 

isto é, ideias em oposição a conceções cientificamente adequadas. As “CA’s” não 

devem ser confundidas como interpretações momentâneas ou localizadas, simples 

artefactos de um dado contexto situacional, resultando de simples distrações, lapsos de 
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memória ou erros de cálculo, mas sim como potenciais modelos explicativos podendo 

unificar mais do que um tipo de fenómenos e resultando de um esforço consciente de 

teorização. As CA’s têm um carácter pessoal, são uma explicação para os fenómenos 

de carácter subjetivo, são frequentemente idiossincráticas, marcadas por uma 

especificidade própria, nomeadamente em relação ao significado que cada aluno lhe 

atribui, ainda que possam ser partilhadas por vários alunos fruto de padrões culturais 

(Cachapuz et al., 2001).  

Sendo um conhecimento resistente à mudança e implicando exigências que o 

ensino tradicional não privilegia, as CA’s acabam, muitas vezes, por se tornarem 

regressivas. Por via de razões próprias dos alunos, muito do foro psicológico, do seu 

imaginário e das crenças que foram construindo no processo de pensar, que residem 

muitas das dificuldades da mudança. A chamada à consciência de tais CA’s obriga a 

que os alunos se tornem mais recetivos a mudar, a ultrapassar obstáculos, já que 

importa serem reconhecidos por eles próprios como inadequadas às explicações que 

se torna necessário dar, a caminho de uma maior coerência argumentativa (Cachapuz 

et al., 2001). 

O trabalho a desenvolver pelo professor tem de centrar-se não só na 

compreensão profunda do significado que os alunos atribuem aos fenómenos, mas, 

também, no promover uma ecologia de aula que lhes permita serem mediadores entre 

os seus pares, desenvolvendo no final uma síntese sobre as discussões havidas. Assim 

o professor tem de abandonar posturas rígidas e empenhar-se em atividades 

cognitivamente mais estimulantes contribuindo para o exercício do pensar (Cachapuz 

et al., 2001). 

O professor tem ao seu dispor três instrumentos para tal tarefa que serão 

descritos: 

1 – O mapa de conceitos (Novak, Gowin and Johansen, 1983), que consiste 

numa representação bidimensional da hierarquia e das relações ente conceitos na 

mente, que tentativamente reflete o entendimento conceptual de quem o faz e no 

momento em que o faz. Os mapas de conceitos devem, sobretudo, ser utilizados num 

contexto de sala de aula, refinados e exigentes requisitos metodológicos, mas serem 

essencialmente uma outra forma e atitude de trabalhar, explorando uma maior 

cooperação entre os alunos e facilitando ao professor acompanhar mais facilmente o 

evoluir da aprendizagem dos seus alunos (Cachapuz et al., 2001).  

2 – História da Ciência. O professor pode explorar elementos da História da 

Ciência numa perspetiva de mudança conceptual. Esta exploração tem por base a 

construção da Ciência por mudança paradigmática de rutura com visões anteriores. 

Portanto, através de apropriações epistemológicas pela didática, poder-se-á realizar 
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paralelismos com exemplos de conhecimentos pré-científico. Tal paralelismo pode ser 

explorado através da utilização de contraexemplos que, gerando insatisfação com as 

ideias prévias dos alunos, os ajudam à introdução de novos conceitos científicos, pois 

deverão ter mais capacidade explicativa (Cachapuz et al., 2001). 

3 – Trabalho experimental (TE) – O TE pode ser utilizado pelo professor como 

instrumento de mudança conceptual, sendo que não tem, nesta perspetiva, o mesmo 

papel que tem no EPT e no EPD. As designadas experiências cruciais podem ajudar os 

alunos a compreender melhor como as sua ideias apresentam algo de cientificamente 

incorreto ao tornarem mais claro a contradição entre as suas expectativas e as 

observações por eles efetuadas. Este é um fator positivo a explorar pelos professores, 

já que do que se trata é de encontrar contraexemplos capazes de gerar insatisfação em 

contraste com as ideias prévias dos alunos e que, por este motivo, os incentivem e 

estimulem cognitivamente a aderir a novos conceitos científicos com maior capacidade 

explicativa e preditiva. O designado “V” epistemológico de Gowin (1981) é uma outra 

exploração do TE. O V epistemológico de Gowin ajuda à delimitação do problema a 

investigar, bem como a uma maior clareza dos objetivos a perseguir e á definição das 

hipóteses de trabalho, potencializa a realização, com eficiência, de um diálogo 

necessário entre a parte esquerda do V – parte teórica, dos princípios e das teorias de 

base, epistemologicamente relevante – e a parte direita do V – de índole metodológica 

do fazer, mais de manipulação de variáveis, de análise e interpretação de dados – aliás, 

insensata sem um confronto com o quadro teórico. (Cachapuz et al., 2001). 

Perante estes instrumentos, resta agora expor como poderá o professor orientar 

o processo de mudança conceptual. O modelo de maior divulgação é o modelo 

alostérico de Giordan & De Vecchi (1987). A designação deste modelo deve-se à sua 

semelhança com funcionamento alostérico de algumas biomoléculas.   

Segundo este modelo de natureza multifatorial a aprendizagem centrada no 

aluno não depende de um só fator, mas de um conjunto de condições que se conjugam 

e geram os ambientes didáticos propícios à aprendizagem e à mudança conceptual. 

Tais ambientes operam de uma forma evolutiva, ainda que descontínua, já que aí 

aprender implica uma reestruturação global, porventura uma mudança paradigmática 

que gera novos significados que se tornam capazes de responder às situações 

conceptuais colocadas (Cachapuz et al., 2001).  

A mudança conceptual segue um processo evolutivo marcado sucessivamente, 

por induzir no aluno um desequilíbrio conceptual, ajudar o aluno a interrogar-se e a 

explicitar o seu próprio pensamento, contribuir, agora, para uma adequada confrontação 

das suas ideias com outras opiniões, em particular, com as dos seus colegas, utilizar 

esquemas gráficos, fazer uma síntese, por exemplo, que ajude à reflexão e a uma nova 
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visão da realidade construída pelo aluno (Cachapuz et al., 2001). 

Segundo esta proposta (Giordan & De Vecchi 1987), o conhecimento a adquirir 

não surge automaticamente em continuidade com conhecimentos anteriores, antes 

estes representam, isso sim, um obstáculo à sua integração. É necessário desencadear 

uma transformação radical do campo conceptual que inclui várias etapas:  

1 – é necessário pôr permanentemente em causa o conhecimento familiar; 

2 – as conceções iniciais só se transformam se o aluno for confrontado com um 

conjunto de argumentos que tornam difícil gerir o que já sabe;  

3 – o aluno não altera a sua conceção se não possuir quadros de referência e 

de organização que permitam estruturar o conhecimento de uma outra forma;  

4 – no processo de elaboração do conhecimento novo, este deve ser 

progressivamente diferenciado e para consolidá-lo deve ser mobilizado e aplicado a 

novos campos ou áreas de conhecimento. (Giordan & De Vecchi 1987) 

A aprendizagem é, pois um processo de construção que inclui conflitos, 

integrações e sobretudo interferências que resultam das interações necessárias entre 

conceções e contextos de aprendizagem (Cachapuz et al., 2001). 

Segundo Cachapuz et al, 2001, o EMC representa um avanço na 

conceptualização do ensino das Ciências em relação ao EPT e ao EPD. O aluno 

apresenta-se agora como um sujeito cognitivamente ativo, um sujeito em construção 

que se autorregula e autotransforma à medida que organiza e amplia a sua estrutura 

cognitiva, função do confronto entre as suas ideias e os conceitos científicos, confronto 

esse capaz de gerar a pretendida mudança conceptual.  

Apesar do avanço, os autores atrás referidos consideram que o EMC teve o seu 

impacto limitado e que existem dois grupos de razões internas e externas que são a 

base das fraquezas desta perspetiva de ensino. 

As primeiras razões são razões de ordem interna, em que esta perspetiva de 

ensino sobrevalorizava a aprendizagem de conceitos e desvalorizava finalidades 

educacionais e culturalmente relevantes ligadas aos valores e às atitudes, assim como 

aos interesses e necessidades pessoais dos alunos (Cachapuz et al., 2001).  

A razões de ordem externa, estão ligadas à formação de professores, quer 

inicial, quer contínua e que não acompanhou as mudanças que a perspetiva de EMC 

implicavam, assim como aspetos ligados à aprendizagem.  

Surge então, uma nova perspetiva de ensino, o Ensino por Pesquisa (EPP) 

(Cachapuz, Praia & Jorge, 2000). Esta surge com uma visão relevante e atual do ponto 

de vista educacional, ligada aos interesses quotidianos e pessoais dos alunos, social e 

culturalmente situada e geradora de maior motivação. Estes passam a percecionar os 

conteúdos enquanto meios necessários ao exercício do pensar, tendo ainda outras 
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finalidades expressas que não se ligam apenas a produtos acabados do saber, assim 

como a uma avaliação de índole classificatória. Esta perspetiva trata de envolver 

cognitiva e afetivamente os alunos, sem respostas prévias e prontas, sem conduções 

muito marcadas pela mão do professor, caminhando-se para soluções provisórias, 

como resposta a problemas reais e sentidos como tal, de conteúdo inter e 

transdisciplinares, cultural e educacionalmente relevantes. (Cachapuz et al., 2001).  

Nesta perspetiva, a educação em Ciência deixa de se preocupar somente com 

a aprendizagem de um corpo de conhecimentos e processos da Ciência, mas antes 

garantir que tais aprendizagens se tornarão úteis e utilizáveis no dia-a-dia, no sentido 

de contribuírem para o desenvolvimento pessoal e social dos jovens, num contexto de 

sociedades tecnologicamente desenvolvidas que se querem abertas e democráticas 

(Cachapuz et al., 2001).  

O EPP assenta em quatro princípios organizativos: 

O primeiro é Inter e Transdisciplinaridade que decorre da necessidade de 

compreender o mundo na sua globalidade e complexidade. Defende-se com este apelo, 

uma conceção epistemológica que não está centrada sobre os produtos do saber 

reestruturado, mas sobretudo em metodologias de trabalho ativas, de 

coresponsabilização pessoal, de participação e de empenhamento em como atacar o 

problema reconhecido e debatido (Cachapuz et al., 2001).  

O segundo diz respeito à abordagem de Situações-problema do quotidiano que 

poderão permitir também refletir sobre os processos da Ciência e da Tecnologia bem 

como as suas inter-relações com a Sociedade e Ambiente, facultando aos alunos uma 

aprendizagem científica e tecnológica, uma maior possibilidade de tomar decisões 

informadas, de agir responsavelmente, bem como de permitir o desenvolvimento de 

atitudes e valores, na esteira de uma ética da responsabilidade. A lógica de tal escolha 

deve inserir-se e articular-se com o movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade-

Ambiente (CTSA) (Cachapuz et al., 2001). 

Segundo Ziman (1994) a Educação CTS pode traduzir-se numa multiplicidade 

de abordagens, vistas como complementares, cada uma delas procurando introduzir os 

alunos num aspeto particular da Ciência no seu contexto social.  

As experiências de ensino CTSA levadas a cabo em vários países, mostram ser 

esta uma aposta com futuro e uma via promissora em termos de maior motivação dos 

alunos, de melhor preparação destes para darem uma resposta mais adequada aos 

problemas científico-tecnológicos do mundo contemporâneo e ainda de 

desenvolvimento de formas de pensamento mais elaboradas. Tem então de se ter em 

conta que num ensino CTSA, a aprendizagem dos conceitos e dos processos decorre 

de situações-problema cujas soluções se procurem alcançar; o ensino CTSA ultrapassa 
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uma lógica estritamente disciplinar uma vez que a diversidade de dimensões a explorar, 

geralmente contida nos problemas, assim o exige; o ensino CTSA é um processo de 

ensino-aprendizagem que estuda problemas mais relevantes para o aluno e, por isso, 

com maiores possibilidades dos saberes construídos serem transferíveis e mobilizáveis 

para o seu quotidiano (Cachapuz et al., 2001). 

O terceiro é a importância do pluralismo metodológico a nível das estratégias 

de trabalho. De entre várias estratégias, o trabalho experimental (TE) toma bastante 

relevância. No EPP, pretende-se com o TE desenvolver atividades mais abertas do que 

nas perspetivas de ensino anteriormente referidas, valorizando contextos não 

estritamente académicos, que surgem mais por necessidade de encontrar soluções 

para os problemas anteriormente definidos e com que os alunos se debatem. Estas 

atividades tornam-se assim o fermento para a discussão (Cachapuz et al., 2001).  

A utilização da História da Ciência surge também nesta perspetiva numa 

vertente de exploração e apropriação do sentido didático da controvérsia científica. 

O quarto refere-se à avaliação educativa. Trata-se de mobilizar uma avaliação 

que envolva conceitos como o da individualização da aprendizagem do aluno, as suas 

funções reguladora e orientadora como contínuas e sistemáticas, capazes de melhor 

orientar as metodologias de trabalho, assim como as atividades que são propostas quer 

pelos professores, quer pelos alunos e de responder às necessidades de contexto 

necessárias em cada momento. É uma avaliação que é um alerta permanente, que 

procura recolher informações para reformular e encontrar respostas mais pertinentes e 

adequadas às situações (Cachapuz et al., 2001). 

Os alunos são, nesta perspetiva, fulcrais para o êxito de uma avaliação mais 

suportada e aceite como essencial para a melhoria do trabalho e da qualidade das 

tarefas a desenvolver. Só assim a avaliação pode ser integradora de novas atitudes e 

práticas pela participação de todos os intervenientes, capaz de esclarecer as dúvidas, 

como exigência de ma avaliação formadora – porque a todos diz respeito em todos os 

momentos. O “feedback” é, por excelência, processo importante, quer entre alunos, quer 

entre professor-alunos, tendo por ele próprio um valor indispensável na informação e na 

formação de atitudes para uma aprendizagem que se quer clarificadora, também, das 

dificuldades e dos desajustamentos (Cachapuz et al., 2001). 

Após a clarificação dos quatro princípios do EPP, torna-se indispensável 

descrever o mesmo. Este está sequenciado em três grandes momentos que não têm 

uma sequencialidade estrita, mas articulam-se em ciclos de ensino-aprendizagem de 

modo a possibilitar retornos que se afigurem necessários.  

Como primeiro momento existe a Problematização, que constitui uma marca 

fundamental desta perspetiva de ensino e nele se incorporam três polos em interação 
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recíproca: 

O primeiro polo é o polo do currículo intencional para um determinado nível de 

ensino/disciplina e representando os saberes considerados essenciais para a formação 

dos alunos compreendendo: conhecimentos, capacidades, atitudes e valores.  

O segundo polo corresponde ao polo dos saberes académicos, pessoais e 

sociais que os alunos já trazem e que, de modo nenhum, se restringem às suas ideias 

prévias. Tais saberes contemplam conhecimentos, capacidades, atitudes e valores, 

incluindo capacidades no domínio do pensar (Cachapuz et al., 2001). 

O terceiro polo é o das situações problemáticas relacionadas, sempre que 

possível, centradas no quadro CTSA e que vão constituir pontos de partida dos 

percursos de aprendizagem a empreender, dando mais sentido ao que se aprende 

(Cachapuz et al., 2001). 

Estes três polos estão em interação permanente podendo aproximar-se ou 

afastar-se entre si (Cachapuz et al., 2001) e tomar sentidos diversos. O triângulo visa 

traduzir a conceção sistémica que existe nessas interações. 

A vertente currículo intencional – saberes dos alunos representa o esforço 

educativo a fazer, sob orientação do professor, para promover o desenvolvimento dos 

seus alunos, tendo em conta uma educação em ciência atual. Significa que não são só 

os saberes disciplinares o alvo do trabalho na sala de aula, deslocando-se este para 

valorizar os saberes que o aluno efetivamente detém e que traz consigo para a escola, 

incluindo capacidades, valores e atitudes (Cachapuz et al., 2001).  

Na vertente currículo intencional – situações problemáticas no âmbito CTSA 

podem, para uma dada unidade programática, elencar-se situações problemáticas 

propostas pelo professor e/ou que os alunos revelaram interesse em abordar. 

A vertente saberes dos alunos – situações problemáticas CTSA, em que o 

professor terá de estar atento a que conceitos, capacidades, atitudes e valores revelam 

os alunos face às situações consideradas e decidir sobre o que tem de prioritariamente 

trabalhar. (Cachapuz et al., 2001).  

O segundo momento desta perspetiva de ensino refere-se ao que se designa 

metodologias de trabalho. Este momento tem vários percursos que podem polarizar-se 

mais no professor ou nos alunos e que se consubstanciam através de atividades várias, 

apelando a recursos também diversos. Basicamente, há atividades cujo 

desenvolvimento está mais centrado num e outras noutro e ainda, que a mesma 

atividade pode umas vezes desenrolar-se sob maior responsabilidade do professor e 

noutras ser, no essencial, assumida pelos alunos (Cachapuz et al., 2001).   

A metodologia descrita assenta, basicamente, em duas dimensões em 

permanente equilíbrio dinâmico: agir e pensar. Porque se trata de propor atividades e 
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recursos variados e de organizar a ambiente e os processos de trabalho e de se pensar 

sobre o que se vai fazendo e, ainda, sobre os raciocínios efetuados de modo a que o 

aluno desenvolva quer melhor conhecimento sobre a sua maneira de pensar, as 

estratégias mentais que lhe são mais úteis, quer a capacidade de exercer esse 

autocontrolo com crescente autonomia (Cachapuz et al., 2001).  

Dentro da polaridade de percursos, a natureza da interação que o professor 

estabelece com os alunos e a que proporciona que exista entre eles, é fundamental para 

uma efetiva aprendizagem. Pela linguagem que utiliza, pelas questões que vai 

colocando, pelas analogias e metáforas de que se serve, ou pela exploração que faz 

das que são elaboradas pelos alunos, mas também pelo ambiente que propicia, ajuda 

os alunos a estruturarem o seu pensamento e a ganharem confiança nas suas 

capacidades para aprenderem (Cachapuz et al., 2001).  

O terceiro e último momento tem um cariz essencialmente avaliativo na medida 

em que se procura aferir se se encontrou ou não resposta adequada para as questões-

problema colocadas e o modo como o processo decorreu e, portanto, se foram ou não 

alcançadas as finalidades e os objetivos perseguidos (Cachapuz et al., 2001).  

É de uma avaliação terminal que se trata agora. Mas que não surge isolada nem 

sobrevalorizada, antes culmina todo um percurso que se inicia tendo por base uma 

avaliação diagnóstica: se vai desenvolvendo com suporte numa avaliação formativa; e 

se finaliza por um balanço de cariz sumativo. Vai adquirindo, até onde for possível, uma 

tão necessária dimensão formadora (Nunziatti, 1990). 

Todavia, seja qual for a forma que a avaliação tome, compreende sempre duas 

vertentes: uma, relativa aos “produtos”, isto é, às mudanças ocorridas em função das 

aprendizagens realizadas; outras, dizendo respeito ao modo como o percurso de 

ensino-aprendizagem se desenvolveu, como se ultrapassaram dificuldades, e ao que 

será necessário alterar, ou seja aos “processos” decorridos, tendo como referência 

essencial as finalidades educacionais definidas (Cachapuz et al., 2001).  

Importa então, tomar consciência do que se aprendeu ao nível dos conceitos, 

mas, também de capacidades, atitudes e valores, confrontando-as com as inicialmente 

existentes. Para realizar estas confrontação, os testes clássicos têm vindo a revelar as 

suas limitações, sobretudo na avaliação de capacidades, atitudes e valores, mesmo 

estando estes últimos referidos no currículo intencional.  

As metodologias avaliativas deverão ser do tipo mais indagativo e de sentido 

criterial (e não normativo), cujos critérios permitem salvaguardar o mais possível a 

objetividade da avaliação, conferindo-lhe o carácter contínuo e socorrendo-se do 

cruzamento entre informações diversas (Cachapuz et al., 2001).  

Nesta perspetiva de ensino devem existir momentos avaliativos ao longo de 
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todo o percurso, com um sentido de avaliação formadora, ajudando o aluno a perceber 

o que se faz e porquê, e quais as estratégias do pensar que melhor resultam no seu 

caso, ajudando-o a enriquecer assim o seu repertório de conhecimentos metacognitivos, 

mas, também, a desenvolver competências neste domínio. O que implica serem-lhe 

dadas oportunidades de realizar experiências metacognitivas. De facto, em todo este 

processo de ensino/aprendizagem pode haver maior ou menor participação dos alunos 

(Cachapuz et al., 2001).  

Por fim, os três momentos do EPP articulam-se em ciclos e não seguem um 

trajeto linear já que têm subjacente um processo de construção do conhecimento. Existe 

muitas vezes a necessidade de voltar a momentos anteriores. Assim, quando da 

avaliação formativa, quando se faz um ponto de situação, tem forçosamente que 

relembrar-se os componentes do primeiro momento, ou seja: que finalidades, que 

objetivos se perseguem; que questão problema está em jogo, se as atividades 

empreendidas estão a permitir encontrar respostas ou não, porquê, e que ajustamentos 

é preciso fazer; que exploração e cumprimento foi sendo feito do currículo intencional 

mediante o conteúdos entretanto mobilizados; que avanços ou bloqueios houve no 

desenvolvimento de novas ideias, capacidades, atitudes e valores. Pode também haver 

necessidade de, face ao desenrolar das atividades, se refinar melhor a questão-

problema de partida (Cachapuz et al., 2001). 

 

 
2.3. Metodologia Investigação-ação  
 
A metodologia citada surge muitas vezes ligada a estudos sobre educação e 

como instrumento importante para a promoção para a mudança de práticas dos 

profissionais e/ou instituições educativas sempre que as mesmas sejam necessárias 

para que estas últimas acompanhem os sinais dos tempos. Esta metodologia será alvo 

de uma revisão breve, pois a mesma foi utilizada para este estudo.  

A metodologia em análise insere-se num paradigma sócio crítico que se 

distancia da excessiva objetividade e neutralidade do paradigma positivista, mas 

também não abraça a propensão para a subjetividade do paradigma interpretativo. Este 

paradigma difere dos anteriormente referidos por se caracterizar por um maior 

dinamismo na forma de encarar a realidade, maior interatividade social, maior 

proximidade do real pela predominância da praxis, da participação e da reflexão crítica 

e intencionalidade transformadora, que possibilitou ser um apoio de muitos 

investigadores que desenvolvem os seus estudos nas áreas das ciências sociais em 

geral e educação no particular. (Stenhouse, 1983) 
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Neste contexto teórico surgem metodologias capazes de proporcionar uma ação 

mais profícua e consequente na medida em que centram na reflexão crítica, por um 

lado, e na atitude operacional de práticas que acabam por ser ponto de partida para a 

emergência de possíveis teorias. A associação destas diferentes propostas 

metodológicas dá origem a uma metodologia que ganhou contornos mais definidos na 

década de 40 do século XX, através do artigo de Kurt Lewin “Action Research and 

Minority Problems”, surgindo assim o termo “Investigação-ação” e dando lugar a uma 

série de estados evolutivos de uma metodologia que se revelou bastante adequada aos 

estudos na área das ciências da educação. (Almeida, 2001).  

Esta metodologia mantém uma relação muito próxima com a educação, sendo 

muitas vezes apresentada como a metodologia do professor como investigador, que 

valoriza a prática, tornando-a no seu elemento chave, sendo que nesta, sobretudo na 

educação, está sempre implícito o conceito de reflexão. Prática e reflexão assumem no 

âmbito educacional uma interdependência muito relevante, na medida em que a prática 

educativa traz à luz inúmeros problemas para resolver, inúmeras questões para 

responder, inúmeras incertezas, ou seja, inúmeras oportunidades para refletir. A figura 

do professor surge como uma entidade que possui privilégios únicos na capacidade de 

planificar, agir, analisar, observar e avaliar as situações decorrentes do ato educativo, 

podendo assim refletir sobre as suas próprias ações e fazer das suas práticas e 

estratégias verdadeiros berços de teorias de ação (Schon, 1983). 

No diálogo entre reflexão e prática (ação) surgem diferentes modos de olhar 

para o termo reflexão, consoante as situações e momentos em que a mesma se verifica. 

A reflexão na ação ocorre durante a prática letiva, fazendo parte de um processo de 

observação; enquanto que a segunda tem lugar após essa mesma prática ter sido 

levada a efeito com o propósito de rever as operações efetuadas; já a reflexão sobre a 

reflexão na ação tem como finalidade perspetivar novas práticas, na medida que permite 

ao professor/investigador compreender melhor os acontecimentos provenientes da sua 

ação educativa, encontrar soluções para os eventuais problemas surgidos e, dessa 

maneira, reorientar as suas práticas no futuro. 

O termo investigação-ação tem várias propostas de definição e aplica-se a 

vários contextos de investigação. Aqui apresentam-se algumas dessas propostas: 

- Elliot (1991) define a investigação-ação como um estudo de uma situação 

social que tem como objetivo melhorar a qualidade de ação da mesma;  

- Watts (1985) refere que a investigação-ação é um processo em que os 

participantes analisam as suas próprias práticas educativas de uma forma sistemática 

e aprofundada, usando técnicas de investigação. 

A investigação-ação pode ser descrita como uma família de metodologias de 
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investigação que incluem ação (mudança) e investigação (ou compreensão) ao mesmo 

tempo, utilizando um processo cíclico ou em espiral, que alterna entre ação e reflexão 

crítica. Nos ciclos posteriores, são aperfeiçoados, de modo contínuo, os métodos, os 

dados e a interpretação feita à luz da experiência (conhecimento) obtida no ciclo anterior 

(Dick, 1999). O essencial da investigação-ação é a exploração reflexiva que o professor 

faz da sua prática, contribuindo dessa forma para a resolução de problemas e também 

para a planificação e introdução de alterações dessa e nessa mesma prática.  

O que melhor caracteriza e identifica a investigação-ação é o facto de se tratar 

de uma metodologia de pesquisa, essencialmente prática e aplicada, que se rege pela 

necessidade de resolver problemas reais. Com a investigação há uma ação que visa a 

transformação da realidade e, consequentemente produzir em conhecimento, as 

transformações resultantes da ação (Barbier, 1996).  As características da investigação-

ação podem ser enumeradas do seguinte modo:  

- Participativa e colaborativa, no sentido em que implica todos os intervenientes 

no processo. Todos são coexecutores na pesquisa. O investigador não é uma entidade 

externa que realiza a investigação com pessoas, é um co investigador com e para com 

os interessados nos problemas práticos e na melhoria da realidade (Zuber-Skerritt, 

1992); 

- Prática e interventiva, pois não se limita ao campo teórico, a descrever uma 

realidade, intervém nessa mesma realidade. A ação tem de estar ligada à mudança, é 

sempre uma ação deliberada (Coutinho, 2005); 

- Cíclica, porque a investigação envolve uma espiral de ciclos, nos quais as 

descobertas iniciais geram possibilidades de mudança, que são implementadas e 

avaliadas como introdução no ciclo seguinte (Cortesão, 1998).  

- Crítica, na medida em que a comunidade crítica de participantes não procura 

apenas melhores práticas no seu trabalho, dentro das restrições sociopolíticas dadas, 

mas também, atuam como agentes da mudança, críticos e autocríticos das eventuais 

restrições. Mudam o seu ambiente e são transformados no processo (Zuber-Skerritt, 

1992). 

Quando se discutem os propósitos da investigação-ação, é que a metodologia 

em análise não tem como propósito fundamental gerar conhecimento, mas sobretudo 

questionar as práticas sociais e os valores que as integram com a finalidade de explicá-

los, sendo um poderoso instrumento para reconstruir as práticas e os discursos (Latorre, 

2003).  

Os contributos desta metodologia à investigação em ciências da educação 

podem ser enumerados da seguinte forma segundo Coutinho (2005):  

- uma nova forma de investigar que dá mais relevo ao social, pondo o 



Capítulo 2 - Enquadramento 
 

24 
 

investigador e os participantes no mesmo plano de intervenção; 

- a combinação de métodos quantitativos e qualitativos, originando novas 

técnicas de recolha de dados, tais como “entrevista narrativa” e “investigação 

biográfica”; 

- a disseminação do conceito de “prático reflexivo” de Schön (1983) na formação 

de professores bem como noutras áreas profissionais. 

A investigação-ação como metodologia de investigação abrangente, apresenta 

várias formas de realização que dependem das pessoas, dos contextos, das situações 

e das condições em que é realizada. Segundo a maioria dos autores existem três 

modalidades: técnica, prática e emancipadora que se baseiam nos seguintes critérios: 

objetivos, papel do investigador, o tipo de conhecimento que geram, as formas de ação 

e o nível de participação. 

A modalidade de investigação-ação técnica verifica-se quando o professor 

coloca em prática os objetivos e o desenvolvimento metodológico decididos pelo 

facilitador externo. Neste caso é esta última figura que propõe a experimentação de 

resultados de investigações externas, que pode servir como forma de aprendizagem 

inicial de investigação e procura apenas a obtenção de resultados já pré-fixados. Esta 

modalidade tem como objetivo melhorar as ações e a eficácia do sistema, o investigador 

é externo, o conhecimento gerado é técnico/explicativo e atua sobre a ação. 

A modalidade investigação-ação prática é caracterizada por um protagonismo 

ativo do professor, sendo que o mesmo conduz o processo de investigação. Os 

facilitadores externos têm uma relação de cooperação com os professores, auxiliando-

os a articular as suas preocupações, a planear estratégias de mudança, a detetar 

problemas, e a ajudar a refletir sobre os resultados das mudanças efetuadas. Esta 

modalidade ajuda a desenvolver o raciocínio e o juízo prático dos professores e o 

facilitador acaba por ser um consultor externo. Esta modalidade tem como objetivo 

compreender a realidade, gera um conhecimento prático e atua para a ação.  

A última modalidade, a investigação-ação crítica ou emancipadora vai para além 

da ação pedagógica, intervindo no próprio sistema, procurando facilitar a 

implementação de soluções que promovam a melhoria da ação. O grupo assume 

coletivamente a responsabilidade do desenvolvimento e transformação da prática. 

Normalmente o facilitador externo assume o papel de moderador ajudando a 

problematizar e modificar as práticas e a identificar e desenvolver os seus auto-

entendimentos. Esta modalidade tem o objetivo de participar na transformação social, 

gera um conhecimento emancipatório e atua pela ação.  

É esta a modalidade adotada neste estudo, por ser a que mais se incorpora na 

promoção da mudança com vista a melhoria, sendo que um dos objetivos deste estudo 
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é o próprio investigador melhorar a sua prática docente. 

 A investigação-ação, para além de se constituir como uma metodologia de 

investigação, impregnada de métodos, critérios e donde acabam por emanar teorias 

sobre a atividade educativa, ela ganha consistência e marcas distintivas 

comparativamente a outras metodologias, na medida que se impõe como um projeto de 

ação, tendo para tal, que transportar em si estratégias de ação que os professores 

adotam consoante as suas necessidades face às situações educativas em concreto 

(Latorre, 2003). Neste diálogo entre pressupostos teóricos e ação concreta surge o 

carácter cíclico da investigação-ação. Nesta metodologia observa-se um conjunto de 

fases que se desenvolvem de forma contínua, podendo ser resumidas na seguinte 

sequência: planificação, ação, observação (avaliação) e reflexão (teorização). Este 

conjunto de procedimentos em movimento circular dá início a um novo ciclo, que por 

sua vez desencadeia novas espirais de experiências de ação reflexiva.  

Tendo em conta que o que se pretende com a investigação-ação é operar 

mudanças nas práticas tendo em vista alcançar melhorias de resultados, normalmente 

esta sequência de fases repete-se ao longo do tempo, porque há necessidade por parte 

do professor/investigador, de explorar e analisar convenientemente e com consistência 

todo o conjunto de interações ocorridas durante o processo e proceder a reajustes na 

investigação do problema. Deste modo o processo de investigação-ação é constituído 

por vários ciclos. Muitas vezes este movimento espiralado de ação-reflexão é levado a 

cabo por equipas de professores que colaboram e promovem a mudança através do 

debate e da confrontação de registos efetuados ao longo da ação investigativa o que 

permitirá obter a melhoria da situação identificada ou a resolução do problema 

diagnosticado, aproximando o ato investigativo da realidade educativa concreta. 

Coutinho et. al. (2009) apresentam quatro visões deste processo metodológico 

com base em quatro modelos diferentes que, apesar de não apresentarem marcas 

distintivas radicais por partirem todos da apresentação modelar do “precursor” Kurt 

Lewin, trazem, contudo, contributos importantes para o seu desenvolvimento 

progressivo, não abandonando, nenhum deles, a tónica espiralada dos conceitos já 

anteriormente referidos. 

O modelo de Kurt Lewin advoga que a através da conceção dos “ciclos de ação 

reflexiva”, em que cada ciclo se compõe de três fases preliminares – planificação, ação 

e avaliação – o autor defende que uma investigação parte sempre de uma ideia geral a 

propósito de um tema ou problema relevante sobre o qual é traçado um plano de ação, 

devendo proceder-se a um reconhecimento e avaliação do seu potencial e das suas 

limitações para se partir para a ação, seguida de uma primeira aferição dos resultados 

dessa ação. A seguir a esta fase, o investigador faz uma revisão do plano inicial de 
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acordo com os elementos de informação já recolhidos e planifica o segundo passo a 

partir desta base (Coutinho et al. 2009). 

O modelo de Kemmis também se baseia no primeiro modelo apresentado para 

conceber um novo esquema, desta vez direcionado concretamente ao contexto 

educativo, em que o processo assenta em duas vertentes: estratégica e organizativa. 

Na primeira, temos a ação e reflexão como pontos-chave enquanto a segunda reflete 

os aspetos da planificação e da observação, interagindo estes fatores de forma 

constante de modo a contribuírem para a resolução de problemas e para a compreensão 

das práticas educativas. Este modelo integra quatro momentos: planificação, ação, 

observação e reflexão, implicando cada um deles, simultaneamente, um olhar 

retrospetivo e prospetivo, gerando uma espiral autorreflexiva de conhecimento e ação 

(Coutinho et al. 2009). 

O modelo de Elliot introduz algumas alterações, ao modelo de Lewin, que vêm 

dar ênfase ao processo de revisão dos factos e reconhecimento de falhas, antes de se 

dar início a cada sequência de passos dentro dos circuitos em espiral já referidos. Neste 

modelo encontramos, então, as seguintes fases: 

- Identificação de uma ideia geral e a consequente descrição e interpretação do 

problema a investigar; 

- Apresentação das hipóteses de ação, como sendo os atos a realizar para 

potenciar a mudança de práticas; 

- Elaboração de um plano de ação, em que o primeiro passo envolve a revisão 

do problema inicial, a análise dos meios para começar a ação seguinte e a planificação 

dos instrumentos pata ter acesso à informação (Coutinho et al. 2009).  

O modelo de Whitehead apresenta a investigação-ação como uma metodologia 

que faz com que os professores, em todas as circunstâncias, investiguem e avaliem o 

seu trabalho. Assim, numa abordagem ainda mais concreta e mais próxima da real 

situação dos profissionais de educação, e pondo o enfoque na necessidade e no desejo 

de operar mudanças no seio da atividade educativa 

Coutinho et al (2009:372) sistematizam de modo simples e esclarecedor, o 

processo de investigação-ação através de um exemplo de colaboração na ação: 

1 - O professor identifica, ou é confrontado com um problema, e escolhe um 

colega de trabalho para o auxiliar a encontrar uma solução. 

2 – O professor trabalha em conjunto com o colega, tanto dentro como fora da 

sala de aula, com o objetivo de elaborar uma abordagem que irá melhorar a qualidade 

da educação ministrada. 

3 – A aula é realizada, e as informações que vão sendo recolhidas durante a 

sessão permitirão determinar se a abordagem é ou não um sucesso. 
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4 – Terminada a aula, a sessão é avaliada pelos dois professores. 

5 - Com base na experiência adquirida com esta investigação, a próxima etapa 

requer uma nova abordagem para melhorar o tópico a ser lecionado, melhorar a 

conceção dos materiais a serem utilizados, etc. 

Assim, este ciclo de eventos pode ser continuado, com os dois colegas a 

beneficiarem da experiência profissional, bem como a qualidade do ensino na sala de 

aula e, consequentemente, a melhoria dos resultados da aprendizagem. 

O investigador deste trabalho apoiou-se neste último modelo, por ser mais 

adequado à prática docente, no entanto com algumas ligeiras alterações ao que foi 

descrito atrás. Neste trabalho, o investigador não se apoiou num colega, mas sim na 

Professora Orientadora, tendo-lhe apresentado os materiais a serem aplicados, assim 

como o tópico abordado, e conduziu as aulas sozinho. 

Segundo Coutinho et al. (2009), uma investigação realizada segundo a 

metodologia IA, tal como para qualquer ato de investigação, baseia-se em formas de 

recolha da informação que a própria investigação vai proporcionando, e no caso do 

professor/investigador, este tem que ir recolhendo informação sobre a sua própria ação 

ou intervenção, no sentido de analisar com mais distanciamento os efeitos da sua 

prática letiva, tendo, para isso, que refinar de um modo sistemático e intencional o seu 

“olhar” sobre os aspetos acessórios ou redundantes da realidade que está a estudar, 

reduzindo o processo a um sistema de representação que se torne mais fácil de analisar, 

facilitando, assim, a fase da reflexão (Latorre, 2003).  

Para tal, existe um conjunto de técnicas e de instrumentos de recolha de dados 

que Latorre (2003) divide em três categorias:  

a) Técnicas baseadas na observação: centradas na perspetiva do investigador, 

em que este observa em direto e presencialmente o fenómeno em estudo (Coutinho et 

al. 2009): 

- A observação participante é uma estratégia muito utilizada pelos 

professores/investigadores, que consiste na técnica da observação direta e que se 

aplica nos casos em que o investigador está implicado na participação e pretende 

compreender determinado fenómeno em profundidade.  

- As notas de campo, também muito utilizadas na metodologia qualitativa, 

aplicam-se nos casos em que o professor pretende estudar as práticas educativas no 

seu contexto sociocultural e caracterizam-se pela sua flexibilidade e abertura ao 

improviso.  

- O diário do investigador é uma técnica narrativa muito popular, que serve 

para recolher observações, reflexões, interpretações, hipóteses e explicações de 

ocorrências e ajuda o investigador a desenvolver o seu pensamento crítico, a mudar os 
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seus valores e a melhorar a sua prática.  

- Os memorandos analíticos são notas pessoais que se destinam a analisar a 

informação obtida e fazem com que o investigador leia e reflita em intervalos frequentes 

ao longo do projeto de investigação.  

- As escalas de medida são instrumentos também utilizados na IA, porque 

permitem determinar as diferenças de grau ou intensidade face a uma situação e 

aplicam-se em áreas não cognitivas, como por exemplo o desenvolvimento pessoal e 

social, em que o professor/investigador pretende medir o grau ou a intensidade de certos 

valores e atitudes como a cooperação, a diligência, a tolerância, o entusiasmo, a 

destreza, etc. 

b) Técnicas baseadas na conversação: centradas na perspetiva dos 

participantes e enquadram-se nos ambientes de diálogo e de interação (Coutinho et al. 

2009): 

- O questionário é o instrumento mais universal na área das ciências sociais. 

Consiste num conjunto de perguntas sobre determinado assunto ou problema em 

estudo, cujas respostas são apresentadas por escrito e permite obter informação básica 

ou avaliar o efeito de uma intervenção quando não é possível fazê-lo de outra forma.  

- A entrevista é também uma das estratégias mais utilizadas na IA, porque, 

sendo um complemento da observação, permite recolher dados sobre acontecimentos 

e aspetos subjetivos das pessoas, como crenças, atitudes, opiniões, valores ou 

conhecimentos, fornecendo o ponto de vista do entrevistado e possibilitando, assim, 

interpretar significados.  

- Os grupos de discussão ou focus groups, que segundo alguns autores 

podem ser considerados métodos de investigação, servem, sobretudo, para colmatar 

os espaços vazios deixados pela entrevista individual, na medida em que propiciam uma 

maior interatividade ao fornecerem comparações de experiências e de pontos de vista 

dos entrevistados.   

c) Análise de documentos: centra-se também na perspetiva do investigador e 

implica uma pesquisa e leitura de documentos escritos que se constituem como uma 

boa fonte de informação (Coutinho et al. 2009): 

- Os documentos oficiais, dependendo do objetivo do investigador face ao 

problema a resolver, podem ter grande importância na medida em que se constituem 

em boas fontes de informação. Entende-se por documentos oficiais artigos de jornais e 

revistas, registos de organismos públicos, legislação, horários, atas de reuniões, 

planificações, registos de avaliação, ofícios, manuais, fichas de trabalho, enunciados de 

exames, etc.  

- Os documentos pessoais têm sido muito utilizados na IA, principalmente pela 
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importância que os investigadores dão ao método biográfico narrativo e às histórias de 

vida. Podem-se dividir em documentos naturais, quando são da iniciativa da própria 

pessoa e em que o propósito do seu autor não coincide com o objetivo do investigador, 

e em documentos sugeridos pelo investigador, em que este, no caso do professor, 

solicita ao investigado, o aluno, que escreva sobre as suas experiências pessoais. Neste 

tipo de documentos, ganha particular relevo o diário, do professor ou do aluno, pois 

destina-se a recolher reflexões sobre acontecimentos da vida da pessoa de uma forma 

regular e continuada. 

Inseridos ainda nesta panóplia de técnicas utilizadas na IA, encontram-se os 

Meios Audiovisuais, que são técnicas muito usadas pelos professores nas suas 

práticas de investigação e que se destinam a registar informação selecionada 

previamente (Coutinho et al: 2009):  

- A fotografia é uma técnica de excelência na Investigação-Ação, na medida 

em que se converte em documentos de prova da conduta humana com características 

retrospetivas e muito fiáveis do ponto de vista da credibilidade.  

- O vídeo é também uma ferramenta indispensável quando se pretende realizar 

estudos de observação em contextos naturais. Associa a imagem em movimento ao 

som, permitindo, deste modo, ao investigador obter uma repetição da realidade e, assim, 

detetar factos ou pormenores que, porventura lhe tenham escapado durante a 

observação ao vivo.  

- A gravação áudio também se revela de muita utilidade neste tipo de 

investigação, pois permite captar a interação verbal e explorar os aspetos narrativos. No 

caso do professor, por exemplo, as gravações áudio possibilitam-lhe analisar com rigor 

e maior distanciamento os seus padrões de conduta verbal, ajudando-o no ato de 

reflexão sobre a sua prática letiva. 

Os instrumentos utilizados neste trabalho foram a observação participante, um 

teste, um questionário, cuja descrição se encontra neste trabalho. O investigador 

recorreu igualmente de notas que tirou durante a aplicação dos materiais, assim como 

tirou algumas fotos numa das etapas da aplicação dos mesmos.  

Como foi referido várias vezes, a investigação-ação aplica-se por ciclos e por 

questões de tempo, não foi possível implementar um ciclo que conduzisse a melhorias 

relativamente aos materiais e abordagens aplicadas e que se encontram descritas neste 

trabalho. No entanto, o investigador, neste trabalho irá salientar este facto, com os 

pontos fracos que seriam melhorados num possível ciclo de investigação.  
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3.1. Caracterização do contexto 
Este estudo foi realizado em 4 das 6 turmas do 7º ano de escolaridade da Escola 

Básica Integrada de Angra do Heroísmo, localizada na Ilha Terceira do Arquipélago dos 

Açores.  

Os Açores são um arquipélago composto por 9 Ilhas, com 246746 habitantes, 

segundo os Censos de 2011. A Ilha Terceira é a segunda mais populosa e segundo os 

mesmos Censos tem 56062 habitantes. A Ilha Terceira alberga dois concelhos cujas 

sedes são a Cidade da Praia da Vitória e a Cidade de Angra do Heroísmo.  

O Concelho de Angra do Heroísmo, segundos os Censos de 2011 tem 34976 

habitantes divididos por 19 freguesias. As freguesias da Sé, Nossa Senhora da 

Conceição, Santa Luzia, São Pedro e São Bento são freguesias totalmente ou 

parcialmente citadinas, onde se encontra implementada a rede urbana da cidade. As 

freguesias da Ribeirinha, São Mateus, Posto Santo e Terra Chã, são freguesias 

suburbanas que se encontram adjacentes à cidade. As freguesias de São Sebastião e 

do Porto Judeu são vilas e as restantes freguesias (Altares, Cinco Ribeiras, Doze 

Ribeiras, Feteira, Raminho, Santa Bárbara, São Bartolomeu e Serreta) são 

consideradas freguesias rurais.  

A Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo, é uma Unidade Orgânica 

composta por 4 escolas de 1º ciclo e jardim de infância e pela Escola sede onde são 

lecionados os 2º e 3º ciclos de escolaridade. As escolas de 1º ciclo situam-se nas 

freguesias de São Bento, Sé, Conceição e Ribeirinha.  A escola sede situa-se na 

freguesia de São Bento e tinha 1460 alunos matriculados em todos os níveis de ensino 

no início do ano letivo de 2016/17. A unidade orgânica tem os diferentes órgãos de 

gestão normais, desde Conselho Executivo, Assembleia de Escola, Conselho 

Pedagógico, Departamentos Curriculares e Serviços Especializados de Apoio 

Educativo. Apresenta falta de assistentes técnicos, segundo os diagnósticos realizados 

pelos diferentes departamentos curriculares, o que não proporciona uma supervisão 

suficiente nos tempos de intervalo, existindo alguns registos de ligeira violência entre 

alunos. No entanto, e segundo o Gabinete de Combate à Violência e Promoção da 

Cidadania, os casos de violência entre alunos na Escola Básica Integrada de Angra do 

Heroísmo não foram superiores aos das outras escolas na Região durante o ano letivo 

2016/17.  

No que diz respeito às condições físicas da escola, o investigador refere que em 

todas as salas de aula que utilizou estavam equipadas com um PC com ligação à 

Internet, com projetor e equipamento de som (colunas). O laboratório reservado para as 

Ciências Naturais do 3º ciclo, é uma estrutura recente, mas algo deficiente em 

equipamentos, facto que foi necessária a deslocação ao centro de ciência de Angra do 
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Heroísmo. 

 

 
 
3.2. Caracterização dos participantes.  
 
Os participantes neste estudo constituem a amostra não aleatória por 

conveniência de 64 alunos que frequentaram o sétimo ano de escolaridade na Escola 

Básica Integrada de Angra do Heroísmo no ano letivo de 2016/2017. 

Estes 64 participantes encontram-se divididos, não equitativamente, por 4 

turmas. Uma das turmas com 19 alunos, outra com 20 alunos, a terceira turma com 15 

alunos e a última com 10 alunos. A nível de idades, trinta e nove alunos tinham 12 anos, 

doze apresentavam 13 anos, três alunos com 14 anos e dez alunos com 16 anos. Estas 

idades são as idades dos alunos no início do ano letivo em setembro de 2016. No que 

diz respeito à residência, existem 18 alunos residentes na freguesia da Ribeirinha, 

outros 18 com residência na freguesia de S. Mateus, 14 a residir em S. Bento, 7 a residir 

na freguesia da Sé, 4 em S. Bartolomeu e 3 em S. Carlos.  

Relativamente às profissões dos pais, 32 são operários onde se incluem 

carpinteiros, trolhas, motoristas, operários fabris da indústria agroalimentar e 

mecânicos, 3 são agentes da autoridade, que incluem dois elementos da Polícia de 

Segurança Pública e um Elemento do Corpo de Guarda Prisional, 3 assistentes 

técnicos, 6 comerciantes, 3 empregados de mesa/bar, um gestor, um professor, um 

piloto de barcos, 4 desempregados e 10 cuja profissão era desconhecida por parte dos 

educandos. Relativamente às mães, 28 foram consideradas desempregadas, uma vez 

que os alunos assinalaram a profissão doméstica. No entanto uma parte destas pessoas 

poderá ser empregada doméstica noutras casas. Relativamente a outras mães, 5 são 

professoras, 10 são assistentes técnicas, 5 são empregadas de mesa/bar ou 

cozinheiras, 3 são telefonistas e 13 têm uma profissão desconhecida por parte dos seus 

educandos e/ou filhos. Dentro deste contexto o investigador realça que existem dois 

alunos que se encontram sob responsabilidade de uma Instituição de acolhimento 

devido a terem sido temporariamente retirados aos pais biológicos.  

Nesta amostra de 64 alunos, 12 tiveram uma retenção no seu percurso escolar, 

3 tiveram duas retenções e 10 tiveram 3 retenções. Ou seja, 39% dos alunos tiveram 

pelo menos uma retenção no seu percurso escolar. No entanto, apenas dois alunos 

estavam a frequentar o 7º ano de escolaridade pela segunda vez, enquanto todos os 

outros estavam na primeira frequência do ano em questão. No historial dos alunos não 

existiam problemas comportamentais graves salvo duas exceções de alunos que tinham 
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sido punidos com medidas disciplinares sancionatórias no ano letivo de 2015/16. No 

entanto, o investigador ao longo do ano letivo refere que não presenciou 

comportamentos disruptivos relevantes de referência. De referir igualmente, que a 

disciplina de Ciências Naturais nesta Unidade Orgânica, é contemplada com 3 tempos 

de 45 minutos semanais, sendo que existem sempre dois tempos de 45 minutos 

seguidos e nestes as turmas encontram-se divididas por turnos entre a disciplina de 

Ciências Naturais e a disciplina de Ciências Física-Químicas. O outro tempo é lecionado 

com o grupo-turma completo. 

Por fim, cerca de metade dos alunos eram abrangidos por qualquer forma de 

apoio social escolar. No final do ano letivo 2016/17, 11 alunos dos 64 não transitou para 

o 8º ano de escolaridade.  

Toda a informação sobre a amostra foi recolhida a partir das caracterizações 

das turmas realizadas pelos respetivos Diretores de Turma e dadas a conhecer aos 

respetivos Conselhos de Turma. Sempre que foi considerado necessário, o investigador 

recorreu à consulta do material utilizado pelos Diretores de Turma para recolha desta 

informação. 

Outros participantes neste estudo, para além do investigador e da amostra, foi 

o Centro de Ciência de Angra do Heroísmo, na pessoa do Técnico Superior Carlos Leal, 

como vai ser referido no seguinte subcapítulo.  

 

 

3.3. Metodologia 
3.3.1. Desenho do Estudo  
Neste subcapítulo o investigador irá expor o planeamento do estudo, assim 

como uma apresentação dos materiais aplicados e seus objetivos.  

A aplicação do material elaborado, ficou planeada para o 3º período nas 

semanas de maio, conforme o cumprimento em cada turma do programa curricular. Para 

ser possível uma aplicação com tempo suficiente para o aprofundamento dos temas e 

para uma avaliação e aplicação dos instrumentos de recolha de dados, o investigador 

optou por alterar a ordem de abordagem dos domínios, sugerido no Currículo de 

Ciências Naturais do Ensino Básico. Consequentemente, o Subdomínio “A Terra conta 

a sua História” foi abordado em último lugar.  

Conforme foi descrito no enquadramento, e seguindo a perspetiva de Ensino 

Por Pesquisa, a abordagem ao tema da investigação, foi planeado ser realizada em três 

grandes momentos. O primeiro momento, correspondente à problematização, foi 

planeada para 45 minutos e dividida em duas partes. A primeira parte consistiria numa 

introdução oral, em interação com o grupo turma sobre a utilidade da Geologia para a 
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sociedade, em concordância com o Domínio do Currículo. Nesta primeira parte, o 

diálogo seria conduzido pelo investigador para aspetos da Geologia e de processos 

geológicos que seriam alvo do impacte da atividade humana, primeiro numa escala mais 

global, mas depois numa escala mais local e de Ilha. Tendo em conta os efeitos que as 

enxurradas provocam, será expectável que os diferentes grupos-turma cheguem a essa 

conclusão. Esta primeira parte foi planeada com a duração de cerca de 10 minutos. A 

segunda parte do primeiro momento seria iniciada com a exploração de uma ficha de 

trabalho (Anexo I) Este recurso tem os objetivos de: consciencializar sobre a grandeza 

dos danos que podem ser provocados e refletir sobre as razões da localização do 

fenómeno na Ilha. A partir deste último objetivo, o investigador tem planeado guiar os 

diferentes grupos-turma para as questões-problema, que seriam alvo de alguma 

discussão, mas que ficariam em aberto para o próximo momento. O investigador 

planeou que as questões-problema seriam mais ou menos as seguintes: “Porque as 

enxurradas ocorrem nos mesmos locais?”; “Será que as atividades do ser humano terão 

influência neste fenómeno?” e “Quais os fenómenos geológicos que explicam as 

enxurradas?”.  A exploração da ficha está planeada para 35 minutos, perfazendo os 45 

minutos já referidos para o primeiro momento.  

O segundo momento está planeado para duas partes diferentes cada uma com 

45 minutos e consiste na exploração de uma apresentação de diapositivos (Anexo II), 
das atividades lá inseridas e na realização de uma atividade experimental. A 

apresentação de diapositivos inicia com um levantamento recente das enxurradas que 

ocorreram na Ilha desde 2009. E desde 2009, ocorreram 5 grandes enxurradas em 

apenas 3 locais. Seguidamente, são exibidas algumas imagens sobre o fenómeno em 

estudo e os seus efeitos. Seguidamente, o investigador tem planeado a revista das 

questões-problema discutidas no primeiro momento e volta a exibi-las na apresentação 

de diapositivos, podendo este momento servir para alguns ajustes em alguns grupos-

turma.  

O passo seguinte, já em pleno segundo momento (Metodologias de trabalho), 

será realizar em conjunto com o grupo-turma e explorando a apresentação de 

diapositivos, uma revisão dos conteúdos ou metas trabalhadas que permitirão um 

aprofundamento do fenómeno das enxurradas. O investigador tem planeado um 

pequeno diálogo com o grupo-turma ao recordar os conteúdos já abordados e 

esperando que os grupos-turma cheguem à conclusão que irão realizar uma revisão 

sobre a formação de rochas sedimentares detríticas. Seguidamente e após revisão de 

todas as fases da formação das rochas sedimentares detríticas, existe uma com maior 

interesse para o assunto em estudo, pelo que o investigador planeia e espera que os 

alunos cheguem à conclusão esperada. Na apresentação de diapositivos, encontra-se 
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realçada a etapa em questão, mas esse realce só será visível após uma conclusão do 

grupo-turma, neste e noutros casos.  

Após a conclusão, serão aprofundados e revistos alguns aspetos sobre a 

etapa em questão. Aqui o investigador recorrerá a uma imagem do Manual adotado e 

a um vídeo retirado do youtube (https://www.youtube.com/watch?v=lFh8u7xmzr0) 

onde se mostra o fenómeno do transporte num pequeno curso de água. 

Estes passos têm como objetivos que os alunos tomem consciência que os 

fenómenos naturais podem ser estudados recorrendo às Ciências respetivas e 

aprofundar aspetos relativos ao transporte de sedimentos e suas consequências no 

fenómeno das enxurradas. Após esta série de eventos, surge na apresentação de 

diapositivos a proposta de elaboração de um mapa de conceitos relacionados com o 

tema em estudo, dividindo os grupos-turma em grupos de trabalho. 

Após a realização do mapa de conceitos, esta primeira parte do segundo 

momento seria finalizada com um diálogo em que o grupo-turma seria encaminhado em 

chegar à conclusão que já tinha respondido pelo menos a uma das questões-problema: 

“Quais os fenómenos geológicos que explicam as enxurradas?”. Será o arranque para 

a segunda parte.  

A segunda parte planeada engloba a preparação da atividade experimental e a 

atividade experimental. A atividade experimental em questão pretende simular duas 

ribeiras, em que uma irá simular uma ribeira no seu estado natural, ou próximo do 

natural, rodeada de vegetação, enquanto a outra ribeira simulada, será uma ribeira no 

seu estado atual, sem floresta envolvente e em alguns casos com construções nas suas 

margens. Para se conseguir esta simulação, seria necessário um plano inclinado, de 

material impermeável e com suficiente espaço para simular dois tipos de ribeiras. Depois 

desta montagem, seria utilizado difusor de água para verter a mesma quantidade de 

líquido nos dois lados da simulação, medindo-se posteriormente a água que chegaria a 

um coletor na base da simulação. Dado que o laboratório de Ciências Naturais da Escola 

não tem o material suficiente, o investigador contatou o Centro de Ciência de Angra do 

Heroísmo, na pessoa do Técnico Superior Carlos Leal, para a realização da atividade 

experimental, uma vez que a instituição se dedica a realizar atividades experimentais 

de vários ramos da ciência para vários níveis de escolaridade. Dado esta situação, o 

investigador realizou as marcações e para esta parte, planeou realizar a preparação da 

atividade (elaboração de V de gowin) na sala de aula e a atividade experimental no 

Centro de Ciência no âmbito de uma saída da sala de aula de caracter mais abrangente.  

A elaboração do V de Gowin (Anexo III) foi planeada para ser realizada em 

cerca de 20 minutos e numa aula em que está planeado a entrega e correção de um 

elemento de avaliação escrito já realizado antes da aplicação da proposta didática em 



Capítulo 3 – Descrição do estudo 

36 
 

estudo. O objetivo desta atividade experimental centrar-se-ia na resposta à questão-

problema “Será que as atividades do ser humano terão influência nas enxurradas?”. No 

entanto, por uma questão de resumir a questão, o investigador optou por encaminhar 

os grupos-turma para escolherem “Pode a intervenção humana influenciar as 

enxurradas?”. Após a elaboração das questão-problema para o V de Gowin, a 

elaboração dos princípios e teorias e conceitos seria uma revisão de alguns aspetos 

estudados na sessão de aplicação da apresentação de diapositivos. Para a elaboração 

dos eventos, o investigador tem planeado dinamizar uma rápida discussão sobre o que 

será possível fazer para a realização da atividade experimental. Neste passo o 

investigador espera que os diferentes grupos-turma cheguem à conclusão de que será 

necessário a realização de uma simulação, conforme explicado. O lado dos resultados 

e das conclusões ficará para posterior preenchimento. 

A atividade, como já foi referido, seria realizada nas instalações do Centro de 

Ciência de Angra do Heroísmo, com uma turma de cada vez com os turnos juntos. Para 

tal foi necessário o Investigador realizar uma série de procedimentos: informar o 

Conselho Executivo, informar o Coordenador de Departamento Curricular, informar os 

respetivos Diretores de turma das turmas envolvidas, solicitar por escrito uma 

autorização dos Encarregados de Educação e deixar atividades de alternativa para os 

alunos que não sejam autorizados a realizar a saída ao Centro de Ciência.  

A atividade experimental em si, seria dinamizada pelo Técnico do Centro de 

Ciência, dado que o mesmo está informado sobre o objetivo da mesma após conversa 

com o investigador aquando a marcação. O remanescente do V de Gowin seria 

preenchido no Centro de Ciência após a realização da atividade experimental. Segundo 

o investigador, os alunos chegariam à conclusão que as enxurradas na Ilha Terceira 

tinham as suas consequências negativas maximizadas devido à intervenção humana.  

Após a atividade experimental tem de se iniciar o terceiro momento (Avaliação 

terminal da aprendizagem e do ensino). Este momento divide-se entre a avaliação dos 

produtos e a avaliação dos processos. Para a avaliação dos produtos, o investigador 

elaborou uma ficha de avaliação formativa, (Anexo IV) que será aplicada normalmente 

numa aula e teria a duração de 20 minutos.  

A avaliação dos processos o investigador solicitou um trabalho de grupo aos 

diferentes grupos-turma. Os trabalhos solicitados são trabalhos de divulgação na 

comunidade escolar ou local sobre as enxurradas e como evitá-las ou minimizar os seus 

efeitos negativos. Estes trabalhos têm como objetivo avaliar atitudes e valores 

trabalhados durante esta proposta didática. Os trabalhos, numa situação ideal deveriam 

ser realizados na sala de aula, ou no tempo destinado às aulas, mas por uma questão 

de cumprimento de programa não será possível, tendo os diferentes grupos de realizar 
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os trabalhos solicitados em tempos fora das aulas de Ciências Naturais. A constituição 

de grupos foi feita de forma livre pelos alunos, tendo estes apenas de obedecer a um 

número máximo de elementos (5).  

Outro material elaborado que faz parte do estudo e foi aplicado, mas não se 

enquadra na proposta didática é um questionário para um inquérito. Este foi aplicado 

nas aulas de Ciências Naturais nas diferentes turmas. 

 

 

3.3.2. Materiais elaborados 
 
Para implementar a proposta didática, o investigador elaborou diversos 

materiais didáticos para serem explorados em contexto de sala de aula. O primeiro a 

ser aplicado é uma ficha de trabalho. Esta ficha tem inserido um excerto de uma notícia 

do jornal “Açoreano Oriental” passado um ano de umas enxurradas na freguesia do 

Porto Judeu com duas questões de exploração, e numa segunda parte, também tem 

duas imagens e remete a uns vídeos, a serem exibidos na sala de aula, onde se seguem 

mais duas questões de exploração das imagens e dos vídeos. A primeira parte da ficha, 

com a notícia, tem como objetivos que os alunos percebam um pouco mais 

profundamente alguns dos efeitos das enxurradas no meio construído e que retirem 

informação pertinente para responder a questões que lhes sejam colocadas. A segunda 

parte da ficha, com imagens e recurso a três vídeos, (um vídeo é uma reportagem da 

RTP Açores a noticiar uma enxurrada na freguesia do Porto Judeu  

(http://videos.sapo.pt/708NzPlUrdEgAHWOfGUS) , o segundo vídeo é um vídeo amador 

colocado no Youtube ( https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=arnNdkvh7P4), 

com uma enxurrada à porta de uma série de casas e o terceiro vídeo é uma reportagem 

sobre as obras de requalificação na freguesia de Agualva após um ano a ter ocorrido 

uma enxurrada que provocou graves danos materiais e humanos  

(http://www.rtp.pt/acores/local/agualva-estragos-das-enxurradas-ainda-sao-visiveis-

video_19714#) tem como objetivos permitir visualizar melhor a dinâmica do fenómeno, 

permitir que alunos comecem a compreender alguns aspetos básicos das enxurradas, 

consciencializar sobre a grandeza dos danos que podem ser provocados e refletir sobre 

as razões da localização do fenómeno na Ilha.  

O segundo material a ser referido é uma apresentação digital elaborada, onde 

se encontram referidas algumas questões problema e continua com uma exploração e 

revisão de conceitos e processos necessários para a compreensão do fenómeno em 

estudo. Este recurso recorre a imagens e a um vídeo com propósito de incitar os 

diferentes grupos-turma ao debate e ao raciocínio sobre os mesmos. Um pormenor 
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deste recurso prende-se com o levantamento dos fenómenos de enxurrada que 

aconteceram na ilha nos últimos anos, com o objetivo de promover uma reflexão sobre 

sua localização. A apresentação termina com a proposta de elaboração de um mapa de 

conceitos sobre o tema. Este recurso tem como objetivos o aprofundamento de 

conhecimentos sobre transporte de sedimentos, e consciencialização de que o estudo 

de fenómenos naturais pode ser feito recorrendo à Ciência. 

Outro recurso elaborado e utilizado é o V de Gowin, referente à atividade 

experimental que se encontra descrita no subcapítulo Desenho do Estudo. O V de 

Gowin parte da questão problema “Pode a intervenção humana influenciar as 

enxurradas?” Como princípio e teorias, encontram-se referidos princípios relativos ao 

transporte de sedimentos de que as ribeiras são agentes, à energia da ribeira e quanto 

ao espaço da mesma. Os eventos descritos são simples e referem-se ao dispositivo 

montado na entidade onde se realizou a atividade experimental o Centro de Ciência de 

Angra do Heroísmo. O dispositivo consiste num plano inclinado que simula duas ribeiras, 

uma que passa por paisagem natural com floresta e outra que passa por paisagem 

humanizada. Os resultados são apontados em tabela e a conclusão esperada de que a 

construção e desflorestação das margens das ribeiras contribui para potenciar os efeitos 

das enxurradas e inundações. Mais adiante serão apresentadas fotos de uma das 

atividades realizadas. 

Uma ficha de avaliação formativa foi realizada com objetivos de avaliar os 

conhecimentos e capacidades adquiridos ao longo da aplicação desta proposta didática 

e recolher dados para serem utilizados no estudo sobre a proposta didática. Esta ficha 

é constituída por seis questões. As duas primeiras são simples questões de 

contextualização e evocação dos assuntos estudados seguindo-se mais duas já 

relacionadas com os conceitos em estudo, mais especificamente sobre as etapas de 

formação de rochas sedimentares e sobre o transporte que ocorre numa ribeira. A quinta 

questão evoca as conclusões da atividade experimental e a última implica já uma 

mobilização de conhecimentos e saberes para a sua resolução.  

Por fim, o último material elaborado foi um inquérito/questionário a ser 

apresentado aos alunos, que não se enquadra na proposta didática, mas destina-se a 

recolher dados para avaliação da proposta apresentada. 

O inquérito (Anexo V) tem como objetivos recolher informação e dados que 

permitam analisar a motivação e aceitação dos alunos relativamente à metodologia 

utilizada na proposta didática, analisar o interesse dos alunos relativamente aos temas 

em estudo e analisar a predisposição dos alunos em mobilizar conhecimentos para atuar 

na sociedade. 

Este inquérito, em conjunto com a ficha de avaliação formativa são os dois 
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instrumentos de recolha de dados para serem analisados posteriormente noutro capítulo 

deste estudo.  

Os inquéritos são instrumentos utilizados para recolha de informações 

quantitativas nos campos do “marketing”, sondagens políticas, mas também na 

investigação de ciências sociais e nas didáticas. Os inquéritos podem incidir sobre 

informação factual ou opiniões, dependendo do seu objetivo, mas todos os inquéritos 

envolvem administração de perguntas a indivíduos. Quando as perguntas são 

colocadas por um pesquisador, o inquérito é chamado de entrevista ou inquérito 

ministrado por um pesquisador. Quando as questões são preenchidas pelo inquirido, o 

inquérito é designado de questionário ou inquérito autoadministrado. Devido ao público-

alvo e à quantidade da amostra, o investigador optou por realizar um questionário, sendo 

esta a designação a ser utilizada no resto do estudo.  

O passo seguinte é a amostragem. Se se tivesse a possibilidade de estudar 

todos os membros da população estar-se-ia na presença de um censo, mas este método 

é bastante moroso e oneroso, assim realiza-se uma sondagem que segundo Ferrão et 

al (2001) é a resposta ao conhecimento de uma população tomando por base uma 

fração da população, a amostra.  

Segundo Bacelar (1999) as técnicas de amostragem são utilizadas para 

selecionar os elementos da população de forma a obter uma amostra representativa. 

Existem duas grandes categorias de amostragem: a amostragem aleatória e a 

amostragem não aleatória, e estas subdividem-se em subcategorias.  

As técnicas de amostragem aleatória necessitam de uma base que é a 

população e esta pode ser bastante numerosa e a amostragem pode dispersar 

geograficamente a amostra. As técnicas de amostragem não aleatória “têm o comum 

de não utilizarem o método de seleção aleatória para os elementos da amostra” Bacelar 

(1999). Devido à natureza do estudo em questão o investigador optou por utilizar uma 

técnica de amostragem não aleatória.  

Dentro desta categoria, como já foi referido, existem subcategorias.  

A amostragem intencional resulta em elementos selecionados deliberadamente 

pelo investigador, geralmente por este considerar que possuem características que são 

típicas ou representativas da população. É claro que esta representatividade depende 

sempre da opinião do investigador.  

Outra subcategoria de amostragem é a amostragem “snowball”, em que se 

identificam um ou mais indivíduos de uma população e pede-se-lhes para que 

identifiquem mais indivíduos da mesma população. Este processo repete-se 

sucessivamente, como uma bola de neve, sendo a amostra final composta por todos os 

indivíduos identificados.  
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A amostragem por conveniência não representativa da população e ocorre 

quando a participação é voluntária, ou os elementos da amostra são escolhidos por 

conveniência.  

A amostragem por quotas é uma técnica de amostragem semi-aleatória que 

utiliza quotas como próprio nome indica, que são identificadas dividindo a população em 

categorias, usando variáveis de controlo pré-definidas. Depois das quotas definidas 

selecionam-se os elementos de forma não aleatória.  

A última técnica de amostragem designa-se de “random route” sendo utilizado 

para definir critérios de movimentação do entrevistador no terreno. Consiste em 

selecionar aleatoriamente a partir de uma lista, ou mapa o ponto de referência ou de 

partida do entrevistador. Seguidamente definem-se regras de orientação para o 

entrevistador.  

De entre estes tipos de amostragem, o investigador optou pela amostragem por 

conveniência, dado que tinha ao seu dispor quatro turmas de 7º ano de escolaridade e 

que foram parte integrante desta proposta didática. 

Relativamente ao questionário em si, a escolha das questões teve em conta os 

três objetivos do questionário atrás referidos. Quanto à tipologia de questão, as mesmas 

são questões sobretudo de resposta fechada com escala, no entanto também apresenta 

questões com resposta fechada simples e questões com escolha múltipla. A escolha 

deste tipo de questões esteve relacionada sobretudo com o tipo de estudo e com a 

facilitação no tratamento dos dados recolhidos. Nas questões de resposta fechada com 

escala, foi escolhido um número par de opções porque segundo Hill (2000), perante um 

número ímpar de respostas alternativas, muitos inquiridos têm tendência a dar a 

resposta de uma maneira conservadora e responderem no meio da escala. 

 

Seguidamente são apresentadas duas tabelas, uma com um resumo do plano 

da proposta didática e outra com as questões do questionário e seus objetivos.  

Tabela 2 - Resumo da Proposta Didática 

Momentos/Eventos Objetivos Duração 
Primeiro momento 
- Introdução oral 

 

 

- Ficha de trabalho, três 

vídeos 

 

 

- Introduzir o Domínio 

numa forma geral. 

 

-Aprofundar 

conhecimentos sobre as 

enxurradas; 

 

- 10 minutos 

 

 

- 35 minutos 
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- Visualizar com detalhe a 

dinâmica do fenómeno em 

estudo;  

- Compreender noções 

básicas sobre as 

enxurradas; 

- Consciencializar sobre 

as consequências das 

enxurradas;  

- Refletir sobre a 

localização do fenómeno. 

Segundo momento 
1ª parte 

 - Exploração de uma 

apresentação de 

dispositivos e construção 

de um Mapa de conceitos 

 

 

 

 

 

 

2ª parte 

Elaboração do V de Gowin 

e atividade experimental 

 

- Consciencialização de 

que o estudo dos 

fenómenos naturais pode 

ser feito pelas Ciências;  

-Aprofundar 

conhecimentos sobre 

transporte de sedimentos 

e suas consequências nas 

enxurradas. 

 

- Aplicar conhecimentos à 

elaboração de uma 

atividade experimental. 

- Refletir sobre a relação 

de estruturas construídas 

com o fenómeno natural 

em estudo 

 

 

- 45 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 90 minutos 

Terceiro momento 
 - Ficha formativa 

 

 

- Trabalho de grupo 

  

 

- Avaliar conhecimentos e 

capacidades. 

 

- Avaliar atitudes e 

valores. 

 

- 20 minutos 

 

 

- Fora da sala de aula. 

Prazo de duas semanas 
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Tabela 3 - Quadro resumo das questões do questionário e seus objetivos 

Questão Objetivo 
Qual a tua turma? 

Qual a tua idade? 

Dados dos alunos 

Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 

corresponde ao não gosto e o 4 ao gosto 

muito, responde à seguinte questão: 

Gostas de Ciências Naturais? 

Averiguar o gosto e interesse pela 

disciplina 

O que achas que pode tornar as aulas 

mais interessantes?  

- Expor matérias? 

- Realizar fichas de trabalho? 

- Realizar trabalhos de pesquisa? 

- Resolver exercícios em grupo? 

- Procurar soluções para problemas 

existentes? 

- Fazer pesquisas na Internet? 

- Utilizar um pouco de várias estratégias? 

Averiguar a preferência de metodologias 

pedagógicas/didáticas dos alunos das 

aulas de Ciências Naturais 

Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 

corresponde a nada importante e o 4 a 

muito importante, responde à seguinte 

questão: Achas que as Ciências Naturais 

são uma disciplina importante? 

Averiguar a importância atribuída pelos 

alunos à disciplina. 

Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 

corresponde a nada importante e o 4 a 

muito importante, responde à seguinte 

questão:  Consideras importante abordar 

os assuntos das últimas aulas? 

 

Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 

corresponde a nada importante e o 4 a 

muito importante, responde à seguinte 

questão:  Achas que todas as pessoas 

deveriam ter um conhecimento básico 

sobre os assuntos abordados nas últimas 

aulas? 

- Analisar a motivação e interesse dos 

alunos relativamente aos temas em 

estudo. 
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Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 

corresponde a nada importante e o 4 a 

muito importante, responde à seguinte 

questão:  Achaste que os temas 

abordados nas últimas aulas eram 

interessantes? 

 

Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 

corresponde a nada importante e o 4 a 

muito importante, responde à seguinte 

questão:  Gostaste da maneira que estes 

temas foram trabalhados nas aulas? 

 

 

 

Achas que as estratégias usadas foram 

importantes para melhorar: 

 

A atenção 

O interesse 

A motivação 

O empenho 

Os resultados 

A aprendizagem 

A vontade em fazer melhor 

 

 

 

 

Consideras importante iniciar uma nova 

matéria recorrendo a uma situação 

problemática como a que foi utilizada nas 

últimas aulas? 

(resposta por escala) 

- Analisar a motivação dos alunos 

relativamente à metodologia adotada.  

 

 

 

 

 

 

- Perceber o que alunos destacam como 

mais positivo nas estratégias utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Perceber a importância para o interesse 

dos alunos nas ciências e da sua ligação 

com assuntos diários. 
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Achas interessante analisar notícias 

relacionadas com os assuntos abordados 

na disciplina? 

(resposta por escala) 

 

 

Consideras importante/interessante 

realizar simulações de situações reais em 

laboratório?  

(resposta por escala) 

 

Consideras importante a realização de 

trabalhos de grupo na disciplina de 

Ciências Naturais? 

(resposta por escala) 

 

 

 

 

- Perceber se os alunos consideram 

importante os conhecimentos e 

competências de Ciências Naturais são 

importantes para poder perceber notícias. 

 

 

- Perceber a recetividade dos alunos 

relativamente às atividades 

experimentais. 

 

 

- Perceber o gosto dos alunos pelo 

trabalho de grupo. 

- Perceber a importância que os alunos 

atribuem ao trabalho de grupo 

Achas importante informar as pessoas 

sobre estes assuntos? 

(resposta por escala) 

 

Eras capaz de contribuir para informar as 

pessoas sobre os assuntos tratados? 

 

De que forma? 

- Cartazes na escola 

- Procurar e exibir documentários na 

escola? 

- Convidar um especialista no assunto? 

- Outro 

- Analisar a pré-disposição dos alunos na 

mobilização do conhecimento para atuar 

na sociedade. 

 

 

 

No seguinte capítulo o investigador irá proceder a uma análise da aplicação da 

proposta didática, assim como analisar os resultados dos instrumentos de recolha de 

dados. 
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4.1. Análise crítica da aplicação da proposta 
 

Conforme já descrito, a aplicação da proposta didática esteve dividida em três 

grandes momentos. O primeiro momento, correspondente à problematização, foi 

dinamizada recorrendo ao auxílio de uma ficha de trabalho e de dois vídeos relativos à 

problemática em análise, como já foi referido, antecedidos de um diálogo introdutório 

com os diferentes grupos-turma.  

Nesta primeira parte do primeiro momento, o investigador começou por recordar 

muito rapidamente, com o auxílio dos alunos, sobre o objeto da Geologia e das suas 

utilidades para a vida quotidiana. Em todas as turmas, as intervenções dos alunos 

atingiram o objetivo que o investigador tinha planeado, recordando com sucesso não só 

o objeto da Geologia assim como a sua utilidade para o ser humano. Aproveitando esta 

deixa, o investigador questionou os grupos-turma se o ser humano poderia, com as suas 

atividades, interferir no normal funcionamento dos processos geológicos. Relativamente 

a esta questão, as respostas já foram bastante menos numerosas. O currículo da 

disciplina neste ano de escolaridade, no que diz respeito às diferentes metas de 

aprendizagem, não contém, nos domínios anteriores, nenhuma referência a impactos 

provocados pelas atividades do ser humano nos processos geológicos, pelo que esta 

ausência de respostas não estranhou o investigador, que se socorreu a imagens do 

manual adotado onde estavam representadas situações atuais tais como, a construção 

de ilhas artificiais no Qatar, as barragens e o seu efeito na retenção de sedimentos nas 

praias e as obras de engenharia pesada na proteção costeira e a indústria mineira. Estas 

situações, que constituem problemas globais de interferência do ser humano nos 

processos geológicos, são, para a realidade dos alunos alvo deste estudo, problemas 

distantes e com os quais não têm contacto direto. Embora as tecnologias da informação 

e comunicação permitiram o acesso à informação do que se passa em locais 

longínquos, o interesse dos alunos, sobretudo nestas idades, continua a ser o que se 

encontra mais próximo deles e que lhes afeta diretamente. Ao referir estes exemplos, o 

investigador questionou os alunos se tinham alguma referência ou conhecimento dos 

mesmos, tendo sido as respostas na sua larga maioria negativas. Após esta introdução 

num aspeto mais global, foi questionado aos alunos se tinham conhecimento de alguma 

interferência humana em processos geológicos que ocorresse na Ilha Terceira, algo que 

obteve igualmente respostas negativas. O diálogo foi então encaminhado para qualquer 

fenómeno que tivesse colocado recentemente pessoas e bens em risco e que os 

mesmos se lembrassem, pelo que as respostas foram quase unânimes em referir as 

enxurradas ou fluxos, não utilizando exatamente estas designações.  

A segunda parte do primeiro momento consistiu na aplicação da ficha de 
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trabalho com os objetivos já descritos, e decorreu em grupos de dois ou três elementos. 

A primeira parte da ficha foi resolvida sem problemas de maior, dado que resultava 

apenas de buscar informação a um texto com uma notícia. A segunda parte, como já foi 

referido, foi apoiada com imagens que se encontravam na ficha e com três vídeos que 

o investigador exibiu. Os vídeos correspondentes às reportagens da RTP Açores foram 

exibidos descontinuamente, devido também à sua duração, tendo o investigador feito 

pausas para se fazer pontos da situação sempre com questões e em interação com os 

grupos-turma. No vídeo respeitante a uma reportagem noturna sobre um episódio de 

enxurrada na freguesia do Porto Judeu ainda a decorrer, as questões realizadas 

deveram-se aos efeitos provocados, à velocidade das águas, às explicações do repórter 

sobre como uma ribeira saiu do seu leito e saltou para uma estrada paralela e sobre os 

materiais que a enxurrada transportava. No vídeo relativo a uma reportagem sobre as 

obras de reparação dos danos provocados por uma enxurrada grave na freguesia de 

Agualva, o investigador focou o tempo que essas obras já decorriam e os valores 

referidos nessa reportagem. As questões da segunda parte da ficha foram respondidas 

sem grandes dificuldades, chegando a grande maioria dos alunos à conclusão de que 

estes fenómenos não ocorriam em toda a ilha, mas sim em locais específicos. Como 

introdução para o segundo momento, o investigador questionou os diferentes grupos-

turma, se poderia existir alguma razão para que estes fenómenos ocorressem apenas 

em alguns locais da ilha, algo que os alunos responderam maioritariamente que sim, 

sem, no entanto, discernirem qualquer razão. O investigador questionou igualmente se 

a intervenção humana poderia ter algum tipo de influência nestes fenómenos, existindo 

uma série de dúvidas quanto a este aspeto. Por fim e para finalizar, o investigador 

propôs estudar e aprofundar este fenómeno e que o mesmo teria de ser estudo através 

das ciências geológicas, pelo que questionou se ao longo dos assuntos abordados no 

ano letivo, existiria algum que pudesse auxiliar na busca das respostas, pelo que aqui 

os diferentes grupos-turma demonstraram igualmente muitas dúvidas. No fim deste 

momento, o investigador anotou a identificação que os alunos tinham destes episódios, 

existindo alguns com familiares e conhecidos que foram atingidos pelos mesmos.  

O segundo momento, também dividido em duas partes, consistiu na exploração 

da apresentação de dispositivos, na primeira parte, e na atividade experimental.  

Nesta primeira parte, a exploração deste recurso foi efetuada sempre em 

colaboração com os diferentes grupos-turma, sendo incentivados a participar e 

exteriorizar as suas ideias. Este momento iniciou-se com a perspetiva história recente 

de episódios de fluxos, ou enxurradas desde 2009 e nos respetivos locais, 

acompanhado com fotografias desses mesmos episódios.  
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Foi proposto pelo investigador a exploração e estudo deste fenómeno tendo em 

conta os assuntos trabalhados e explorados ao longo do ano letivo. Quando os 

diferentes grupos turma foram questionados sobre que assunto teria de ser utilizado 

para a abordagem deste assunto, não foram dadas respostas corretas pelos mesmos, 

tendo o investigador de fornecer pistas, tais como, que materiais eram transportados 

pela água, para onde eram transportados estes materiais, o que sucedia nestas ribeiras 

quando o seu caudal estaria normal. Com maior ou menor dificuldade, os grupos-turma 

concluíram que seria algo relacionado com a formação de rochas sedimentares. Posto 

isto, o investigador realizou uma pequena revisão sobre as etapas de formação de 

rochas sedimentares destríticas, tendo os grupos-turma chegado à conclusão que seria 

o transporte a etapa a ser estudada. Para tal o investigador socorreu-se de uma imagem 

e um vídeo que mostram em pormenor o perfil de uma ribeira e o modo como os 

materiais são transportados tendo em conta a sua dimensão. Aqui os elementos dos 

grupos-turma também concluíram que quanto maior a energia, maior quantidade de 

materiais de maiores dimensões serão transportados. Como jeito de conclusão deste 

momento, foi proposta a realização de um mapa de conceitos com conceitos fornecidos 

na apresentação de dispositivos em pequenos grupos. Nesta tarefa, em alguns casos, 

foi necessário o auxílio do investigador, sobretudo no sentido de esclarecimento de 

regras de elaboração de mapas de conceitos.  

O passo seguinte consistiu na ponte para o trabalho experimental. Este passo 

foi composto com o investigador e o grupo turma em debate sobre se o ser humano teria 

alguma interferência neste fenómeno, se o mesmo com a sua ação poderia ter 

amplificado as consequências nefastas e se poderia ser algo feito para minimizar as 

consequências. 

Para a preparação do trabalho experimental, recorreu- à elaboração de um V 

de Gowin. Neste momento, o investigador notou no pouco uso que os diferentes grupos-

turma tinham dado até agora a este instrumento didático. Todavia, a elaboração do 

mesmo recorreu sem problemas de operacionalização, existindo apenas dificuldades 

nos Princípios e Teorias.  

A atividade experimental em si decorreu no Centro de Ciência de Angra do 

Heroísmo, devido à falta de material na escola para o efeito, sob a orientação do Técnico 

Superior Carlos Leal. A descrição da atividade já foi feita, pelo que se segue a 

apresentação de algumas fotografias do dispositivo da atividade. 
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     Figura 1 – Aspeto da simulação montada para a atividade experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 2 – Aluno a aplicar a água num dos lados da simulação 

 

Os resultados nos diferentes grupos-turma não diferiram, tendo a água recolhida 

no coletor sido bastante superior na zona sem vegetação do que nas zonas com 

vegetação. Com esta atividade, foi fácil aos diferentes grupos-turma chegarem à 

conclusão de que a construção de casas e estradas com o consequente 

desaparecimento de vegetação florestal, contribuem para a maximização das 

consequências das enxurradas.  
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O último momento, a avaliação decorreu com a resolução de uma ficha de 

avaliação formativa, cuja análise de resultados será realizada mais adiante neste 

estudo. A aplicação da mesma decorreu sem problemas, existindo dúvidas na questão 

4, que solicitava a elaboração de um esquema que representasse o perfil de um rio e a 

distribuição dos materiais transportados no mesmo. A avaliação dos processos, 

consistiu na elaboração de um trabalho de grupo, de intervenção na comunidade e como 

já foi referido, por questões de tempo, o mesmo foi realizado no tempo extra-aula pelos 

alunos. Não foram colocados entraves ao formato dos trabalhos, nem ao público-alvo 

que os membros dos diferentes grupos queriam alcançar. Neste caso, o investigador 

não pode realizar o acompanhamento e auxílio aos grupos de trabalho. Apesar deste 

facto, o investigador considerou que a maioria dos trabalhos razoáveis e corretos, sendo 

aqui apresentados alguns exemplos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Aspeto geral de um trabalho apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Capítulo 4 – Apresentação, análise e discussão dos resultados 
 
 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4 – Interior do trabalho referido na figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Exemplo de outro trabalho realizado pelos alunos. 

 

A maioria do suporte destes trabalhos foi o cartaz. Tal deveu-se, quando 

escutados os alunos, à facilidade de manuseamento, à disponibilidade do próprio 
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material e à falta de tempo dos alunos para a realização do mesmo. A elaboração de 

vídeos, páginas de redes sociais, blogues seriam suportes bastante mais chamativos, 

no entanto exigiria mais tempo de preparação de maior apoio por parte do investigador.  

 

4.2. Análise dos resultados do inquérito 
 

Da aplicação do questionário, resultaram 64 questionários preenchidos, cujos 

resultados são apresentados e discutidos questão a questão, tendo em conta as 

questões de investigação já referidas. 

 

Parte A 

 

A primeira questão do questionário tem apenas a função de identificação da 

idade do aluno pelo que não será alvo de discussão nem se apresentação. 

 

- Questão dois 

“Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde ao não gosto e o 4 ao gosto 

muito, responde à seguinte questão: Gostas de Ciências Naturais?” 

A questão é fechada e com resposta de escala, em que o 1 corresponde ao não 

gosto e o 4 ao gosto muito. 

 

 
Gráfico 1 - Respostas à questão 2, o gosto pela disciplina de Ciências Naturais. 

 

Conforme se pode observar, as Ciências Naturais, neste caso, constituem uma 

disciplina que os alunos gostam. O facto de tratar de assuntos relacionados com o 
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mundo que os rodeia acrescentando o facto de os assuntos abordados no sétimo ano 

de escolaridade corresponderem a fenómenos geológicos históricos no local do estudo. 

Este gosto pela disciplina é uma vantagem que pode e deve ser aproveitada pelos 

professores da mesma de modo a motivar e captar o interesse dos alunos. Este gosto 

demonstrado foi igualmente uma vantagem para a realização deste estudo. 

- Questão três 

“O que achas que pode tornar as aulas de Ciências Naturais mais 

interessantes?” 

É uma questão de resposta fechada com as seguintes opções: “Expor matérias”; 

“Realizar fichas de trabalho”; “Realizar trabalhos de pesquisa”; “Resolver exercícios em 

grupo”; “Fazer pesquisas na internet”; “Utilizar um pouco de várias estratégias” e 

“Realizar trabalhos laboratoriais”.  

 
Gráfico 2 – Respostas à questão 3, sobre estratégias na sala de aula.  

 

A estratégia preferida dos alunos nesta amostra é a realização de trabalhos 

laboratoriais. Estes tendem sempre a ser valorizados, uma vez que são momentos 

diferentes das ditas aulas normais e possibilitam a manipulação direta de materiais. O 

trabalho de grupo dentro da sala de aula também é valorizado, permitindo em ambiente 

mais “descontraído”, mas também permite a troca de ideias entre os alunos na resolução 

das atividades propostas. O investigador considerou curioso as “zero” respostas para a 

opção “Utilizar um pouco de várias estratégias”, possivelmente devido à formulação da 

questão. No entanto, nesta questão os alunos puderam assinalar mais que uma opção, 

algo que foi feito por 39 dos 64 alunos que responderam ao questionário. Esta proposta 

abarcou todas as estratégias esplanadas nesta questão, ao encontro do que foi descrito 

no capítulo que abordou o enquadramento deste estudo. 

0 10 20 30 40 50 60

Expor matérias

Realizar fichas de trabalho

Realizar trabalhos de pesquisa

Resolver exercícios em grupo

Fazer pesquisas na internet

Utilizar um pouco de várias estratégias

Realizar trabalhos laboratoriais

Questão 3



Capítulo 4 – Apresentação, análise e discussão dos resultados 

54 
 

30

31

32

33

34

1 2 3 4

Questão 4 

 

 

- Questão quatro 

“Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a nada importante e o 4 a 

muito importante, responde à seguinte questão: Achas que as Ciências Naturais são 

uma disciplina importante?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Respostas à questão 4, a importância das Ciências Naturais. 

 

Na questão quatro, os alunos são quase unânimes a reconhecer a importância 

da disciplina de Ciências Naturais. O facto de trabalharem, refletirem e estudarem 

explicações para os fenómenos naturais que nos rodeiam e que influenciam as suas 

vidas, permite a consciencialização da importância da disciplina, sobretudo quando 

vivem num local de origem vulcânica com fenómenos de vulcanismo secundário, e com 

histórico de sismos.  

 

- Questão cinco 

“Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a nada importante e o 4 a 

muito importante, responde à seguinte questão:  Consideras importante abordar os 

assuntos das últimas aulas (Enxurradas)?” 
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Gráfico 4 – Respostas à questão 5, importância da abordagem às enxurradas. 

 

Devido ao facto de se ter realizado uma retrospetiva, com notícias, 

problematização, ou então por mera memória, a esmagadora maioria considera que o 

assunto abordado neste estudo é importante. Assuntos que os alunos considerem 

importantes, serão, em princípio mais motivadores para os mesmos.  

 

- Questão seis 

“Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a discordo completamente e 

o 4 a concordo plenamente, responde à seguinte questão:  Achas que todas as pessoas 

deveriam ter um conhecimento básico sobre os assuntos abordados nas últimas aulas?” 

 

 
Gráfico 5 – Respostas à questão 6, sobre a importância de as pessoas possuírem um 

conhecimento sobre as enxurradas.  
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Para além dos alunos considerarem este assunto importante para eles próprios, 

também consideram que é um assunto importante para a sociedade e que as pessoas 

deveriam ter um conhecimento básico sobre o assunto. O facto de considerarem este 

assunto importante para a sociedade pode ser também um fator de motivação. 

 

- Questão sete 

“Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a nada interessante e o 4 a 

muito interessante, responde à seguinte questão:  Achaste que os temas abordados nas 

últimas aulas eram interessantes?” 

 
Gráfico 6 – Respostas à questão 7, sobre o interesse da temática. 

 

A grande maioria dos alunos tem um grau médio alto de interesse neste assunto. 

Aliás, analisando a parte B do questionário, cujo objetivo era avaliar a motivação e 

interesse dos alunos para este assunto, nota-se que ambos são relativamente altos. 

Talvez por se tratar de um fenómeno local e do conhecimento comum, o que pode ser 

facilitador para o investigador desenvolver atividades de aprofundamento do mesmo 

com a participação ativa dos alunos.  

As questões seguintes, como já foi referido, pretendem aferir a motivação dos 

alunos relativamente à metodologia utilizada e a importância que os mesmos atribuem 

à ligação dos assuntos científicos abordados à sociedade e ao dia a dia.  

 

- Questão 8 

“Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a não gostei e o 4 a gostei 

muito, responde à seguinte questão:  Gostaste da maneira de como as enxurradas 

foram tratadas e trabalhadas nas aulas?” 
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Gráfico 7 – Respostas à questão 8, sobre se as estratégias motivaram os alunos. 

  

Nesta questão a maioria das respostas foram positivas relativamente à proposta 

didática em estudo. Tendo em conta que a mesma incluía várias metodologias, desde 

visualização de vídeos, análise de notícias, exploração de diapositivos, elaboração de 

mapas de conceitos, trabalho de investigação e trabalho laboratorial, terá mais potencial 

de agradar a um maior número de alunos. 

 

- Questão nove 

“Achas que as estratégias usadas foram importantes para melhorar:” 

 
Gráfico 8 – Respostas à questão 9, sobre as melhorias que as estratégias 

possibilitaram. 

 

Pelas respostas dadas, os alunos sentiram melhorias em muitos parâmetros 
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essenciais para o seu sucesso escolar ao longo da aplicação da proposta didática. O 

investigador, no entanto, notou, que o parâmetro “interesse”, foi aquele que mais 

respostas obteve, seguido de “motivação”, “aprendizagem” e “atenção”. Muitas vezes 

torna-se difícil aos professores captar o interesse dos alunos de modo a motiva-los para 

o processo de ensino-aprendizagem, todavia, segundo as respostas desta amostra, 

uma proposta didática de acordo com o modelo de Ensino Por Pesquisa, com base em 

várias metodologias de abordagem a um assunto, poderá ser uma estratégia importante 

de modo a aumentar os níveis de interesse dos alunos relativamente aos assuntos 

trabalhados nas salas de aula e concomitantemente subir os níveis de motivação e 

contribuir para a melhoria geral do seu processo de ensino-aprendizagem, ressalvando 

sempre que os alunos são atores importantes nas construção do seu próprio 

conhecimento. 

 

- Questão dez 

“Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a nada importante e o 4 a 

muito importante, responde à seguinte questão:  Consideras importante iniciar uma nova 

matéria recorrendo a uma situação problemática como a que foi utilizada nas últimas 

aulas?” 

 

 
Gráfico 9 – Respostas à questão dez, sobre a utilização de situações problemáticas. 

 

Nesta questão, a grande maioria dos alunos considerou que a utilização de 

situações problemáticas de modo a introduzir conteúdos ou assuntos para estudo e 

abordagem, tem uma importância relativa, sendo até maior o número de alunos que 

atribui um grau de importância negativo do que o aquele que atribui bastante 
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importância. Tendo o investigador aplicado esta proposta a esta amostra em análise e 

tendo recolhido a reação dos alunos aquando a problematização, estes resultados 

podem ter duas explicações: ou o investigador sobrestimou a reação positiva dos alunos 

da amostra na aplicação inicial desta proposta didática, ou a questão deveria ter sido 

formulada de outro modo. Dado que estamos perante alunos a frequentar o sétimo ano 

de escolaridade, dado a elevada percentagem de alunos com retenções, esta questão 

poderá ter sido elaborada com linguagem pouco acessível à amostra em análise.  

- Questão onze 

“Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a nada importante e o 4 a 

muito importante, responde à seguinte questão: Consideras importante a realização de 

trabalhos de grupo na disciplina de Ciências Naturais?” 

 
Gráfico 10 – Respostas à questão 11, sobre a importância de trabalhos de grupo. 

 

A grande maioria dos alunos da amostra, revelou reconhecer importância dos 

trabalhos de grupo para o processo de ensino-aprendizagem de Ciências Naturais. As 

respostas a esta questão vão de encontro às dadas na questão três, onde os dados 

mostram que os trabalhos de grupo estão entre as estratégias preferidas a serem 

implementadas na sala de aula. 

 

- Questão 12 

“Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a nada importante e o 4 a 

muito importante, responde à seguinte questão: Consideras importante a realização de 

trabalhos de laboratório na disciplina de Ciências Naturais?” 
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Gráfico 11 – Respostas à questão 12, sobre a importância de atividades experimentais. 

 

As respostas a esta questão, como na anterior, confirmam os dados da questão 

três em todos os aspetos. Os alunos demonstram que percebem que o trabalho 

laboratorial é bastante importante no processo de ensino-aprendizagem em Ciências 

Naturais, em correspondência também com a sua preferência por atividades 

experimentais.  

- Questão 13 

“Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a não permitiu e o 4 a permitiu 

plenamente, responde à seguinte questão: A realização do trabalho de laboratório 

permitiu que conseguisses perceber melhor o fenómeno das enxurradas e a influência 

do ser humano no mesmo?” 

 
Gráfico 12 – Respostas à questão 13, sobre a contribuição da atividade experimental 

para a compreensão do assunto em estudo. 
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Na perspetiva dos alunos da amostra, o trabalho experimental realizado 

permitiu-lhes perceber melhor o fenómeno em estudo a influência das atividades 

humanas no mesmo. Embora, seja apenas mais uma etapa e estratégia incluída nesta 

proposta didática, o trabalho experimental, foi o ponto em que os alunos chegaram às 

respostas das questões-problema que foram colocadas ao longo da aplicação da 

proposta didática. No entanto, o trabalho experimental isolado, sem conexão com outras 

estratégias e desfasado de um percurso conjunto percorrido pelos alunos e pelo 

professor, em si só, não traria possivelmente os mesmos resultados.  

 

- Questão 14 

“Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a nada importante e o 4 a 

muito importante, responde à seguinte questão: Achas importante informar as pessoas 

sobre estes assuntos?” 

 

 
Gráfico 13 – Respostas à questão 14, sobre a importância de informar as pessoas. 

 

Nesta questão, nota-se que os alunos têm consciência da importância do 

fenómeno estudado para a sociedade, igualmente um dos objetivos desta proposta 

didática. Faltará averiguar se os alunos estarão eles dispostos a informar a comunidade 

sobre este assunto e sobre possíveis medidas para minimiar impactos do fenómeno em 

estudo. 
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- Questão 15 

“Eras capaz de contribuir para informar as pessoas sobre os assuntos tratados?” 

 

 
Gráfico 14 – Respostas à questão 15, vontade de mobilização e divulgação do 

conhecimento. 

 

Pela análise destas respostas, os alunos da amostra demonstram vontade de 

informar a comunidade sobre as enxurradas. Esta proposta didática tinha como 

objetivos que os alunos adquirissem conhecimento integrado sobre o fenómeno, sobre 

os seus efeitos na sociedade, as suas causas, os efeitos da interferência das atividades 

humanas, assim como se consciencializassem que as Ciências Naturais são uma fonte 

importante para perceber os fenómenos naturais e poderão ser igualmente importantes 

para a minimização da interferência humana nos mesmos, mas também, que após 

terem adquirido o conhecimento, os alunos o mobilizassem como cidadãos informados 

e ativos na sociedade. O investigador considera que após a análise destes dados os 

alunos demonstram que estão mobilizados para essa cidadania.   

 

- Questão 16 

“Se respondeste sim à questão anterior: De que forma achas que seria mais 

eficaz informar as pessoas sobre os assuntos referidos?” 
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Gráfico 15 – Respostas à questão 16, formas de divulgar a informação. 

 

Aos alunos que responderam sim na questão anterior, foi-lhes colocada esta 

questão, com as seguintes opções: “Cartazes na escola”; “Procurar e exibir 

documentários na escola”; “Convidar um especialista no assunto” e “Outro”. A grande 

maioria dos alunos seguiu as opções propostas no questionário, sendo o meio mais 

clássico e existente nas escolas o que reuniu mais escolhas. Apesar de a maior parte 

das respostas se concentrarem nos três itens sugeridos pelo investigador, obtiveram-se 

outras respostas interessantes. Por exemplo, um aluno que colocou a hipótese de 

utilizar as redes sociais para colocar informação sobre as enxurradas. Este meio é um 

meio que permite a difusão de informação por muitas pessoas de forma rápida, no 

entanto, apresenta igualmente alguns pontos fracos, um dos mesmos derivado do facto 

de existir uma grande variedade e quantidade de conteúdos que circulam nessas 

mesmas redes. Outras formas de divulgação foram também consideradas como, por 

exemplo, eventos e divulgação fora do recinto escolar.  

O questionário foi elaborado com três objetivos principais: “Analisar a motivação 

dos alunos relativamente à metodologia adotada”; “Analisar a motivação e interesse dos 

alunos relativamente aos temas em estudo” e “Analisar a pré-disposição na mobilização 

do conhecimento para atuar na sociedade”. Ao compilar a analisar estes dados, o 

investigador é da opinião que a motivação relativamente ao primeiro objetivo referido é 

bastante boa, relativamente ao segundo objetivo já é menor, mas na mesma a níveis 

positivos e que no último objetivo supracitado a motivação dos alunos da amostra atinge 

níveis bastante bons. 
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4.3. Análise dos resultados do instrumento de avaliação 
 

Como já foi referido, a ficha de trabalho teve como objetivos averiguar e avaliar 

conhecimentos e capacidades adquiridos ao longo da aplicação desta proposta didática.  

Seguidamente seguem-se os resultados da aplicação do instrumento. O 

investigador, neste instrumento, optou por em algumas questões atribuir a classificação 

de certo ou errado e noutras, mais abertas, atribuiu as classificações de certo, 

incompleto e errado. A análise também é realizada questão a questão, dado que cada 

uma das mesmas teve um objetivo diferente e pretende-se também averiguar o sucesso 

desta proposta didática em várias vertentes. 

 

-Questão 1 

É uma questão muito simples que serve apenas como contextualização do 

assunto abordado nas últimas aulas. 

 
Gráfico 16 – Distribuição das respostas da questão 1 da ficha de avaliação.  

 

Como seria de esperar apenas um aluno errou nesta questão. A sua resposta 

foi “sismos”, poderá ter sido distração, ou apenas falta de interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Correta Errada

Questão 1 



                                              Capítulo 4 – Apresentação, análise e discussão dos resultados 
 
 

65 
 

 

- Questão 2 

 

A questão dois tem como objetivo averiguar se os alunos perceberam o alcance 

e a influência do fenómeno na ilha.  

 

 
Gráfico 17 – Distribuição das respostas da questão 2 da ficha de avaliação.  

 

Nesta questão, nota-se que a maioria dos alunos percebeu a importância do 

fenómeno e das suas consequências negativas para a Ilha. Para tal contribuiu a 

abordagem realizada na problematização da temática, com a análise de notícias em que 

um dos enfoques foi os efeitos do fenómeno em estudo. 

 

- Questão 3 

Esta questão era uma questão simples, em que os alunos teriam de assinalar 

num esquema com as etapas do processo de formação de rochas sedimentares, qual a 

etapa que mais se relacionava com as enxurradas. O esquema utilizado neste 

instrumento foi o mesmo que utilizado na etapa anterior de aplicação desta proposta. 

 

0

10

20

30

40

50

60

Correta Incompleta Errada

Questão 2 



Capítulo 4 – Apresentação, análise e discussão dos resultados 

66 
 

 
Gráfico 18 – Distribuição das respostas da questão 3 da ficha de avaliação.  

 

A grande maioria dos alunos relaciona os processos de formação de rochas 

sedimentares, sobretudo a etapa do transporte com o fenómeno trabalhado na proposta 

didática. No entanto, o investigador refere, que apesar dos resultados nesta resposta, 

tendo em conta que foi utilizado um esquema familiar aos alunos, esperava mais 

respostas certas. Possivelmente tal deveu-se a desinteresse, ou desconcentração. 

 

- Questão 4 

Nesta questão, os alunos teriam de realizar um esquema simples que 

representasse o transporte de sedimentos numa ribeira, em que os sedimentos mais 

pesados estariam junto ao leito e os mais leves em suspensão. 

 
Gráfico 19 – Distribuição das respostas da questão 4 da ficha de avaliação.  
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As respostas para esta questão foram pouco satisfatórias. Durante a aplicação 

deste instrumento, esta questão suscitou muitas dúvidas entre os alunos da amostra e 

o investigador optou por não prestar muitos esclarecimentos, para interferir o menos 

possível nos resultados. Após reflexão, o investigador considera que esta questão não 

foi formulada da melhor maneira para a faixa etária em análise.  

 

- Questão 5 

A questão cinco, tinha como objetivo averiguar a eficácia da atividade 

experimental, na resposta à questão da mesma.  

 

 
Gráfico 20 – Distribuição das respostas da questão 5 da ficha de avaliação.  

 

Pelos resultados apesentados, nota-se que a atividade experimental constituiu 

um momento importante de aprendizagem, uma vez que compreenderam que o 

fenómeno em estudo, embora seja natural, pode ser potenciado pela intervenção 

humana. As respostas erradas, na opinião do investigador, podem dever-se a vários 

fatores, sendo que o mais importante terá disso a forma como a questão foi construída, 

e não a dificuldade de compreensão da atividade experimental, como se irá observar na 

questão seguinte.  

 

- Questão 6 

A última questão tinha como finalidade evocar conhecimentos adquiridos para 

atuar na sociedade como cidadãos informados na resolução de problemas. 
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Gráfico 21 – Distribuição das respostas da questão 6 da ficha de avaliação.  

 

Pela análise dos dados, a grande maioria dos alunos forneceu pelo menos uma 

medida para a minimização dos efeitos negativos dos fluxos. E mais de metade 

respondeu de forma correta e completa à questão. Por estes resultados pode-se 

observar que a proposta contribuiu para que os alunos atingissem a meta de 

aprendizagem abordada neste estudo. 
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5.1. Limitações do estudo, pontos fracos detetados e propostas de 
melhoria  

 

Como qualquer estudo, este deparou-se por uma série de limitações e 

dificuldades. Serão primeiro analisadas as limitações e dificuldades inerentes apenas 

ao planeamento do estudo, sendo que seguidamente serão alvo de reflexão as 

dificuldades e limitações decorrentes da aplicação que serão acompanhadas com 

propostas de melhoria. 

A primeira dificuldade e que surge sempre no trabalho diário e anual de um 

professor diz respeito ao tempo. O tempo necessário para cumprir programas, tempo 

necessário para aplicar os diferentes instrumentos de avaliação mais clássicos, tempo 

para a prática e treino de exercícios de consolidação.  O tempo também foi limitativo na 

aplicação integral da metodologia utilizada (Investigação-Ação), uma vez que apenas 

existiu a possibilidade de aplicação de um ciclo. Outra limitação, foi relacionada com a 

sequência do currículo de Ciências Naturais do 7º ano. O tema em estudo está colocado 

em último lugar do currículo, pelo que o investigador sentiu necessidade de o antecipar 

relativamente ao anterior tema do mesmo currículo. Outra limitação foi relacionada com 

a necessidade da realização da saída da escola para o Centro de Ciência de Angra do 

Heroísmo para a atividade prática. O investigador teve de marcar as saídas com as 

diferentes turmas na mesma semana, sendo que as turmas tinham diferentes ritmos de 

aprendizagem e que a presença de feriados dificultou sempre que as mesmas 

andassem sempre ao mesmo nível. A continuidade de aplicação sequencial de todo o 

material da proposta didática e de recolha dos dados foi igualmente uma limitação, 

sendo que o investigador, relativamente a estes últimos, não conseguiu aplicá-los 

imediatamente a seguir à aplicação de todos os materiais da proposta. No entanto, 

considera-se que mesmo face a estas limitações detetadas ainda na fase de 

planeamento, que foram sendo minimizadas, o estudo apresenta resultados fiáveis e 

válidos.  

Relativamente à aplicação do estudo em si, este, como qualquer outro, teve 

limitações e pontos fracos que serão alvo de reflexão e acompanhados com propostas 

de melhorias que poderão ser aplicadas num próximo ciclo de investigação. 

Uma limitação já referida no planeamento, prendeu-se com a necessidade de 

deslocação com os diferentes grupos-turma ao Centro de Ciência de Angra do 

Heroísmo. Esta limitação surgiu no planeamento, assim como na aplicação da proposta, 

uma vez que foi despendido tempo nas deslocações à instituição referida. Caso 

existissem materiais para a realização da atividade na escola, este tempo não teria sido 

despendido, por outro lado, como existem aspetos positivos em algumas limitações, o 
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facto de sair da escola, com os diferentes grupos-turma e o facto de estarem num 

espaço novo, por vezes, torna-se mais fácil a captação da atenção por parte dos alunos 

e assim os mesmos contribuem de forma mais ativa para a exploração da atividade 

experimental. 

Uma melhoria que começou a ser idealizada após a aplicação da proposta 

didática, consistiu na elaboração, com auxílio das ferramentas que existem para a 

visualização de terreno, como por exemplo google earth ou google maps, e através da 

análise, da extensão florestal, declives, auxiliar os diferentes grupos-turma na chegada 

de conclusões sobre os locais da ilha mais expostos aos fluxos, após as conclusões da 

atividade experimental. No entanto, esta melhoria para ser aplicada, obrigaria o 

investigador a realizar um levantamento junto dos alunos, ou dos professores de 

geografia, se os elementos dos grupos-turma, possuíam noções básicas de análise de 

mapas. Apesar de poder acarretar um maior período de tempo na exploração desta 

proposta didática, num hipotético próximo ciclo de investigação, esta estratégia poderá 

ser explorada logo após as conclusões da atividade experimental. 

Outra limitação detetada aquando a aplicação da proposta didática, foi 

percebida na elaboração dos trabalhos de grupo por parte dos diferentes grupos-turma. 

Devido aos constrangimentos temporais, os alunos tiveram pouco tempo para a 

elaboração dos respetivos trabalhos, os mesmos foram elaborados maioritariamente 

fora da sala de aula, sem o apoio ideal por parte do professor. Alguns dos trabalhos 

foram elaborados em suportes convencionais, como cartolinas, ou panfletos. Essa 

situação aconteceu porque os alunos que constituíam a amostra possivelmente não 

tinham competências para a utilização das TIC para este tipo de trabalho, e também 

devido à falta de acompanhamento ideal por parte do professor, já atrás referida. Esta 

fase da aplicação, serviu igualmente para o investigador/professor, tomar consciência 

de uma sua limitação relativa à sua falta de conhecimentos e capacidades para edição 

de vídeos e animação 3D. Estas duas ferramentas podem ser utilizadas com grande 

potencial para a construção de material de apoio para as atividades de sala de aula, 

mas podem ser igualmente utilizadas para atividades como a que está em análise. Ao 

dotar os alunos de capacidades nas ferramentas referidas, estes poderão aproveitar 

mais e melhor o seu potencial para a elaboração de trabalhos deste tipo, sempre que 

sejam solicitados.  

As outras limitações, ou pontos a melhorar, dizem respeito aos instrumentos 

aplicados, tais como o questionário e a ficha de avaliação formativa e serão alvo de 

análise. 

Relativamente à ficha de avaliação formativa, a questão número 4, cujo objetivo 

era avaliar o conhecimento dos alunos sobre o transporte dos diferentes tipos de 
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sedimentos no interior de um leito de um rio. No entanto, a questão solicitava a 

elaboração de um esquema, algo que os alunos estiveram em contacto e analisaram. 

Todavia, os resultados não foram satisfatórios, pelo que após reflexão, o investigador, 

num possível próximo ciclo de investigação, iria reformular a questão de uma forma mais 

simplificada, sem necessidade de elaboração de esquemas.  

No que diz respeito ao questionário, existem algumas melhorias a realizar. Na 

questão três, a opção “Utilizar um pouco de várias estratégias”, deverá ser mudada para 

“Achas que assim aprendes melhor?”. Esta mudança, irá proporcionar uma linguagem 

mais próxima da faixa etária da amostra e possivelmente poderá proporcionar 

igualmente resultados mais credíveis, uma vez que esta opção não teve uma única 

preferência, talvez devido ao facto de os alunos não considerarem as atividades em sala 

de aula como estratégias.  

A questão número 10 do questionário “Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 

corresponde a nada importante e o 4 a muito importante, responde à seguinte questão:  

Consideras importante iniciar uma nova matéria recorrendo a uma situação 

problemática como a que foi utilizada nas últimas aulas?”, na opinião do investigador 

também deveria ser reformulada da seguinte maneira: “Numa escala de 1 a 4, sendo 

que 1 corresponde a nada importante e o 4 a muito importante, responde à seguinte 

questão:  Consideras importante iniciar uma nova matéria recorrendo a notícias de 

jornais e da televisão, ou a assuntos do nosso dia a dia?”. Esta alteração prende-se 

mais uma vez por questões de compreensão de linguagem dos elementos da amostra. 

Durante a aplicação da proposta didática, na fase de problematização, o investigador 

presenciou um interesse bastante visível nos elementos da amostra, e que depois não 

foi demonstrado nas respostas ao questionário. Deste modo, mais uma vez, a alteração 

para uma linguagem mais próxima da faixa etária em estudo, permitiria resultados mais 

próximos da credibilidade.  

Na questão 16, o investigador considera que a mesma deverá oferecer mais 

opções de resposta aos elementos da amostra, que algumas das opções estejam 

relacionadas com as Tecnologias de informação e comunicação. Embora existisse a 

opção “Outras” e um espaço para respostas abertas, nestas faixas etárias os alunos 

costumam limitar-se às opções fornecidas. Desde modo, opções como eventos nas 

redes sociais, páginas nas redes sociais, vídeos nas plataformas de vídeos serão 

opções a integrar no questionário num próximo ciclo de investigação.  

Outra melhoria a assinalar no questionário seria inserir mais questões de acordo 

com as diferentes etapas da proposta didática. Este questionário tem questões que 

averiguam a problematização, os trabalhos de grupo e a atividade experimental, mas 

poderá integrar questões para monitorizar o modo como é feita a problematização, se a 
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multiplicidade de estratégias aplicadas é suficiente para a abordagem do tema, se a 

construção do mapa de conceitos produziu resultados, se a preparação da atividade 

experimental com a elaboração do V de Gowin permitiu uma melhor compreensão da 

razão da atividade em si, ou se a realização do trabalho final será um bom modo de 

operacionalizar o conhecimento apreendido. Como por exemplo: “Numa escala de 1 a 

4, sendo que 1 corresponde a nada interessante e o 4 a muito interessante, responde à 

seguinte questão:  Consideraste interessante o modo como as notícias foram 

analisadas?”; “Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a nada importante e o 

4 a muito importante, responde à seguinte questão:  Consideras importante realizar 

vários tipos de atividades quando estudas uma matéria?”; “Numa escala de 1 a 4, sendo 

que 1 corresponde a nada importante e o 4 a muito importante, responde à seguinte 

questão:  Consideras importante a construção de mapas de conceitos para perceberes 

melhor os assuntos que estás a trabalhar?” e por fim “Numa escala de 1 a 4, sendo que 

1 corresponde a nada importante e o 4 a muito importante, responde à seguinte questão:  

Consideras importante a elaboração do V de Gowin para perceberes melhor o objetivo 

e as conclusões das atividades de laboratório?” 

 

5.2. Implicações 
 

A realização deste trabalho, irá trazer obrigatoriamente implicações. Estas 

poderão ser de vários níveis. No entanto, antes de se realizar uma análise reflexiva às 

implicações deste mesmo trabalho, o investigador considera pertinente analisar a 

resposta do mesmo à questão de investigação. E a resposta pode ser resumida da 

seguinte forma: a partir de um caso mais concreto, com carácter mais local, uma 

proposta didática baseada no ensino por pesquisa e resolução de problemas, contribui 

para a aprendizagem das implicações do ser humano nos processos geológicos. Tendo 

em conta o ano de escolaridade, não se pretendia que os alunos tivessem conhecimento 

de todas as formas de intervenção do ser humano nos processos geológicos, mas que 

conseguissem entender um tipo dessas intervenções, e as suas consequências para a 

vida das pessoas. Após esta proposta, os alunos não passaram automaticamente a 

serem todos especialistas em geologia, ou em estudos de impacte ambiental, no 

entanto, e após a análise dos resultados, a grande maioria realizou a aprendizagem de 

um exemplo de como o ser humano pode interferir com processos naturais, tendo 

realizado essa aprendizagem com motivação e interesse. Considero que esta 

abordagem mais local potenciou o interesse dos alunos porque analisou-se um 

fenómeno mais familiar aos mesmos e que alguns sentiram as consequências negativas 

do mesmo. 
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Com a realização deste trabalho, o investigador, sempre que abordar esta 

temática no ano de escolaridade referido, irá optar por trabalhar temas de interesse mais 

local e que sejam mais próximos do dia a dia dos alunos. Abordar grandes temas globais 

da atualidade, ou abordar temas de outros locais, apesar da sua extrema importância 

não suscita, segundo as evidências retiradas deste estudo, os níveis de interesse e 

motivação detetados com a aplicação desta proposta didática. Esta abordagem irá 

permitir uma maior consciencialização dos efeitos que as atividades humanas podem 

ter em processos geológicos. Por outro lado, o investigador terá de investigar temas a 

serem trabalhados neste domínio, sempre que este tema não se aplique ao contexto 

local nas futuras escolas onde irá lecionar. No entanto, estas investigações já são 

realizadas pelo investigador para os outros temas abordados na disciplina de Ciências 

Naturais, com o intuito de aumentar os níveis de interesse e motivação dos alunos e 

cumprindo um pressuposto teórico já abordado aquando o enquadramento do modelo 

de Ensino Por Pesquisa.  

A implicação de trabalhar este domínio com uma abordagem mais local e 

explorá-lo com propostas didáticas enquadradas no modelo de Ensino Por Pesquisa 

acarretam uma série de dificuldades de operacionalização. A primeira e mais decisiva 

prende-se com o tempo. Este domínio encontra-se inscrito como o último a ser abordado 

no ano de escolaridade em questão que por sua vez tem um conjunto alargado de temas 

que necessitam de exploração, sobrando pouco tempo para abordar o Domínio Ciência 

Geológica e Sustentabilidade da Vida na Terra. Outra dificuldade prende-se com a 

necessidade de realização de trabalhos experimentais. Para este estudo, e mesmo 

estando o investigador a lecionar numa escola bem equipada em laboratórios e em 

material de laboratório, não foi possível a realização da atividade experimental na 

escola, tendo o investigador recorrido a uma instituição para o efeito. A realização desta 

proposta noutras escolas traria dificuldades adicionais, devido à falta crónica de material 

de laboratório e sobretudo devido à necessidade de transporte para uma visita ao Centro 

de Ciência de Angra do Heroísmo, onde se realizou a atividade experimental. 

A realização de outras propostas, mas tendo por fundo o mesmo domínio, iria 

sempre encontrar estas dificuldades, o tempo para uma abordagem minimamente 

significativa, a disponibilidade de material laboratorial para a realização de atividades 

experimentais, caso se justifique, ou mesmo a possibilidade de aulas de campo, uma 

vez que nem sempre as escolas conseguem providenciar transporte para os alunos.  

Para além de implicações na futura prática docente do investigador, este 

trabalho, poderia trazer implicações na organização curricular na disciplina, sendo que 

as mesmas que serão seguidamente enumeradas são conclusões retiradas pelo 

investigador após da realização e aplicação da proposta didática em estudo neste 
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trabalho. A implicação que menos alteraria a disciplina, seria aumentar ligeiramente a 

carga horária da mesma. Esta alteração seria suficiente para uma abordagem 

significativa deste domínio, na meta que a proposta didática englobou, e dos outros 

domínios. No entanto, o aumento da carga horária, mesmo reduzida, iria alterar o 

equilíbrio das cargas horárias das outras disciplinas dos alunos.  

Na impossibilidade de alterar as cargas horárias da disciplina, os indícios 

encontrados com a aplicação deste estudo e a prática da lecionação deste ano de 

escolaridade noutros anos letivos, conduzem o investigador a considerar, que o Domínio 

Ciência Geológica e Sustentabilidade da Vida na Terra desapareça como domínio, mas 

que os assuntos possam ser abordados ao longo do ano letivo conforme a área que 

estivesse a ser trabalhada. Como por exemplo, as enxurradas poderiam ser abordadas 

aquando o estudo da formação das rochas sedimentares, assim como outros que 

pudessem suscitar interesse aos alunos, ou por uma proximidade local, ou 

simplesmente por qualquer maior atenção mediática surgisse. Outros exemplos podem 

ser referidos, como a erosão costeira que pode ser abordada igualmente aquando o 

estudo da formação de rochas sedimentares, a problemática do radão quando se estiver 

a estudar a formação de rochas magmáticas e muitos outros. Os dados e as conclusões 

deste estudo sugerem que seria positivo existirem orientações e recomendações aos 

professores deste ano de escolaridade, para escolherem um tema que refletisse as 

consequências das intervenções do ser humano nos processos geológicos e que este 

seja motivador para os alunos dando liberdade aos docentes para o abordarem quando 

os mesmos considerassem mais pertinente.  

Todavia, após publicação do Despacho nº6478/2017 de 26 de julho e após 

publicação, no sítio da Direção-Geral da Educação, entra em vigor o Perfil do aluno à 

saída da escolaridade obrigatória, sendo este perfil operacionalizado nas diferentes 

disciplinas pelas Aprendizagens Essenciais, que deverão ser tidas em conta a partir do 

ano letivo 2018/19. Estas, no que diz respeito aos Subdomínios, que se passam a 

designar Subtemas, contêm algumas alterações. Irei apenas refletir sobre as alterações 

que incidem sobre a temática respeitante à proposta didática. 

O Subdomínio Ciência Geológica e Sustentabilidade da Vida na Terra, abarca 

um objetivo e cinco descritores, estando um dos mesmos abrangido por este trabalho: 

“Associar as intervenções do ser humano aos impactes nos processos geológicos 

(atmosfera, hidrosfera e litosfera).”; com as aprendizagens essenciais, nas escolas em 

que as mesmas serão trabalhadas, deixa de existir o conceito Domínio, e passa a existir 

o conceito Subtema. Embora mude o conceito, a designação não muda mantendo-se 

“Ciência Geológica e Sustentabilidade da Vida na Terra”, e assiste-se a uma alteração 

dos descritores em número e em redação. Dos dois novos descritores, nenhum dos 
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mesmos é semelhante ao que sustentou este trabalho. O primeiro descritor: “Relacionar 

o ambiente geológico com a saúde e a ocorrência de doenças nas pessoas, nos animais 

e nas plantas que vivem nesse ambiente, partindo de questões problemáticas locais, 

regionais ou nacionais”; apenas se foca na forma como o ambiente geológico irá 

influenciar a saúde dos seres vivos, ficando de fora a relação contraria, de como o ser 

humano poderá influenciar os processos e ambientes geológicos. Todavia, este 

descritor acrescenta as dimensões locais e regionais.  

O outro descritor: “Analisar criticamente exemplos teoricamente enquadrados 

acerca da importância do conhecimento geológico para a sustentabilidade da vida na 

Terra”, é suficientemente aberto e lato para ser possível a exploração do tema inscrito 

neste trabalho, ou de outros que o professor considere necessário.  

Caso e quando estas aprendizagens essenciais abrangerem todo o sistema 

educativo do País, existe na mesma a possibilidade teórica, com as mesmas 

dificuldades e limitações já atrás referidas, para abordagens de questões locais sobre a 

influência do ser humano e das suas atividades nos processos geológicos. Na realidade, 

e relativamente a este subtema, as aprendizagens essenciais não resultaram em 

mudanças muito significativas.  

Posto estas considerações, este estudo reflete-se, sem presunções por parte 

do investigador, de uma importância bastante significativa para a prática do professor, 

que foi investigador, dotando-o de mais ferramentas para poder realizar estudos 

similares com outros temas no futuro, de modo a conseguir melhorias na sua prática 

letiva, melhorias essas que poderão ser conseguidas, pois o docente, com este tipo de 

estudo ficou a conhecer melhor os seus pontos fracos e limitações, podendo 

desenvolver um trabalho de pesquisa e formação, de modo a minimizar os mesmos. A 

importância deste estudo não se limita apenas à prática do professor-investigador. O 

mesmo poderá ser mais um pequeno contributo para se proceder à alteração da ordem 

de abordagem dos conteúdos para o sétimo ano de escolaridade e para a eliminação 

do Domínio, designado agora subtema do programa, ou das aprendizagens essenciais 

da disciplina para o ano de escolaridade referido. Na impossibilidade de nenhuma das 

alterações atrás descritas ocorrer, este estudo demonstrou que uma abordagem a 

questões, ou problemas locais e/ou regionais, poderá suscitar maior interesse e 

motivação dos alunos do que grandes temas globais, ou temas de locais pouco 

familiares para os alunos. Porém, o investigador não desconsidera críticas às 

conclusões deste estudo, estando sempre disponível para as debater e melhorar. 
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Anexo I – Ficha de Trabalho 
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Lê o seguinte excerto de uma notícia relativa às enxurradas que ocorreram na 
freguesia de Porto Judeu em 2013.  
 
Moradores do Porto Judeu ainda temem novas enxurradas 
“Os moradores do Porto Judeu ainda não esqueceram as enxurradas que assolaram há 
um ano a freguesia, mas têm esperança de que as obras nas ribeiras evitem situações 
semelhantes no futuro. 
 
Na madrugada de 14 de março de 2013, duas ribeiras transbordaram no centro da 
freguesia do Porto Judeu, deixando a população isolada por algumas horas e destruindo 
habitações, carros e estradas. 

Cinco casas ficaram inabitadas, incluindo a de Paulo Gomes, que ao contrário dos 
restantes moradores ainda não conseguiu regressar a casa.” 

 In Açoriano Oriental a 13 de março de 2014
 http://www.acorianooriental.pt/noticia/moradores-do-porto-judeu-ainda-temem-
novas-enxurradas 

1 – Refere os efeitos das enxurradas, retratados no texto. 
 
2 – Segundo a notícia, o que provocou estes estragos? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 
Observa agora as seguintes imagens e os vídeos que o professor te vai mostrar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 – O que fica nas estradas e caminhos depois da água escorrer toda? 
_____________________________________________________________________  
 
4 – Achas que estes acontecimentos podem ocorrer na ilha toda? 

 
 
  

                      Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo 
Ciências Naturais – 7º Ano – Ficha de trabalho 

2016/2017 
 
Nome: ____________________________________________________ Nº: _______ Turma 

_______  
________________________ 

Figura 1 – Enxurradas em Porto Figura 2 – Enxurradas em Agualva 
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Anexo II – Apresentação de diapositivos 
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Anexo III – V de Gowin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

  



    
   
 

97 
 

V de gowin 
Questão: Pode a intervenção humana aumentar as consequências negativas das enxurradas e 
inundações? 
Princípios e Teorias: 
As ribeiras são agentes de transporte de sedimentos.  
Quanto maior a energia da ribeira, maior a quantidade e a dimensão dos sedimentos 
transportados.  
Quando existe excesso de água nas ribeiras, esta tende a sair das margens deslocando-se no 
sentido do declive. 
Conceitos: 
Rochas sedimentares 
Transporte 
Erosão 
Sedimentos 
Construções 
 
Eventos: 
Verter, utilizando um dispersor de água (exemplo dispersor de limpa vidros), a mesma 
quantidade de água nos dois lados da montagem.  
Após 5 minutos, medir a quantidade de água que chegou ao recipiente coletor e registar. 
 
Resultados:  

 Zona 
natural 

Zona 
construída 

Quantidade 
de água 

  

 
A quantidade de água recolhida no coletor é significativamente maior na zona construída, do 
que na zona natural. Significa que as zonas naturais com vegetação, absorvem mais água das 
ribeiras. 
 
Conclusões 
A construção junto das ribeiras, com o desaparecimento da vegetação nestas zonas, contribui 
para o agravar dos efeitos da enxurradas e inundações. 
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Pode a intervenção humana 
influenciar as enxurradas? 

 Princípios e Teorias: 
As ribeiras são agentes de 

transporte de sedimentos.  
Quanto maior a energia da 

ribeira, maior a quantidade 
e a dimensão dos 
sedimentos transportados.  

Quando existe excesso de água 
nas ribeiras, esta tende a 
sair das margens 
deslocando-se no sentido 
do declive. 

 

Conceitos: 
Rochas sedimentares 
Transporte 
Erosão 
Sedimentos 
Construções 
 

Eventos: 
Verter, utilizando um dispersor de água (exemplo dispersor de limpa vidros), a mesma quantidade de água nos 

dois lados da montagem.  
Após 5 minutos, medir a quantidade de água que chegou ao recipiente coletor e registar. 
 

Resultados:  
 Zona 

natural 
Zona 

Quantidade 
de água 

  

 
A quantidade de água recolhida 

no coletor é 
significativamente maior na 
zona construída, do que na 
zona natural. Significa que as 
zonas naturais com 
vegetação, absorvem mais 
água das ribeiras. 

 

Conclusões 
A construção junto das 

ribeiras, com o 
desaparecimento da 
vegetação nestas zonas, 
contribui para o agravar 
dos efeitos da enxurradas 
e inundações. 
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Anexo IV – Ficha de Avaliação 
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Lê com atenção e responde às questões que te são colocadas. 
 
1- Sobre que temática estiveste a trabalhar nas últimas aulas de Ciências Naturais? 
______________________________________________________________________   
 
2 – É uma temática que afeta a ilha onde vives? Porquê?  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
 
3 – Indica, na figura 1, o processo que mais se relaciona com o tema que estudaste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 – Usa o espaço em baixo para esquematizar ou desenhar como os grãos ou os 
sedimentos se encontram num rio, ou ribeira com corrente. Para completares o esquema 
podes utilizar legendas. 
 
 
 
 
 
 
 
5- Explica de uma forma muito simples, porque é que o fenómeno que estudaste ocorre 
apenas em alguns locais? 
 
 
6 – Indica duas formas, ou medidas, que o ser humano pode colocar em prática de modo 
a minimizar as consequências más dos fenómenos que estivemos a estudar. 
 

 

                      Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo 
Ciências Naturais – 7º Ano – Ficha de avaliação formativa 

2016/2017 
 
Nome: ____________________________________________________ Nº: _______ Turma 

_______  
 Classificação: ________________________ 

Meteorização e erosão   

Transporte 

Sedimentação 

Diagénese 

Figura 1 
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Anexo V - Questionário 
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Este questionário surge no âmbito da dissertação de mestrado “A resolução de 
problemas como estratégia para a abordagem das implicações da intervenção do ser 
humano nos processos geológicos.” desenvolvida pelo professor e mestrando 
Ricardo Ferreira pela Universidade de Aveiro. Neste sentido solicita-se a vossa 
participação de modo a proceder-se: à recolha de dados sobre a vossa opinião sobre 
as aulas de Ciências Naturais. 

Para que tudo corra bem, peço-te que leias muito bem as perguntas antes de responderes.  

O inquérito é anónimo pelo que peço que respondas a tudo sem restrições.  

Parte A 

1 – Qual a tua idade? ____ 

2 – Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde ao não gosto e o 4 ao gosto muito, 
responde à seguinte questão: Gostas de Ciências Naturais? 
 
1   2   3  4  

 
3 - O que achas que pode tornar as aulas de Ciências Naturais mais interessantes?  
 Expor matérias? 
 Realizar fichas de trabalho? 
 Realizar trabalhos de pesquisa? 
 Resolver exercícios em grupo? 
 Fazer pesquisas na internet? 
 Utilizar um pouco de várias estratégias? 
 Realizar trabalhos laboratoriais? 

4 - Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a nada importante e o 4 a muito importante, 
responde à seguinte questão: Achas que as Ciências Naturais são uma disciplina importante? 

1   2   3  4  
 

Parte B 
 
5 - Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a nada importante e o 4 a muito importante, 
responde à seguinte questão:  Consideras importante abordar os assuntos das últimas aulas 
(Enxurradas)? 
 
1   2   3  4  

 
6 - Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a discordo completamente e o 4 a concordo 
plenamente, responde à seguinte questão:  Achas que todas as pessoas deveriam ter um 
conhecimento básico sobre os assuntos abordados nas últimas aulas? 
 
1   2   3  4  
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7 - Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a nada interessante e o 4 a muito 
interessante, responde à seguinte questão:  Achaste que os temas abordados nas últimas aulas 
eram interessantes? 
 
1   2   3  4  

 
Parte C 

 
8 - Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a não gostei e o 4 a gostei muito, responde à 
seguinte questão:  Gostaste da maneira de como as enxurradas foram tratadas e 
trabalhadas nas aulas? 
 
1   2   3  4  

 
9 - Achas que as estratégias usadas foram importantes para melhorar: 
 

 A atenção. 
 O interesse. 
 A motivação. 
 O empenho. 
 A aprendizagem. 
 Os resultados. 
 A vontade de fazer melhor. 

 
10 - Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a nada importante e o 4 a muito importante, 
responde à seguinte questão:  Consideras importante iniciar uma nova matéria recorrendo a 
uma situação problemática como a que foi utilizada nas últimas aulas? 
 
1   2   3  4  

 
11 - Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a nada importante e o 4 a muito importante, 
responde à seguinte questão: Consideras importante a realização de trabalhos de grupo na 
disciplina de Ciências Naturais? 
 
1   2   3  4  

 
12 - Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a nada importante e o 4 a muito importante, 
responde à seguinte questão: Consideras importante a realização de trabalhos de 
laboratório na disciplina de Ciências Naturais? 
 
1   2   3  4  

 
13 - Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a não permitiu e o 4 a permitiu plenamente, 
responde à seguinte questão: A realização do trabalho de laboratório permitiu que 
conseguisses perceber melhor o fenómeno das enxurradas e a influência do ser humano no 
mesmo? 
 
1   2   3  4  

 
14 - Numa escala de 1 a 4, sendo que 1 corresponde a nada importante e o 4 a muito importante, 
responde à seguinte questão: Achas importante informar as pessoas sobre estes assuntos? 
 
1   2   3  4  
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15 - Eras capaz de contribuir para informar as pessoas sobre os assuntos tratados? 
 
Sim   Não  

 
16 – Se respondeste sim à questão anterior: De que forma achas que seria mais eficaz informar 
as pessoas sobre os assuntos referidos? 
 
- Cartazes na escola 
- Procurar e exibir documentários na escola? 
- Convidar um especialista no assunto? 
- Outro 
Qual? ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração 

 

 


