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CAPÍTULO 3- METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 
 

3.1. Introdução 
 

Este capítulo está dividido em três sub-capítulos que apresentam e justificam 

todas as etapas/procedimentos efectuados para a realização deste trabalho de 

investigação. Assim, para a consecução dos objectivos definidos em 1.3. (capítulo 1) a 

investigação foi dividida em três estudos, cada um dos quais irá ser apresentado num 

sub-capítulo. 

O estudo sobre os hábitos de leitura de B.D., percepção da inclusão de 

conteúdos de Química, de ideias sobre a Ciência e o Cientista (nesses livros) e opiniões 

acerca da importância/relevância da B.D. como recurso didáctico será apresentado no 

sub-capítulo 3.2.. 

O estudo centrado na análise de livros de B.D. será apresentado no sub-

capítulo 3.3.. 

No sub-capítulo 3.4., apresenta-se o estudo referente à interpretação de alguns 

excertos de livros de B.D. por investigadores, docentes e discentes. 

 

 

3.2. Estudo sobre hábitos de leitura e potencialidades da B.D. no ensino da 

Química 

 

3.2.1. Descrição do Estudo  

 

Os objectivos deste estudo eram conhecer os hábitos de leitura de B.D. de 

professores de C.F.Q. e alunos do 3º Ciclo do Centro de Área Educativa (CAE) de 

Coimbra, (especialmente as preferências de B.D. entre os alunos participantes no 

estudo), a opinião dos mesmos sobre as potencialidades da B.D. no ensino da Química e 

entender se os alunos e os professores leitores de B.D. participantes no estudo aliavam 

os conteúdos de Química formais às histórias que liam neste género de livros. 

Simultaneamente, pretendia-se averiguar as imagens da Ciência e dos Cientistas que, no 

entender dos elementos leitores de livros de B.D., participantes no estudo, são 

veiculadas por este tipo de literatura. 
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Para atingir os objectivos a que nos propúnhamos neste estudo, elaborámos 

dois questionários, que na essência apresentam similaridades, um para professores a 

leccionar o 3º Ciclo no CAE de Coimbra e outro para alunos a terminar o 3º Ciclo, na 

mesma Área Educativa. Para efeitos de validação, as primeiras versões dos 

questionários foram analisadas por duas especialistas na área de Educação em Ciências, 

e aplicados a oito professores (questionário dos professores) e 20 alunos (questionário 

dos alunos). O objectivo desta fase era proceder a alguns melhoramentos. A versão final 

dos questionários foi aplicada, no final do ano lectivo de 2001/2002, a 370 alunos das 

escolas do CAE de Coimbra e a 89 professores de C.F.Q. da mesma área, a leccionar o 

3º Ciclo.  

 

 

3.2.2. Selecção da técnica de recolha de dados 
 

Com vista à obtenção de dados para a concretização dos objectivos deste 

estudo, seleccionámos a técnica de inquérito por questionário. No essencial, é uma 

técnica vulgarmente usada numa pesquisa que pressupõe a análise quantitativa dos 

dados uma vez que a sua estrutura é padronizada, tanto no texto das questões, como na 

sua ordem (Borg e Gall, 2002). Para além do motivo apresentado outros contribuíram 

para que esta tenha sido a técnica mais adequada para concretizar os objectivos deste 

estudo: o baixo custo de distribuição por uma área geográfica relativamente alargada; o 

tempo reduzido na obtenção dos dados; a confidencialidade/anonimato das respostas (o 

que predispõem os respondentes a estarem mais à vontade para emitirem a sua opinião 

aquando o preenchimento do mesmo); e, a possibilidade de evitar a influência do 

investigador nas respostas dos sujeitos participantes no estudo (Bravo, 1991). Contudo, 

esta técnica apresenta uma frágil credibilidade relacionada com o facto da recolha de 

dados ser feita de um modo indirecto, sem presença do investigador no momento da 

recolha de dados: não permite, ao investigador, pedir esclarecimentos sobre assuntos 

que tenham ficado menos claros nem permite ao respondente pedir esclarecimentos 

sobre as perguntas (Ghiglione e Matalon, 1997). Assim, para que os dados recolhidos 

através desta técnica este método sejam dignos de confiança devem ser preenchidas 

várias condições: rigor na escolha da amostra, formulação clara e inequívoca das 

perguntas, correspondência entre o universo de referência das perguntas e o universo de 
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referência do inquirido, atmosfera de confiança no momento de administração do 

questionário. Se qualquer uma destas condições não for correctamente preenchida, a 

credibilidade do conjunto de trabalho ressente-se. 

 

 

3.2.3. Construção e validação dos Questionários  

 

Na recolha de dados foram utilizados dois questionários, um para os alunos e 

outro para os professores participantes no estudo. Contudo, como os objectivos deste 

estudo foram comuns aos dois grupos que constituíram a nossa amostra, os 

questionários apresentaram, semelhanças, em termos de conteúdo, uma vez que, 

segundo Ghiglione e Matalon (1997), isso torna mais fácil, quando possível, a 

comparação das respostas dos dois grupos (Ghiglione e Matalon, 1997). Os 

instrumentos de recolha de dados foram divididos em duas partes. Na parte I dos dois 

questionários, foram incluídas questões acerca das variáveis pessoais e escolares (caso 

do questionário dos alunos) ou profissionais (caso do questionário dos professores), a 

saber: 

- idade; 

- sexo; 

- profissão e nível de escolaridade da mãe e do pai, em relação aos alunos; 

- qualificação académica, habilitação profissional e tempo de serviço, em 

relação aos professores. 

Estas informações tinham como finalidade efectuar a caracterização das sub-

amostras efectivamente participantes no estudo. 

A II parte dos questionários tinha como metas: 

- facilitar a selecção de uma amostra de livros de B.D. que fossem ao 

encontro das preferências de leitura de B.D. para serem submetidos a uma 

análise numa outra etapa da investigação (Estudo centrado na análise de 

livros de B.D.); 

- saber se os alunos e professores, envolvidos no estudo, aliavam a B.D. aos 

conteúdos de Química do 3º Ciclo (exclusivamente para os elementos 
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leitores de B.D.) e identificar a importância que lhe era atribuída nesta 

disciplina; 

- auscultar a opinião dos docentes e discentes participantes no estudo sobre 

as potencialidades da B.D. no ensino da Química; 

- averiguar que imagens da Ciência e dos Cientistas, eram veiculadas pelos 

livros de B.D., na perspectiva dos professores e alunos leitores deste 

género de livros. 

É de salientar que os questionários integraram questões de escolha múltipla, 

nas quais, na maior parte, eram complementadas com um pedido aos alunos e 

professores participantes no estudo, de apresentação da justificação ou da razão da 

escolha efectuada, para dar a possibilidade ao respondente de clarificar a sua 

opinião/escolha sobre o assunto em causa, para assim, permitir ao investigador obter 

informação mais “rica” e detalhada sobre as concepções práticas e hábitos dos 

inquiridos. A elaboração dessas questões e de outras de escolha múltipla, que tinham 

várias alternativas de resposta, foi antecedida por uma pesquisa bibliográfica acerca de 

hábitos de leitura de B.D. e na análise de estudos sobre imagens da Ciência e dos 

Cientistas, entre outros assuntos. Todavia, sempre que se justificou, foi incluída a 

alternativa “Outra”, com o pedido de “especifique”, para, assim, possibilitar a 

explicitação de uma resposta mais adequada ao inquirido. Numa questão de opinião, de 

escolha múltipla, do questionário dos professores foi incluída a alternativa “Sem 

opinião”, uma vez que, considerámos que essa opinião pode não existir dado que as 

pessoas inquiridas poderiam nunca ter reflectido sobre o problema em causa.  

Tendo a noção que a construção do questionário e a formulação das questões 

constituem uma fase crucial de um inquérito (Ghiglione e Matalon, 1997) e no sentido 

de evitar algum “erro”, procedemos à validação dos dois questionários. Esta validação 

tinha uma importância acrescida, dispúnhamos de pouca informação e literatura 

especializada (Ghiglione e Matalon, 1997). Começámos o processo de validação dos 

questionários junto a dois especialistas em Educação em Ciências que se pronunciaram 

sobre a sua adequação aos objectivos do estudo e sobre a formulação das questões. Com 

base na sua análise crítica foram feitas algumas alterações, tais como:  

- a nível do vocabulário, substituindo algumas palavras por sinónimos 

curtos, para esclarecer alguns termos, para um melhor entendimento por 

parte dos alunos; 
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- clarificação de algumas directrizes para o preenchimento dos 

questionários; 

- inclusão numa questão de opinião a alternativa “Sem opinião”, uma vez 

que, de acordo com estas especialistas, as pessoas podem ser tão 

desconhecedoras de B.D. que não tenham condições para se pronunciarem. 

Foi também referido para substituir o termo didáctico por o termo 

pedagógico; 

- introdução de uma questão, no questionário dos professores, de modo a 

complementar a questão já existente, solicitando aos mesmos a 

explicitação de terminada opção. 

De seguida, os questionários foram aplicados a sujeitos semelhantes aos da 

nossa amostra. Assim, a primeira versão do questionário dirigido aos professores, foi 

aplicada a oito professores de C.F.Q., com tempo de serviço diversificado (entre dois e 

quinze anos) todos licenciados (três em Química-ramo educacional, três em ensino da 

Física e da Química e um em Engenharia Química) e profissionalizados, excepto um, 

que era de Engenharia Química (Não Profissionalizado), dois deles eram orientadores 

de estágio pedagógico e três estavam a frequentar o mestrado em Química- 

especialização em ensino pela Universidade do Minho. No final desta versão do 

questionário, era pedido aos professores um comentário a respeito do documento e da 

adequação da sua natureza e âmbito aos objectivos do estudo. As sugestões dadas pelos 

docentes conduziram a duas alterações. Uma nos dois questionários (o dos alunos e o 

dos professores): 

- uma chamada de atenção a alertar professores e alunos, não leitores de 

B.D., para responder somente às questões que não estivessem directamente 

ligadas à leitura/conhecimento dos livros de B.D. . 

E outra apenas no questionário dos professores:  

- inclusão de uma nova questão (questão 8.2. na versão final do questionário 

dos professores) para que estes indicassem alguns temas específicos de 

Química nos quais consideram que o recurso a este meio seria 

particularmente útil, bem como as razões dessas opções. 

Nesta fase de validação, o questionário para os alunos foi aplicado a uma 

turma do 9º ano, com 20 alunos, da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, com a 
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finalidade de testar a adequação das questões aos alunos, a nível do vocabulário, da 

receptividade e da inteligibilidade destas. Com base na análise das respostas obtidas 

procedeu-se às seguintes alterações pontuais, essencialmente a nível de vocabulário. 

Após a inclusão destas alterações as novas versões dos questionários foram 

novamente validadas. Desta vez, como não foram feitas reformulações de fundo, mas 

pequenos melhoramentos, a validação da segunda versão do questionário dos 

professores foi efectuada com três docentes de C.F.Q. a leccionar 3º Ciclo na localidade 

de Oliveira do Hospital, e a segunda versão do questionário dos alunos com uma turma 

do 9º ano com 20 alunos da Escola Básica 2,3 de Oliveira do Hospital. Mais uma vez a 

segunda versão dos questionários foi validada por sujeitos semelhantes àqueles a quem 

se pretendia aplicar o questionário final. Após esta etapa, não havendo necessidade de 

mais modificações, considerou-se que a segunda versão dos dois questionários seria a 

versão final (anexos 1 e 2) dos mesmos, a aplicar para efeitos de recolha de dados. A 

estrutura dos dois questionários apresenta-se no quadro 1, onde estão clarificados os 

objectivos de cada questão.  
 

Quadro 1. Objectivos das questões da segunda parte dos questionários  

3.2.4. População e amostra 

 

 Uma investigação empírica pressupõe uma recolha de dados. Por vezes, a 

investigação centra-se em grupos muito alargados de sujeitos e instituições, 

Número da questão 

Professores  Alunos  
Objectivos 

1 1  Averiguar os hábitos de leitura de B.D.. 

1.2 e 1.4 1.1 e 1.3  Conhecer a frequência mensal e o local de leitura de B.D. 

1.3 1.2 
 Estimar o título do último livro de B.D. lido para conhecer as preferências de livros de B.D. 

relativas aos alunos e professores. 

2.; 2.1 e 3.; 
3.1 

_________ 
 Analisar qual a importância que os docentes dão à B.D. enquanto meio narrativo e recurso 

didáctico  

_________ 
2.; 2.1; 2.2; 

2.2.1 

 Saber se a B.D. é um recurso utilizado nas diferentes disciplinas que compõem o currículo 

disciplinar dos alunos e a sua opinião sobre este facto. 

4.;4.1 5.; 5.1 
 Verificar se os inquiridos constatam alguma relação entre os conteúdos de Química abordados 

na sala de aula e os livros de B.D. 

5.; 5.1; 6.; 6.1 
6.; 6.1.; 7.; 

7.1. 

 Auscultar qual o entendimento que fazem os professores e alunos acerca da ideia/imagem que os 

livros de B.D. veiculam em relação à ciência e ao cientista. 

7.; 7.1.; 7..2. 3.; 3.1.;3 .2. 
 Conhecer a utilização actual da B.D. nas aulas de Química assim como os temas e a motivação 

para a utilização deste recurso. 

8.; 8.1. 4.;4 .1.  Averiguar a potencial receptividade deste recurso por parte dos alunos e professores. 

8.2.; 8.2.1. _________ 
 Descobrir se existem temas de Química que possam beneficiar, na opinião dos docentes, do 

recurso à B.D na sala de aula. 
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documentos, etc, o investigador não tem tempo, nem recursos suficientes para recolher e 

analisar os dados para cada um dos casos da população. Considera, por isso, uma parte 

dos casos que constituem a população, designada por amostra e analisa os dados 

recolhidos da amostra, tira conclusões, e extrapola-as para a população (Hill e Hill, 

2002). Neste nosso estudo, a população envolvida no estudo diz respeito a todos os 

alunos do 9º ano de escolaridade a frequentar as escolas públicas do CAE de Coimbra 

(Fig.1) e a todos os professores de C.F.Q. a leccionar o 3º Ciclo, em escolas públicas, na 

mesma Área Educativa. A razão de se ter decidido centrar a investigação nesta Área 

Educativa teve a ver com o facto de a residência e o local de trabalho da autora se 

situarem na área geográfica abrangida pelo referido CAE. 

 

 

3.2.4.1. Caracterização da sub-amostra de alunos  

 

A sub-amostra respeitante aos alunos foi seleccionada a partir das escolas de 

ensino público EB2,3 e EB 2,3/S existentes nos 17 concelhos que constituem o CAE de 

Coimbra ano lectivo de 2001/2002. Tendo a preocupação de incluir concelhos das 

extremidades do CAE de Coimbra (concelhos do interior e do litoral) e do centro de 

Coimbra (Fig. 1), extraímos uma amostra de onze concelhos e em representação de cada 

um, escolheu-se uma escola.   

                                                           Figura 1: Mapa da zona geográfica do CAE de Coimbra 
 

No caso de um mesmo concelho ter as escolas EB 2,3 e EB 2,3/S, a escola que se 

privilegiou, quando possível, foi a do tipo EB 2,3, uma vez que, normalmente, é a 

escola que integra a maioria dos alunos com idades de frequentar o 9ºano de 

escolaridade. 
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 Estipulámos, à partida, seleccionar duas turmas do 9ºano por escola, quando 

possível, com diferente aproveitamento para assim, assegurar de alguma forma, que o 

estudo abrangia alunos com características muito semelhantes às da população 

considerada neste estudo e em número necessário para que as conclusões retiradas no 

mesmo estudo pudessem ser aceites, com razoável confiança, e extrapoladas para a 

população considerada, isto é, pudessem ser generalizadas à população. Assim, dos 

3635 alunos a frequentar o 9º ano de escolaridade em escolas do ensino público do CAE 

de Coimbra, de acordo com o Departamento de Avaliação Prospectiva e Planeamento 

(DAPP)- Ano escolar 2001/2002 (Estatísticas Preliminares), foi seleccionada uma sub-

amostra constituída por 21 turmas, tendo a sub-amostra efectivamente participante no 

estudo sido constituída por 370 alunos, das escolas indicadas (anexo 3), o que perfaz um 

total de cerca de dez por cento da população. 

A tabela 1 apresenta as características gerais dos alunos que participaram no estudo.  

 

Pela análise dos dados apresentados na tabela 1, pode constatar-se que a sub-

amostra dos alunos tem uma distribuição desigual em termos do sexo. Pois, 54,1% dos 

alunos envolvidos no estudo são do sexo feminino e 45,6% são do sexo masculino. No 

entanto, esta proporção acaba por corresponder à diferença em termos de género 

encontrada nas regiões que integram os alunos envolvidos no estudo (regiões do Baixo 

Mondego e do Pinhal Interior), de acordo com as estatísticas de 2002 do Instituto 

Tabela 1. Características gerais da sub-amostra de alunos que participaram no estudo 

                                                                                                                (nA=370) 

Características f % 

Sexo   

Masculino 169 45,6 

Feminino 200 54,1 

Não responde 1 0,3 

Idade em anos   

 De 12 a 14   116 31,3 
De 15 a 16  219 59,2 
De 17 a 19   35 9,5 

Nível de instrução   

Baixo 252 68,1 
Médio 73 19,7 

Elevado 41 11,1 
Não responde  4 1,1 
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Nacional de Estatística. Quanto à idade, os sujeitos que integram a sub-amostra 

possuem idades entre os 12 e os 19 anos, com a maioria a situar-se na classe definida 

entre os 15 e 16 anos (59,2%). Apesar da distribuição por idades não ser equilibrada, ela 

corresponde à idade normal dos alunos que frequentam o 9ºano de escolaridade, de 

acordo com o que está regulamentado no ponto quatro do artigo 6.º da Lei de Bases do 

sistema Educativo (n.º46/86 de 14 de Outubro), em que é referido que a obrigatoriedade 

de frequência do ensino básico termina aos 15 anos. No entanto, há a salientar que cerca 

de dez por cento dos elementos que constituem a sub-amostra dos alunos têm idades 

superiores a 16 anos, e, consequentemente, estão fora da escolaridade obrigatória. 

No tocante à distribuição dos elementos participantes no estudo por nível de 

instrução dos pais, definidos a partir da profissão e/ou nível de escolaridade destes, de 

acordo com a classificação proposta por Gomes (1987) (anexo 4) foram encontradas 

diferenças na distribuição dos alunos, tendo a maioria pais com nível de instrução baixo 

(68,1%).  

 

 

3.2.4.2. Caracterização da sub-amostra de professores  

 

A sub-amostra convidada, no caso dos professores, coincidiu com a 

população, isto é, integrou todos os professores de C.F.Q. a leccionarem o 3º Ciclo em 

escolas pública EB 2,3 e/ou EB 2,3/S no Centro de Área Educativa de Coimbra, uma 

vez que a população considerada era muito reduzida e pode ser integralmente estudada. 

Esta consideração está relacionada como o facto de, por estimativa, o tamanho da 

população rondar 120 professores. Assim, para evitar que o tamanho da sub-amostra 

participante no estudo viesse a ser muito reduzido, o estudo visou toda a população 

considerada. Participaram efectivamente no estudo 89 professores a leccionar C.F.Q, do 

3º Ciclo, em 40 escolas públicas (EB2,3 e EB2,3/S) no CAE de Coimbra no ano de 

2001/2002. 

 A tabela 2 apresenta as características dos professores participantes no estudo.  
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Pela observação dos dados apresentados na tabela 2, pode-se constatar que 

mais de 90% dos professores participantes no estudo são profissionalizados e 

licenciados. Três professores licenciados indicaram possuir igualmente o grau de 

mestre. Quanto à idade, os dados mostram que cerca de 74% dos docentes envolvidos 

no estudo têm idades inferiores a 39 anos, (possivelmente compreendidas entre 22 e 39 

anos, uma vez que, 22 anos é, salvo raras excepções, a idade mínima para entrar em 

estágio pedagógico em C.F.Q.), o que evidencia uma sub-amostra de professores 

relativamente jovem. No respeitante ao tempo de serviço, podemos concluir que a 

maioria dos professores tem uma experiência de ensino de cerca de 10 anos (66,3%), o 

que, em certa medida, é concordante com a idade jovem dos professores já indicada (a 

distribuição dos professores por idades é semelhante à distribuição dos professores por 

escalões de tempo de serviço, uma vez que os dois factores estão implicitamente 

associados). No tocante ao sexo, verifica-se que a grande maioria dos professores 

Tabela 2. Características gerais da sub-amostra de professores que participaram no estudo 

                                                                                                                          (nP=89) 

Características f % 

Sexo   

Masculino 16 18,0 

Feminino 73 82,0 

Idade em anos   

Menos de 30 28 31,4 

De 30 a 39 38 42,7 

De 40 a 50 15 16,9 

Mais de 50 8 9,0 

Tempo de serviço em anos   

Menor ou igual a 5  35 39,3 

De 6 a 10  24 27,0 

De 11 a 19 17 19,1 

Maior ou igual a 20 13 14,6 

Habilitação Profissional   

Profissionalizado 82 92,1 

Não Profissionalizado 4 4,5 

Não responde 3 3,4 
Qualificação Académica   

Bacharelato 6 6,7 

Licenciatura 82 92,1 

Mestrado* 3 3,4 

Não responde 1 1,1 

*Nota: Foram considerados duas vezes (Licenciatura e Mestrado) 
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envolvidos no estudo (82,0%) é do sexo feminino. A distribuição encontrada no nosso 

estudo, em termos de género e idade dos professores, parece estar de acordo com um 

estudo que abrangeu todas o território nacional continental, efectuado pelas Sociedades 

Portuguesas de Química e de Física e que envolveu 1472 professores de C.F.Q. a 

leccionar o 3º Ciclo e o Ensino Secundário em escolas portuguesas, nos anos de 

2000/01, denominado Livro branco Química e da Física (SPQ/SPF, 2002). 

 
 

3.2.5. Recolha de dados 
  

Os dados foram recolhidos entre o final do mês de Maio e o fim do mês de 

Julho, isto é, no final do ano lectivo 2001/2002. 

No caso dos alunos, os questionários, foram entregues pessoalmente, no 

conselho Executivo, depois de obtida uma autorização do Centro da Área Educativa 

(CAE) de Coimbra para os aplicar nas escolas seleccionadas e de uma carta (anexo 5) 

enviada ao Conselho Executivo de cada uma das escolas envolvidas no estudo, em dois 

envelopes com 25 cópias da versão final do questionário cada. As próprias direcções das 

escolas incumbiram-se de solicitar a um professor, quase sempre de C.F.Q. ou Director 

de Turma, das turmas seleccionadas, para aplicar o questionário, numa das suas aulas. 

Assim, o questionário foi preenchido numa aula estipulada pelo docente que os aplicou. 

Foi acordado com o Conselho Executivo um prazo para a devolução dos questionários 

preenchidos. Uma vez que o questionário foi entregue aos Conselhos Executivos num 

período de pré-provas globais, algumas escolas optaram por aplicá-los no final destas. 

Por este motivo, nas Escolas Básicas 2,3 de Góis, Cantanhede, e Oliveira do Hospital, a 

aplicação do questionário coincidiu com a semana cultural e, por esse motivo, não foi 

respondido por todos os alunos das turmas seleccionadas. 

Relativamente aos professores, os questionários foram entregues nas mesmas 

dez escolas em que foi aplicado o questionário dos alunos, pessoalmente pela 

investigadora, tendo sido deixados nos Conselhos Executivos envelopes com o número 

de cópias do questionário correspondente ao número de professores de C.F.Q. existentes 

na escola, bem como a solicitação para, posteriormente, serem entregues aos delegados 

de grupo que solicitariam aos professores do 4º grupo A, o seu preenchimento. Nas 

restantes escolas, do tipo EB2,3 e EB 2,3/S do CAE de Coimbra, foi entregue ao 
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Conselho Executivo e/ou ao delegado de grupo de C.F.Q pessoalmente, pela 

investigadora ou por uma colega sua, um envelope com um número de cópias do 

questionário correspondente ao número de professores de C.F.Q., existentes nessa 

escola, juntamente com uma carta de autorização do CAE (anexo 5) e com uma carta da 

investigadora a solicitar o preenchimento do questionário (anexo 6). O questionário foi 

respondido mediante a disponibilidade dos colegas de C.F.Q.. Foi solicitado aos 

professores que, após o preenchimento dos questionários, os entregassem novamente no 

Conselho Executivo, até uma data preestabelecida para assim serem devolvidos à 

investigadora ou à pessoa que os entregou. Antes de se verificar qualquer devolução foi 

feito como o Conselho Executivo um contacto telefónico pela investigadora, no sentido 

de confirmar de relembrar o prazo de entrega acordado. Quarenta escolas devolveram os 

questionários preenchidos, de acordo com o que tinha sido estabelecido. 

 

 

3.2.6. Tratamento e análise dos dados 

 

Os dados recolhidos através dos questionários (ponto 3.2.3.) possibilitaram 

efectuar uma análise: 

- Quantitativa, com o intuito de calcular as frequências para cada questão da 

parte II e analisá-las em consonância com as características da amostra 

(Parte I). Em relação à idade dos professores, após constatação do número 

reduzido de elementos nas duas últimas classes consideradas no 

questionário, optou-se por considerar uma, como soma integral das duas, e 

denominá-la de “40 ou mais”. Pela mesma razão, foi feita a associação das 

últimas duas alternativas de resposta para valores de frequência de leitura, 

tendo considerado uma alternativa que inclui as duas, “dois ou mais 

livros”. O mesmo procedimento foi feito em relação às questões que 

envolveram a opinião dos professores, no que diz respeito à importância da 

B.D. como meio narrativo e recurso didáctico. Neste caso, agrupámos as 

cinco opções de resposta em três para evitar conservar no decorrer da 

análise, categorias que agrupem um número reduzido de pessoas. Este 

procedimento é concordante com o defendido por Ghiglione e Matalon 

(1997), autores segundo os quais é preferível colocar no questionário mais 
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propostas de resposta, para evitar que os inquiridos julguem que os 

estamos a forçar a tomar posições muito nítidas, que não são as suas, e à 

posteriori escolher o agrupamento que se considere mais apropriado; É de 

salientar que, a análise das frequências de cada questão do questionário dos 

professores foi relacionada apenas com o sexo e a idade destes, por 

considerar-se que o tempo de serviço dos mesmos era concordante com a 

idade.  

- Qualitativa, das questões abertas para, deste modo, complementar a 

informação quantitativa obtida através de outras questões ou parte de 

questões (Hill e Hill, 2002). Para a análise qualitativa das respostas às 

questões de resposta aberta, efectuaram-se os seguintes procedimentos: 

- registo de todas as respostas referentes a cada uma das questões; 

- agrupamento do conjunto das respostas em algumas categorias, de acordo 

com a semelhança do seu conteúdo. O número de categorias que se 

constituíram não foi muito elevado para que cada categoria contivesse um 

número considerável de respostas que permitisse tirar algumas conclusões; 

- foi criada a categoria “Outras justificações” que integrou respostas que não 

conseguiram ser classificadas nas outras categorias consideradas; 

- a categoria “Não justificam” foi usada para classificar a ausência de 

resposta, respostas que indicavam manifestamente uma incompreensão da 

pergunta por parte dos respondentes e/ou respostas incompreensíveis para 

a investigadora; 

- comparação das respostas, quando possível, entre alunos e professores e/ou 

entre alunos com características diferentes e/ou com as respostas de 

professores com características diferentes. 

 

 

 

 

3.3. Análise de alguns livros de B.D. do Tio Patinhas 

 

3.3.1. Descrição do Estudo  
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Os livros do Tio Patinhas analisados têm como principal função distrair, 

inserindo-se no tipo de leitura recreativa. No entanto, eles encerram as mais variadas 

estórias, com os mais variados propósitos, estabelecendo ligações com disciplinas 

formais como seja a Química, de um modo particular, e/ou as Ciências, em geral. Esta 

realidade, levou a efectuar uma análise sistemática aos mesmos (uma vez que foram 

indicados como preferidos pelos alunos no estudo centrado nos hábitos de leitura e 

potencialidades da B.D. no ensino da Química), com o intuito de investigar que tipo de 

imagens estes livros veiculavam acerca da Ciência e dos Cientistas e identificar as 

referências, presentes nesses livros, a assuntos de Química. A análise efectuada fez-se 

também com o propósito de tentar equacionar que tipo de aproveitamento se pode fazer 

deste género de livros, em termos de recurso didáctico, e, desse modo, conhecer qual a 

contribuição que desempenham, em termos de aprendizagem informal, para o seu 

público-alvo. 

 

 

3.3.2. Selecção de técnicas e instrumentos de recolha de dados 

 

A fim de identificar os conteúdos de Química presentes, e as referências à 

Ciência e aos Cientistas presentes livros de B.D. do Tio Patinhas utilizámos a análise de 

conteúdo. Esta técnica de recolha de informação permite reunir dados de forma 

controlada e sistemática e depois organizá-los e classificá-los (Vala, 2003). A opção por 

esta técnica está relacionada com o facto de os dados se encontrarem dispersos em 

material não-estruturado como é o caso dos assuntos referidos em livros de B.D.. 

Apresenta alguns inconvenientes relacionados com a fidelidade e validade dos dados. 

Assim, o problema de validade atravessa todas as etapas de uma análise de conteúdo, 

desde a constituição do corpus à escolha das unidades de análise e ao sistema de 

codificação. Como em qualquer outro procedimento de investigação, também neste o 

investigador deve assegurar-se e deve assegurar os seus leitores que estas etapas foram 

concretizadas com clareza, rigor e objectividade. O problema da fidelidade reveste-se de 

algumas dificuldades particulares, no caso de estudos baseados na análise de conteúdo. 

Qualquer conteúdo é susceptível de interpretações diversas. É, por isso, de prever que 

dois codificadores, ao analisarem um mesmo material, cheguem a resultados diferentes. 



Capítulo 3- Metodologia da Investigação 
 

 
 

 
 

A Química e a imagem da Ciência e dos Cientistas na Banda Desenhada 

 
87

Da mesma forma, um mesmo codificador ao longo do trabalho de análise de conteúdo 

pode não aplicar de forma idêntica os mesmos critérios de codificação. No primeiro 

caso, estamos perante um problema de fidelidade inter-codificadores, no segundo caso 

perante a fidelidade de intra-codificador (Vala, 2003). Estes problemas podem ser 

resolvidos pela análise do acordo entre codificadores e/ou pela repetição da análise e 

comparação dos resultados das análises efectuadas em diferentes momentos. Outra 

limitação importante reside no facto desta tarefa ser árdua e bastante laboriosa. Deste 

modo, antes de implementar esta técnica é preciso ter a certeza de que é perfeitamente 

adequada aos objectivos da investigação e de que dispomos do tempo e dos meios 

necessários para a levar a bom termo (Quivy e Campenhoudt, 1992). 

 

 

3.3.3. Construção e validação das grelhas de análise 

 

De acordo com Vala (2003), quando vai proceder à análise de conteúdo de um 

texto, um documento, ou qualquer outro material, o investigador formula uma série de 

perguntas que determinam a direcção que vai orientar a sua pesquisa.  

Neste estudo pretendias saber que referências a assuntos de Química, à 

natureza da Ciência e aos Cientistas fazem os livros do Tio Patinhas editados entre os 

anos de 1999 e 2003, que considerámos como corpus de análise. Para responder a esta 

pergunta considerámos algumas categorias definidas no tocante ao primeiro assunto à 

posteriori, e, no segundo e terceiro assuntos à priori e à posteriori, com base nos 

elementos encontrados nos livros de B.D. em causa. Assim, no nosso trabalho, depois 

de se proceder a um levantamento das informações contidas nos livros do Tio Patinhas, 

relacionadas com os assuntos em causa, separam-se as correspondentes a assuntos de 

Química, a assuntos sobre a natureza da Ciência e a assuntos sobre as características dos 

Cientistas.  

Os assuntos de Química encontrados na análise de livros do Tio Patinhas eram 

diversos, pelo que resolvemos agrupá-los em seis temas, ou seja, em seis categorias: 

- Substâncias, que inclui referências a substâncias do ponto de vista químico, 

substâncias elementares e substâncias compostas; 
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- Reacções Químicas, que inclui referências a alguns tipos de reacções 

químicas, bem como a referência simples ao conceito;  

- Radiação, que inclui referências a diversos tipos de radiação; 

- Soluções, que inclui referências à composição qualitativa e quantitativa de 

uma solução;  

- Processos Físicos de Separação, que inclui referências a alguns processos 

físicos de separação, tais como a Filtração e a Evaporação. 

- “Outros Temas” categoria usada para incluir referências a assuntos de 

Ciências, actuais e menos actuais, que aparecem no máximo em dois livros. 

Os seis temas considerados para agrupar os assuntos de Química são 

vulgarmente designados nas Orientações Curriculares para o Ensino Básico da área 

disciplinar Ciências Físicas e Naturais. Uma vez construídas as categorias de análise de 

conteúdo foram sujeitas a um teste de validade interna, com vista a averiguar da 

exaustividade e exclusividade das categorias. Pretendeu-se assim, garantir, no primeiro 

caso, que todos os assuntos poderiam ser colocados numa das categorias; e, no segundo 

caso, que uma mesma unidade de registo só poderia ser colocada numa das categorias 

(Vala, 2003). As unidades de registo consideradas neste estudo estiveram relacionadas 

com passagens que apresentavam termos científicos. 

As referências encontradas nos livros do Tio Patinhas acerca da natureza da 

Ciência e das imagens/características dos Cientistas foram categorizadas através da 

combinação de dois processos de categorização- à priori e à posteriori. Uma vez que, 

nestes casos, foi definido o quadro teórico e um leque de hipóteses, parte para um 

trabalho exploratório sobre o corpus, o que permitiu, através de sucessivos ensaios, 

estabelecer um plano de categorias que revela simultaneamente da sua problemática 

teórica e das características concretas dos materiais em análise (Vala, 2003). Ou seja, as 

referências teóricas orientaram a primeira exploração dos livros do Tio Patinhas, mas a 

autora do estudo, por sua vez, pode contribuir para a reformulação ou alargamento das 

hipóteses e das problemáticas a estudar. Desta forma, as referências à natureza da 

Ciência encontradas nos livros do Tio Patinhas foram distribuídas em seis categorias, a 

saber: 

- a Ciência Capaz de resolver os problemas da sociedade; 

- a Ciência Descobrir/criar novos produtos; 

- a Ciência Dependente de opções económicas; 
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- a Ciência Em constante construção; 

- a Ciência Relacionada com a Tecnologia; 

- a Ciência Pretexto para fazer qualquer coisa. 

As referências às características dos Cientistas veiculadas nos livros, bem 

como o modo de trabalhar, local de trabalho foram separadas em cinco categorias, a 

saber:  

- a Forma de trabalhar do Cientista; 

- o Local de trabalho do Cientista; 

- as Funções/Papel do Cientista; 

- as Características dos Cientistas; 

- “Outras” que dão conta de imagens do Cientista que são veiculadas pelos 

livros do Tio Patinhas no máximo duas vezes. 

Deste modo, utilizámos três grelhas de análise: 

- Grelha I relativa a temas de Química incluídos em livros do Tio Patinhas; 

- Grelha II referente à natureza da Ciência, que designámos por Imagens da 

Ciência em livros do Tio Patinhas; 

- Grelha III centrada em assuntos relacionados com o Cientista, denominada 

Imagens dos Cientistas em livros do Tio Patinhas. 

É de salientar, que a análise efectuada tinha como objectivo principal averiguar 

a presença do tema/categoria no livro do Tio Patinhas para depois contabilizar o número 

de livros que referem o tema/categoria (independentemente do número de vezes que o 

faz cada um) e não o rigor científico com que os assuntos eram abordados.  

 

 

 

 

 

3.3.4. População e amostra  

 

 Para levar a cabo os objectivos deste estudo considerámos como população o 

conjunto dos livros do Tio Patinhas editados entre os anos de 1999 e 2003. Dificuldades 

em aceder a todos esses livros tornaram impossível o estudo exaustivo da população (60 
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livros). Assim, considerámos como amostra, um grupo de livros menor que a 

população, ou seja, com uma amostra disponível ou de conveniência o que não garante a 

representatividade estatística da amostra, mas dado ter analisado 46 dos 60 livros 

editados dá uma boa ideia do que se passa e é adequado aos objectivos do estudo. Desta 

forma, a amostra foi constituída por 46 livros desta personagem da B.D. publicados 

entre os anos de 1999 e 2003: quatro de 1999, treze de 2000, doze de 2001, doze de 

2002 e cinco de 2003 (ano de conclusão da análise; anexo 7). O número de livros 

analisados e, implicitamente, o ano de publicação estão relacionados com a dificuldade 

que a investigadora teve em conseguir reunir estes livros, uma vez que, dificilmente se 

encontram em Bibliotecas escolares e/ou públicas. Em livrarias e/ou superfícies 

comerciais foram adquiridos os livros editados referentes aos anos de 2002 e 2003 e os 

restantes (dos anos de 1999, 2000 e 2001) foram solicitados à Editora, que 

disponibilizou os últimos números que, de acordo com o responsável pelo Serviço de 

Atendimento ao Cliente, tinham em stock.  

 

 

3.3.5. Recolha de dados 

 

Em primeiro lugar, procedeu-se ao registo dos livros do Tio Patinhas que 

encerravam temas de Química e que veiculavam informações acerca da Ciência e dos 

Cientistas. Depois desta primeira selecção e identificação dos livros que continham 

esses assuntos, começámos por separar os livros que continham temas de Química dos 

livros com abordagens de Ciência e/ou dos Cientistas. 

Na Grelha I registou-se o(s) tema(s) de Química encontrados em cada livro, 

com o objectivo de especificar o tema de Química, existente em cada livro do Tio 

Patinhas, integrando-o numa grelha construída para o efeito, e, simultaneamente, 

efectuar a correspondência entre os assuntos de Química presentes nos livros do Tio 

Patinhas. Na categoria designada por “Outros temas” foram incluídos assuntos de 

Química actuais e menos actuais que integravam no máximo em dois livros analisados.  

Na Grelha II fez-se o registo de assuntos referentes à natureza da Ciência 

encontrados em cada um dos livros do Tio Patinhas analisados. 

O modo como o Cientista trabalha, isto é, o seu local de trabalho, material, as suas 

características pessoais, foram também alvo de uma análise sistemática, nos mesmos 



Capítulo 3- Metodologia da Investigação 
 

 
 

 
 

A Química e a imagem da Ciência e dos Cientistas na Banda Desenhada 

 
91

livros. As referências encontradas, relacionadas com estes tópicos, foram sintetizadas na 

Grelha III.  

Desta feita, efectuámos uma nova análise, em cada um dos livros, com vista a 

especificar que tipo(s) de tema(s) de Química eram abordados em cada um desses 

livros, agrupando-os em seis grupos temáticos (Substâncias, Reacções Químicas, 

Radiação, Processos Físicos de Separação, Soluções e “ Outros Temas”).  

No que concerne aos livros com referência à Ciência e/ou Cientista, efectuou-

se uma análise com o objectivo de assinalar referências ao tipo de imagens da Ciência e 

dos Cientistas que eram apresentadas por estes livros. No caso dos Cientistas, depois de 

assinalar os livros que incluíam referências deste assunto, foi elaborada, numa grelha, 

uma síntese acerca do modo como este era apresentado, focando a sua forma de 

trabalhar, local de trabalho, entre outras características, para assim tentar identificar os 

tipos de imagens dos Cientistas é que são veiculadas por estes livros. 

Para reduzir alguns inconvenientes referidos em 3.3.2., relacionados com esta 

técnica, procedeu-se à repetição da análise do mesmo material e discutiu-se parte dele 

com uma especialista em Educação em Ciências, neste caso, a orientadora desta 

investigação.  

 

 

3.3.6. Tratamento de dados 

  

Depois de preenchidas as grelhas de análise contabilizou-se o número de livros 

do Tio Patinhas que faziam referência a temas de Química, de Ciência e dos Cientista. 

Para apresentar os dados de uma forma mais organizada, os mesmos foram colocados 

em tabelas. Desta forma, a análise quantitativa centrou-se no registo, em cada tabela 

organizada em torno das categorias referidas anteriormente, da presença de assuntos de 

Química, da Natureza da Ciência e das características dos Cientistas por livro e, 

posteriormente, fez-se o registo do número de livros com a(s) referências aos assuntos já 

referidos. 

As diferentes categorias consideradas na análise destes dados são ilustradas 

com exemplos retirados dos livros analisados a fim de permitir ao leitor compreender 

melhor o modo como o tipo de referência em causa é feito nos livros do Tio Patinhas  
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3.4. Estudo centrado na interpretação  de excertos de B.D. por investigadores, 

professores e alunos 

 

3.4.1. Descrição do Estudo  

 

Com o objectivo de investigar que tipo de ilação/entendimento teriam os 

alunos do 9ºano de escolaridade do CAE de Coimbra, professores de C.F.Q. a leccionar 

o 3ºCiclo na mesma Área Educativa e investigadores na área da Química, acerca de 

alguns excertos de B.D. contendo informação relativa a conteúdos de Química, da 

Ciência e do Cientista, entrevistámos alguns destes sujeitos sobre alguns excertos de 

B.D.. A entrevista incidiu sobre quatro excertos de B.D. seleccionados a partir de 

histórias livros de B.D. indicados como preferidos, pelos alunos e professores 

participantes no estudo centrado em hábitos de leitura e potencialidades da B.D. no 

ensino da Química. Desta forma, elaborou-se um protocolo da entrevista, para cada 

grupo, em que na primeira parte se solicitava alguns dados pessoais, com o propósito de 

caracterizar os entrevistados. Na segunda parte da entrevista dos professores pedia-se as 

suas opiniões e comentários acerca dos resultados obtidos no estudo centrado nos 

hábitos de leitura e potencialidades da B.D. no ensino da Química e na terceira parte da 

entrevista dos professores e na segunda parte da entrevista de alunos e investigadoras 

solicitava-se a interpretação de quatro excertos de B.D.com conteúdos científicos pelos 

elementos dos três grupos.  

 

 

 

3.4.2. Selecção dos instrumentos de recolha de dados 

 

Para concretizar o objectivo deste estudo, de natureza qualitativa, de entre as 

técnicas disponíveis e potencialmente úteis na recolha de dados, (Observação directa, 

questionário, entrevista) optámos pela técnica da entrevista. A justificação da escolha 

efectuada está relacionada com as vantagens que esta técnica parece oferecer em relação 

às outras. A observação directa é uma técnica particularmente adequada à análise do 
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não-verbal e daquilo que ele revela. O facto de ter algumas limitações ao nível do 

registo, uma vez que, o investigador não pode confiar unicamente na sua recordação dos 

acontecimentos apreendidos “ao vivo”, dado que a memória é selectiva e eliminaria 

uma grande variedade de comportamentos cuja importância não fosse imediatamente 

aparente (Quivy e Campenhoudt, 1992), levou-nos a considerar que esta técnica não 

seria a mais adequada para o nosso estudo, uma vez que a situação de análise dos 

excertos teria que ser provocada. Assim, ao contrário do inquérito por questionário, os 

métodos de entrevista caracterizam-se por um contacto directo entre o investigador e os 

seus interlocutores e por uma fraca directividade por parte daquele (Quivy e 

Campenhoudt, 1992). Assim, “quando se trata de compreender”, o questionário não é 

satisfatório, porque a questão pode não ser sempre compreendida, o respondente 

facilmente “foge” à pergunta, pode não responder à porque a sua cultura pessoal não lhe 

permite exprimir certos conceitos, etc. (Ghiglione e Matalon, 1997). A maior vantagem 

do inquérito por entrevista, segundo Borg e Gall (2002), é a sua adaptabilidade, o facto 

de permitir clarificar respostas “vagas” e obter mais informação. De acordo com os 

mesmos autores, é uma técnica comumente utilizada nos estudos qualitativos porque 

permite não só uma exploração “open-ended” dos tópicos, mas também obter respostas 

que estavam “encobertas”, através de palavras únicas dadas pelos respondentes. Quivy e 

Campenhoudt (1992) para além de concordarem com as vantagens já mencionadas 

acerca da utilização desta técnica, acrescentam ainda outra vantagem desta técnica, ou 

seja, o grau de profundidade dos elementos de análise recolhidos. 

Como a entrevista, se destinava a analisar tão profundamente quanto possível a 

interpretação que os entrevistados faziam dos excertos em causa, recorremos à 

entrevista semi-directiva ou semi-dirigida, em detrimento dos tipos não directiva e 

directiva, uma vez que aquele é o tipo de entrevista mais adequado para aprofundar um 

assunto (Ghiglione e Matalon, 1997). Neste tipo de entrevista, o entrevistado é 

convidado a responder de forma exaustiva, pelas suas próprias palavras e com o seu 

próprio quadro de referência, a uma questão geral (tema). Embora deva existir um 

esquema da entrevista, a ordem pela qual as questões são abordadas é flexível, sendo 

também possível efectuar questões do tipo “open-form” para obter informações 

adicionais, caso seja necessário. Permite obter dos respondentes, dados razoavelmente 

padronizados (Borg e Gall, 2002) possibilitando a comparação de diferentes sujeitos. 
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Todavia, esta técnica apresenta algumas limitações relacionadas com a sua própria 

flexibilidade, pois pode intimidar aqueles que não conseguem trabalhar com serenidade 

sem directivas técnicas precisas. Inversamente, outros podem pensar que esta relativa 

flexibilidade os autoriza a conversar de qualquer maneira com os seus interlocutores. 

Assim, o êxito desta técnica depende, em grande medida, da relação estabelecida entre o 

entrevistador e o entrevistado. Outros inconvenientes da entrevista estão relacionados 

com o facto dos entrevistadores poderem transmitir inconscientemente as suas posições 

mediante perguntas tendenciosas, gestos significativos e tom de voz (Wimmer e 

Dominick, 1996), de ser um método de recolha de dados extremamente moroso e ainda 

conduzir a um processo de análise de dados também muito moroso, na medida em que 

este exige a transcrição do protocolo e respectiva análise através de técnicas de análise 

de conteúdo. 

 

 

3.4.3. Construção e validação das entrevistas  

 

Com a finalidade de averiguar a capacidade de análise dos alunos face a 

excertos de B.D. com conteúdos de Química, e informações sobre a Ciência e o 

Cientista e de comparar/contrapor essas opiniões com as emitidas pelos professores e 

investigadores respeitantes aos mesmos excertos, elaborámos três protocolos de 

entrevista centrados em excertos de B.D. comuns e incluindo algumas questões 

semelhantes. A primeira etapa de elaboração do protocolo da entrevista incidiu sobre o 

tipo de excertos de B.D. a incluir neste documento, de entre um manancial de livros 

deste género. Desta forma, e servindo-nos do facto dos alunos e professores 

participantes no estudo centrado em hábitos de leitura e potencialidades da B.D. no 

ensino da Química terem indicado como seus preferidos os livros da Walt Disney 

(principalmente o Tio Patinhas) e os da colecção do Astérix, respectivamente, 

seleccionámos excertos de alguns desses livros, que integrassem assuntos sobre 

conteúdos científicos leccionados no 3º Ciclo de Ciências Físico-Químicas, mais 

concretamente na componente de Química do programa em vigor nesse ano lectivo, e 

sobre a Ciência e o Cientista. De acordo com estes critérios, colocamos à apreciação de 

uma especialista em Educação em Ciências, alguns extractos de B.D. e, de acordo com a 

sua opinião, tendo em vista o interesse científico, escolheram-se quatro, dois com 
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conteúdos científicos retirados de dois livros do Walt Disney (Hiper Disney e Disney 

Especialíssimo, com histórias comuns aos livros do Tio Patinhas, anexo 8.), o primeiro 

sobre a Camada de Ozono e o segundo sobre Combustão, e os outros dois com 

referências à Ciência e ao Cientista, retirados de um livro do Astérix (O Adivinho). 

Desta feita, as entrevistas foram estruturadas tendo em vista a análise desses mesmos 

excertos.  

A primeira parte dos protocolos das entrevistas das investigadoras, professores 

e alunos tinha como finalidade obter dados para caracterizar as sub-amostras. 

A segunda parte do protocolo da entrevista dos alunos, elaborada com base 

numa investigação realizada por Phillips e Norris (1999), integrava algumas questões 

que permitiriam dar indicação: 

- da capacidade dos alunos para lidar com informação científica integrada na 

B.D. (todas as questões); 

- do(s) meio(s) de aprendizagem(ns) em que eventualmente o(s) assunto(s) 

referido (s) nos quatro excertos de B.D. poderão ter sido abordados (todas 

as questões). 

No tocante aos professores, a segunda parte do protocolo da entrevista tinha o 

objectivo de obter algum feedback em relação aos hábitos de leitura e às potencialidades 

da B.D. no ensino da Química, bem como alguns comentários relativos a valores 

percentuais obtidos num questionário a professores neste mesmo estudo. As questões da 

terceira parte do protocolo da entrevista visavam conhecer: 

- a interpretação dada pelos professores a cada excerto de B.D.; 

- se os assuntos científicos integrados nos excertos tinham sido abordados 

em contexto formal pelos professores; 

- a opinião dos docentes relativamente a alguns vocábulos que pudessem 

suscitar dúvidas, em termos de conteúdos científicos, a alunos no final da 

escolaridade obrigatória; 

- a previsão dos professores relativamente à interpretação dada por alunos 

sobre a problemática subjacente a cada excerto de B.D.; 

- a avaliação por parte dos professores entrevistados, relativamente à 

interpretação que alunos do 9ºano fazem de alguns excertos de B.D.. 
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Em relação às investigadoras, as questões da segunda parte do protocolo da 

entrevista tinham como metas: 

- conhecer a interpretação que as investigadoras fazem dos excertos de B.D. 

seleccionados; 

- obter um parecer acerca do rigor científico dos conteúdos de Química, da 

imagem da Ciência e do Cientista apresentados nos excertos de B.D. (todos 

os excertos). 

Em todos os protocolos das entrevistas houve a preocupação de incluir 

questões de formato aberto, e de “responder” à resposta do entrevistado com a pergunta 

“porquê”, para evitar que os entrevistados fossem lacónicos e emitissem e justificassem 

a sua opinião acerca do assunto em causa; um número essencial de questões de modo a 

atingir os objectivos a que se propunha cada um deles e, por outro lado, evitar o cansaço 

por parte dos entrevistados.  

Todos os protocolos das entrevistas foram validados pela Orientadora desta 

investigação, embora em diferentes momentos, e sobre os mesmos foram feitas algumas 

sugestões no sentido os adequar melhor aos objectivos iniciais do estudo. Assim sendo, 

no que concerne à entrevista dos alunos, foram introduzidas alterações no sentido de a 

tornar menos formal e de melhorar o encadeamento das questões. No que respeita à 

entrevista dos professores, as reformulações efectuadas nas segunda e terceira partes 

foram no sentido de explicitar algumas questões, de introduzir outras, de maneira a 

aprofundar os assuntos e a obter um maior esclarecimento dos mesmos.  

As questões incluídas nos protocolos das diferentes entrevistas estão 

especificadas nos quadros 2, 3 e 4, onde são apresentadas em conformidade com os 

objectivos de cada uma. Os protocolos das entrevistas apresentadas aos Alunos, 

Professores e Investigadores encontram-se, respectivamente, nos anexos 9, 10 e 11. 
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Quadro 2. Estrutura do protocolo da entrevista a Investigadoras 

Partes Objectivos Assuntos Questões 

I 

 

Τ Caracterizar os 

investigadores quanto à 

sua situação profissional, 

formação académica, 

tempo de serviço docente 

e experiência pedagógica 

(se alguma).  

 

Situação profissional, académica, 

anos de serviço docente e 

experiência pedagógica (se 

alguma) 

  

 
 Qual a sua situação profissional? 
 Qual a sua formação académica? 
 Qual a sua mais recente formação? 
 Há quantos anos exerce a sua actividade de docência? 
 Já alguma vez leccionou no 3ºCiclo/Secundário? 

II 

 

Τ Interpretar criticamente o 

conteúdo de cada excerto. 

Τ Dar o parecer científico 

sobre as problemáticas 

presentes em cada figura 

ou conjunto de figuras de 

B.D. recurso na sala de 

aula. 

 

Interpretação dos excertos em 

termos da temática presente em 

cada um. 

Parecer, em termos de rigor 

científico, sobre cada um dos 

excertos. 

 
 O que lhe sugere/transmite este excerto (figura 1)? 
 Qual a sua principal mensagem? 
 Considera que a problemática subjacente a este 

excerto tem uma base real/verdadeira/ou é apenas 
uma estória/ficção? Porquê? 

 Quem lhe parece que tem razão, o Mickey ou o 
Pateta? Porquê? 

 O que lhe sugere/transmite este excerto (figura 2)? 
 Considera que a problemática subjacente a este 

excerto tem uma base real/verdadeira/ou é apenas 
uma estória/ficção? Porquê? 

 Para si, a afirmação tem rigor científico? Justifique. 
 O que lhe sugere/transmite este excerto (figura 3)? 
 Considera a afirmação feita pela personagem 

verdadeira? Porquê? 
 Julga que a afirmação apresentada é de natureza 

científica? Porquê? 
 Que informação nos dá esta sequência de figuras 4 e 

5?  
 Poderá o acontecimento representado traduzir uma 

situação real? Porquê? 
 Traduzirá o acontecimento representado a vivência 

de um Cientista? Justifique.  
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Quadro 3. Estrutura do protocolo da entrevista a Professores  

Partes Objectivos Assuntos Questões 

I 

Τ Caracterizar os professores 

quanto aos anos de serviço, 

habilitação profissional e 

académica 

Formação académica. 

Habilitação profissional. 

Tempo de serviço  

 Quantos anos de serviço possui? 
 Qual a sua formação académica? 
 Qual é a sua habilitação profissional? 

II 

Τ Conhecer o gosto pela banda 

desenhada. 

Τ Saber os hábitos de leitura de 

B.D.- frequência da leitura e as 

circunstâncias dela. 

Τ Identificar a importância que 

os professores atribuem à B.D. 

enquanto potencial recurso 

didáctico no ensino da 

Química. 

Τ Saber se os professores já 

utilizaram a B.D. na sala de 

aula e as razões dessa 

utilização. 

Τ Solicitar um comentário dos 

valores obtidos em 

percentagens, no inquérito 

efectuado através de 

questionário, acerca da 

importância da B.D. e das 

razões da utilização deste 

recurso na sala de aula. 

Hábitos de Leitura de B.D. 

Importância  atribuída ao livro de 

B.D. enquanto potencial recurso 

didáctico.  

Utilização de livros de B.D. na 

sala de aula. 

Intenção de uma maior utilização 

de livros de B.D. na sala de aula. 

 Gosta de B.D.? Costuma ler? Quando? Onde? 
Em que circunstância? 

 Que importância atribui à B.D. enquanto 
potencial recurso didáctico? Porquê? 

 Cerca de 76% consideram importante ou muito 
importante o recurso à B.D. na sala de aula. Que 
comentários lhe sugere? 

 Já utilizou livros de B.D. ou excertos como 
recurso didáctico? 

 Se sim, porquê? Em que conteúdos? 
 Se não, porquê? Considera vir poder a utilizar? 
 Cerca de 80% considera poder vir a utilizar 

mais a B.D. como recurso didáctico. Que 
comentários lhe sugere esta %? 

III 

Τ Saber se os conteúdos 

científicos existentes no 

excerto de B.D. foram alguma 

vez abordados, em contexto de 

sala de aula, pelo professor. 

Τ Analisar, criticamente em 

termos de conteúdos 

científicos, excertos de B.D. e 

efectuar uma previsão de 

resposta dos alunos à mesma 

situação. 

Τ Analisar, criticamente, 

excertos de B.D. quanto ao 

modo como se referem à 

ciência e ao cientista. 

Τ Comentar criticamente as 

respostas dadas pelos alunos 

aos mesmos excertos. 

Interpretação dos excertos pelos 

professores a nível científico. 

Previsão de dificuldades ao nível 

de linguagem e conteúdos 

científicos que poderão causar a 

alunos a terminar o 9º ano. 

Contextualizar os excertos ao 

nível dos assuntos formais 

abordados nas aulas de C.F.Q.- 3º 

Ciclo. 

 O que é lhe sugere / transmite este excerto? 
 Considera-o real verdadeiro/ficção/história? 

Porquê? 
 Alguma vez, a leccionar C.F.Q. ou C.F..N., no 

âmbito de ensino básico, abordou este tema? Se 
sim, quando? Porquê? Se não, porquê? 

 Na sua opinião, há alguma palavra, neste 
excerto que possa suscitar dúvidas, em termos 
de conteúdo científico, a um aluno no final da 
escolaridade obrigatória? 

 Se sim, que dúvidas, que conteúdo? Que 
dificuldades? 

 Se não, Porquê? 
 Na sua opinião, que tipo de interpretação 

dariam alunos do 9º ano de escolaridade acerca 
deste mesmo excerto? Através de uma 
entrevista a alunos com o mesmo excerto obtive 
afirmações do tipo. 

 Comente na perspectiva de avaliar criticamente 
a interpretação dada pelos alunos. 

 Questões específicas para cada excerto 
relacionadas com as características destes. 
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3.4.4. População e amostra 

 

Para conhecer as ilações/entendimento que alunos que terminam a 

escolaridade obrigatória, professores e investigadores têm sobre excertos de alguns livros 

de B.D. é necessário obter essas informações junto de elementos que constituem o 

conjunto. Como já referimos, à totalidade desses elementos, ou das “unidades” 

constitutivas do conjunto considerado chama-se “população”, podendo este termo 

designar tanto um conjunto de pessoas, como de organizações (Quivy e Campenhoudt, 

Quadro 4. Estrutura do protocolo da entrevista a Alunos 

Partes  Objectivos Assuntos Questões 

I 

Τ Caracterizar os alunos quanto à 

área de estudos que frequentam 

e a idade. 

Idade 

Área de estudos 

 Que idade tens? 

 Qual a área de estudos que  

frequentas? 

II 

Τ Conhecer o gosto pela B.D. 

Τ Saber os hábitos de leitura da 

B.D. (número de livros, local 

de leitura e em que situação).  

Conhecer as preferências de 

leitura dos alunos, nomeadamente 

pela B.D. 

Hábitos de leitura de B.D.  

 Gostas de B.D?  

 Costumas ler B.D.? Onde? 

Quando? Quantos livros?  

III 

Τ Identificar as dificuldades dos 

alunos ao nível  vocabulário 

usado nos excertos. 

Τ Conhecer se os alunos já 

tiveram contacto, em alguma 

circunstância, com os 

conteúdos científicos, 

abordados nos excertos. 

Τ Solicitar aos alunos uma 

análise, em termos de conteúdo 

científico, dos excertos de B.D. 

Τ Pedir aos alunos a 

interpretação. acerca do modo 

como a ciência  e o cientista 

são apresentados nos excertos 

de B.D. 

Τ Confrontar o conhecimento 

prévio do aluno acerca  do 

assunto abordado nos excertos 

com a mensagem que o excerto 

transmite, na opinião do aluno. 

Interpretação dos excertos pelos 

alunos ao nível dos conteúdos 

/assuntos que abordam e 

linguagem.  

Contextualização de cada excerto 

ao nível dos conteúdos 

programáticos de C.F.Q.- 

componente de Química do 3ª 

Ciclo. 

 

 Existe alguma palavra que não 

conheças o significado? 

 Se sim, qual? Nunca ouviste 

falar de... 

 Se não, Já tinhas ouvido falar 

deste tema? Quando? Onde? 

Em que circunstância? 

 O que é que te sugere ou 

transmite este excerto? 

 Considera-lo real/ Verdadeiro/ 

ficção/ história? Porquê? Vai 

de encontro ao que tu sabias 

acerca do assunto? 

 Questões específicas para cada 

excerto relacionadas com as 

características destes. 
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1992) ou de outro tipo de entidades. Nem sempre é possível, ou sequer útil, reunir 

informações sobre cada uma das unidades que compõem a população, sendo possível ou 

até mesmo recomendável trabalhar com uma amostra. Para estudos de natureza qualitativa 

não existem regras para determinar o tamanho da amostra. Segundo Patton (1990), o 

tamanho da amostra depende do que se quer conhecer: o propósito do inquérito, o que 

pode ser útil, o que tem credibilidade e o que pode ser feito de acordo com a 

disponibilidade de tempo e recurso. Assim, o mesmo autor considera adequado, para um 

estudo de natureza qualitativa, uma amostra dita intencional/propositada (Patton, 1990) 

que pode ser composta por um número pequeno de elementos, na medida em que o 

objectivo é obter/seleccionar informação “rica” e aprofundada sobre um determinado 

assunto.  

 

 

3.4.4.1. Caracterização da sub-amostra de alunos 

 

A população deste estudo, em relação aos alunos, era para ser constituída por 

todos os alunos do 9ºano de escolaridade, uma vez que estariam a concluir a 

escolaridade obrigatória, nas escolas públicas do Centro da Área Educativa de Coimbra, 

no ano lectivo de 2001/2002. Todavia, dado a impossibilidade de ter executado este 

estudo no tempo previsto, decidimos constituir população deste estudo todos os alunos 

do 10º ano de escolaridade do ano lectivo de 2002/2003, que frequentavam as escolas 

públicas da mesma Área Educativa, por considerar que no início do ano lectivo os 

alunos do 10º ano estão em situação muito semelhante àquela em que se encontrariam 

os alunos do 9ºano, no final do ano lectivo. A sub-amostra extraída desta população 

acabou por ser constituída por dois alunos de cada uma de quatro turmas (num total de 

oito alunos) de áreas diferentes do 10ºano de escolaridade da Escola Secundária de 

Arganil. Este estabelecimento de ensino foi escolhido por ser o local de trabalho da 

autora do estudo facto que facilitava a recolha de dados. As características destes alunos 

estão evidenciadas no quadro 5.  

Quatro alunos foram seleccionados da área Científico-Natural uma vez que na 

Escola Secundária de Arganil existiam três turmas de Ciências e apenas uma turma das 

restantes áreas, ou seja, para haver uma certa coerência com o número de turmas 

área/alunos entrevistados, dois da área de Económico-social e os restantes dois da área 
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de Humanidades. A idade dos alunos seleccionados situou-se entre os 15 e os 16 anos. 

Estes alunos foram seleccionados de cada uma das turmas com base nas suas 

classificações obtidas no 9ºano de escolaridade e de modo a que a sub-amostra incluísse 

elementos com diferente aproveitamento em Química (ou C.F.Q.). Assim, escolheram-

se dois alunos de cada turma com os seguintes aproveitamentos a C.F.Q.: os alunos AB 

e AC com nível cinco, o aluno AF com o nível quatro, os alunos AD, AE e AH com 

nível três e os alunos AA e AG com nível dois, para tentar adequar/corresponder à 

heterogeneidade da população. É de ressalvar que o facto dos alunos serem de áreas 

diferentes está relacionado com o objectivo inicial, entrevistar todos os alunos do 9º 

ano, independentemente do seu menor ou maior gosto/vocação para as Letras ou para as 

Ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.2. Caracterização da sub-amostra de professores  

 

A sub-amostra respeitante aos professores foi seleccionada a partir de todos os 

professores de C.F.Q. que leccionavam o 3º Ciclo no ano lectivo de 2002/2003 nas 

escolas públicas do CAE de Coimbra. Escolheram-se as escolas EB 2,3 da mesma área, 

cujo corpo docente, de C.F.Q., fosse composto por professores com tempo de serviço 

diversificado, uma vez que a experiência profissional pressupõe sensibilidades 

diferentes respeitantes ao mesmo assunto. Tal como no caso da sub-amostra de alunos a 

Quadro 5. Características gerais da sub-amostra de alunos entrevistados 

     Característica 

 

Alunos 

Ano de 

escolaridade 
Área de Estudos Idade em anos 

Classificação/nível  na 

disciplina de C.F.Q.-

9ºano 

AA 10º Científico-Naturais 15 2 

AB 10º Científico-Naturais 15 5 

AC 10º Científico-Naturais 15 5 

AD 10º Científico-Naturais 16 3 

AE 10º Humanidades 16 3 

AF 10º Humanidades 15 4 

AG 10º Económico-Social 15 2 

AH 10º Económico-Social 16 3 
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ideia era respeitar, tanto quanto possível, a heterogeneidade da população. Esse critério 

deu origem à selecção de três professores em cada uma das escolas EB 2,3 de Ceira, 

Cantanhede e do Poeta Silva Gaio. No entanto, na escola EB 2,3 do Poeta Silva Gaio, a 

professora com mais tempo de serviço não se disponibilizou para a entrevista, pelo que 

a sub-amostra final foi constituída por oito professores. Os professores participantes 

neste estudo eram, à excepção de dois, todos profissionalizados, e licenciados, embora 

em áreas diferentes: três de Química-ramo educacional, dois de Química Industrial, um 

de Física-ramo educacional, um de Engenharia Química e um de Ciências Físico-

Químicas. Somente um professor tem duas pós-graduações, uma em Administração 

Escolar e outra em ensino da Física. O tempo de serviço é variado e oscila entre um e 28 

anos. As características dos elementos desta sub-amostra são referidas no quadro 6. 

 

 

3.4.4.3. Caracterização da sub-amostra de investigadores 

 

Quadro 6. Características gerais da sub-amostra de professores entrevistados  

   Características 

 

    Professores 

Situação 
Profissional 

Habilitação 
profissional Qualificação Académica 

Tempo de 
serviço em 

anos 

PA 
Docente na escola EB2,3 

de Ceira 
Profissionalizada 

Licenciatura em Química-ramo 

educacional 
3 

PB 
Docente na escola EB2,3 

de Ceira 
Não profissionalizada 

Licenciatura em Química 

Industrial 
1 

PC 
Docente na escola EB2,3 

de Ceira 
Profissionalizada 

Licenciatura em Ciências Físico-

Químicas 
28 

PD 
Docente na escola EB2,3 

de Cantanhede 
Profissionalizada 

Licenciatura em Química-ramo 

educacional 
26 

PE 
Docente na escola EB2,3 

de Cantanhede 
Profissionalizada 

Licenciatura em Física-ramo 

educacional 
10 

PF 
Docente na escola EB2,3 

de Cantanhede 
Não profissionalizada Licenciatura Química Industrial  5 

PG 
Docente na escola EB2,3 

do Poeta Silva Gaio 
Profissionalizada 

Licenciatura em Química-ramo 

educacional 

 

3 

PH 
Docente na escola EB2,3 

do Poeta Silva Gaio 
Profissionalizado 

Licenciatura em Engenharia 

Química; especializações em 

Administração escolar e no 

Ensino da Física 

18 
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Quanto à sub-amostra de investigadores, optou-se por entrevistar duas 

professoras universitárias e uma investigadora do departamento de Química da 

Universidade do Minho, uma vez que é o local onde decorreu este mestrado. As 

características profissionais de cada uma estão descritas no quadro 7. 

 

 

 

As duas professoras universitárias têm formação inicial em Química-ramo 

científico e em ensino da Física e Química, são doutoradas em Química e em Química-

Física, respectivamente, e exercem funções docentes no departamento de Química da 

Universidade do Minho. Ambas referiram ter leccionado no ensino secundário. A outra 

investigadora está actualmente a desenvolver um projecto no Departamento de Química 

da mesma Universidade, tem formação inicial em Química-ramo de Materiais Têxteis e 

mestrado em Química- Área de especialização em Ensino. 

 

 

 

3.4.5. Recolha de dados 

 

 

Quadro 7. Características gerais da sub-amostra das investigadoras entrevistadas  

       Características 

  

Investigadoras 

Situação profissional  Formação académica  
Formação mais 

recente 

Anos de serviço 

docente 

IA 

Professora auxiliar do 

departamento de Química da 

Universidade do Minho 

Licenciatura em 

Química– ramo científico

Doutoramento em 

Química–Física 

14 anos no ensino 

universitário e um 

ano no ensino 

secundário 

IB 

 

Professora auxiliar do 

departamento de Química da 

Universidade do Minho 

Licenciatura em ensino 

de Física e Química 

Doutoramento em 

Química 

14 anos no ensino 

universitário e dois 

anos no ensino 

secundário 

IC 

Investigadora num projecto 

no departamento de Química 

da Universidade do Minho 

Licenciatura em 

Química– ramo de 

materiais têxteis 

Mestrado em Química- 

ramo de especialização 

em ensino 

__________ 
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Os contactos iniciais para a recolha de dados, que se efectuou através da 

técnica de inquérito por entrevista, foram realizados pessoalmente pela autora do estudo 

com os professores, os alunos e as investigadoras participantes no estudo. No primeiro 

caso, o contacto foi facilitado, porque a autora do estudo exercia funções de docência na 

mesma escola. No caso dos professores, a autora do estudo estabeleceu um primeiro 

contacto telefónico com os delegados de grupo de cada escola e, posteriormente, 

confirmou a disponibilidade individual dos professores, através de contacto telefónico, 

em que agendou dia, hora e local para a concretização das entrevistas individuais. No 

caso das investigadoras, o contacto inicial foi feito através de um contacto pessoal para 

averiguar a disponibilidade das mesmas, posteriormente, efectuou-se um contacto 

telefónico para marcar hora, dia e local e posteriormente formalizou o pedido de 

aceitação da entrevista, por escrito (anexo12).  

Desta forma, os dados relativos às entrevistas efectuadas aos alunos, aos 

professores e às investigadores foram recolhidos entre os meses de Setembro e Março 

do ano lectivo de 2002 /2003. Em relação aos alunos, estes foram obtidos entre o final 

do mês de Setembro e a primeira semana de Outubro, no caso dos professores, entre a 

segunda quinzena de Outubro e a primeira quinzena de Novembro e, no caso dos 

investigadores esta teve lugar num dia do mês de Março.  

As entrevistas com os alunos, os professores e as investigadoras foram áudio-

gravadas, com a devida autorização destes e efectuadas individualmente. A duração das 

mesmas oscilou entre 45 minutos, no caso dos professores e alunos e 30 minutos no 

caso dos investigadores. O local escolhido para a realização da entrevista, no caso dos 

alunos, foi a sala de estudo da sua escola, que estava livre para efeito; no caso dos 

professores foi uma sala de aula/Directores de Turma disponível na escola em que 

leccionavam; e, no caso das investigadoras, o respectivo gabinete.  

As entrevistas foram orientadas de modo a, em princípio, obedecer à ordem das 

questões estabelecidas nos protocolos. Esta ordem foi desrespeitada quando, no evoluir 

da conversa, o(s) entrevistado(s) se antecipou(aram) relativamente ao conteúdo de 

alguma questão.  

 

3.4.6. Tratamento de dados 

 

Para facilitar o tratamento de dados, todas as entrevistas foram transcritas. 
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Os dados da I parte das entrevistas, relativos a dados pessoais dos elementos 

participantes no estudo foram tratados e apresentados na secção “população e amostra” 

uma vez que serviam para caracterizar esta última. As respostas dadas pelos alunos, 

professores e investigadoras e cujo o conteúdo se baseou na interpretação dos quatro 

excertos de B.D. (terceira parte das entrevistas dos professores e segunda parte das 

entrevistas dos alunos e investigadores) foram sujeitas a uma análise qualitativa, do 

seguinte modo:  

- distribuição das respostas em várias tabelas onde são apresentadas as 

possíveis respostas respeitantes a cada questão; 

- agrupamento das respostas obtidas para cada excerto e aspecto 

investigado sobre ele, em categorias, definidas à posteriori, tendo como 

base a similaridade do conteúdo; As categorias formadas, que serão 

apresentadas no capítulo IV, obedeceram a quatro requisitos: 

exaustividade, exclusividade (uma vez que cada resposta relativa a um 

excerto e aspecto mesmo elemento só podia pertencer a uma categoria); 

objectividade e pertinência, em conformidade com os objectivos da 

análise e com o conteúdo da resposta em questão (Mucchielli, 1991);  

- quando as questões efectuadas foram comuns aos três grupos de 

entrevistados, os resultados da análise foram incluídos na mesma tabela, 

por forma a permitir uma mais fácil comparação e confronto das 

respostas obtidas. Quando isso não aconteceu, as respostas foram 

apresentadas igualmente em tabelas, respeitantes a um ou dois dos 

grupos. 

No que respeita à análise das respostas obtidas na segunda parte da entrevista 

dos professores, esta foi também de natureza qualitativa. As respostas foram agrupadas 

e categorizadas, com base na semelhança de conteúdo e o resultado da análise colocado 

em tabelas. As respostas à segunda parte da entrevista dos alunos não foram tidas em 

conta na análise das entrevistas, tendo sido apenas um modo de colocar os alunos mais à 

vontade e de os predispor para a cooperação.  


