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RESUMO 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS PARA A CIDADANIA ATRAVÉS DA APRENDIZAGEM BASEADA NA 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: UM ESTUDO COM PROFESSORES DE FÍSICA DO 1º CICLO DO ENSINO 

SECUNDÁRIO GERAL, NO MOXICO, ANGOLA 

 
 
Atualmente, pretende-se que a escola se preocupe com a educação para a cidadania, formando 

indivíduos que sejam capazes de fazer uma análise crítica dos acontecimentos e contextos, 

compreender, interpretar a realidade na qual vivem, resolver problemas e tomar decisões 

fundamentadas. O ensino orientado para a aprendizagem baseada na resolução de problemas 

(EOABRP) pode contribuir para a educação para cidadania. Consiste em aprender novos conceitos 

através da resolução de problemas e desenvolver diversas competências, cuja eficácia depende do 

professor e do modo como ele implementa. 

 O objetivo deste estudo é comparar as conceções e as representações de práticas, sobre a 

educação em ciências para cidadania através da ABRP, de professores com formação superior em 

ensino da Física e de professores com formação média em Matemática e Física, no município do 

Moxico, em Angola. Recorreu-se a um inquérito por entrevista, no qual participaram 16 professores de 

Física afetos a seis escolas do 1º ciclo do ensino secundário geral, do município do Moxico, que 

tornaram possível comparar os resultados obtidos. Esta comparação não serviu para generalizar os 

resultados, mas sim para averiguar evidências que apontem para semelhanças ou diferenças entre os 

dois grupos. 

Com efeito, constatou-se que a maioria dos professores reconheceu a importância do EOABRP, 

mas possuía conceções e representações inconsistentes sobre a educação em ciências para a 

cidadania através da ABRP. Outros professores desconheciam o EOABRP, não havendo diferenças 

entre o grupo de professores técnicos médios e o de licenciados. Estes resultados mostram a 

importância do desenvolvimento de uma formação inicial e contínua atualizada de professores de 

Física baseada no EOABRP, e da necessidade de realizar outros estudos similares com amostra 

representativas e heterogéneas em termos de professores de ciências, bem como para os gestores 

escolares do Moxico refletirem e tomarem providências que promovam a formação de cidadãos 

literatos. 

 

Palavras chave: ABRP, educação para a cidadania, EOABRP, professores de ciências   
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ABSTRACT 

SCIENCE EDUCATION FOR CITIZENSHIP THROUGH PROBLEM-BASED LEARNING: A STUDY WITH THE 

PHYSICS TEACHERS OF THE 1st CYCLE OF GENERAL SECONDARY SCHOOL, IN MOXICO, ANGOLA 

 
 

Currently, schools are concerned with education for citizenship, forming individuals who are 

able to make a critical analysis of events and contexts, understand and interpret reality in which they 

live, solve problems and take informed decisions. Teaching oriented problem-based learning (TOPBL) 

can contribute to citizenship education. It consists of learning new concepts through problem solving 

and to develop various competences, whose effectiveness depends on the teacher and how he/she 

implements this teaching methodology. 

The objective of this study is to compare the conceptions and representations of practices, 

about science education for citizenship through PBL, of teachers with higher education in Physics 

education and those teachers with a medium level of education in Mathematics and Physics in Moxico, 

Angola. An interview survey was conducted in which 16 physics teachers assigned to six schools of the 

1st cycle of general secondary education in the municipality of Moxico, that made it possible to make a 

comparative analysis of the results obtained. This comparison did not serve to generalize the results, 

but rather to ascertain evidence that points to similarities or differences between the two groups. 

Indeed, it was found that most teachers recognized the importance of TOPBL, but had 

inconsistent conceptions and representations about science education for citizenship through PBL. 

Other teachers were unaware of the TOPBL, and there were no differences between the group of 

middle-level and graduate teachers. These results show the importance of the development of updated 

pre-service and in-service physics teachers’ training based on TOPBL, and the need to develop other 

similar studies with representative and heterogeneous samples in terms of science teachers, as well for 

the managers of educational institutions in Moxico, by reflecting and taking measures which promote 

the formation of literate citizens. 

 

Keywords: Problem-based learning, science teachers, citizenship education, teaching-oriented 

problem-based learning   
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CAPÍTULO I 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA E APRESENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

 

1.1. Introdução 

Este primeiro capítulo visa contextualizar e apresentar a investigação realizada. Para o efeito, o mesmo 

está organizado em cinco subcapítulos, incluindo a introdução, nomeadamente, a contextualização geral da 

investigação (1.2), composta por duas secções: a educação em ciências para a cidadania e a 

aprendizagem baseada na resolução de problemas (1.2.1.), e contextualização da abordagem sobre 

conceções e práticas docentes em educação para cidadania e aprendizagem baseada na resolução de 

problemas (1.2.2.). Em seguida, apresentam-se os objetivos de investigação (1.3), a importância da 

investigação (1.4), as limitações da investigação (1.5) e o plano geral da dissertação (1.6). 

 

1.2. Contextualização geral da investigação 

1.2.1. A educação em ciências para a cidadania e aprendizagem baseada na resolução de problemas 

Nas sociedades democráticas, o cidadão goza do direito de expressar livremente a sua opinião e as suas 

crenças e é solicitado a participar em análises e discussões sobre assuntos políticos, económicos, sociais e 

ambientais que afetam a sociedade e o ambiente (Morgado, 2016). Estes direitos e estes deveres são 

válidos, também, em Angola (Cazalma, 2015). No entanto, é premente que a participação do cidadão nas 

referidas discussões e tomadas de decisão seja ativa, responsável e crítica, pois elas não afetam apenas o 

cidadão, mas toda a sociedade (Wellington, 2003). 

A mudança acelerada das sociedades (Hurd,1998), que deixaram de ser essencialmente agrícolas 

para se tornarem industriais e de informação (Carmo, 2014), e o desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação (Amado, 2015; Leite, Gomes & Morgado, 2013), não resolveram mas antes 

agravaram as desigualdades sociais (Carmo, 2014) que se têm convertido em autênticos desafios para os 

cidadãos que têm a obrigação de pugnar pela igualdade e o bem-estar de todos. 
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Se aceitarmos a ideia de que a escola é uma instituição socializadora, então não teremos 

dificuldade em aceitar que ela deve ser responsável pela educação para a cidadania (Carmo, 2014; 

Martins & Mogarro, 2010; Zau, 2015), fomentando o desenvolvimento de uma literacia científica que é 

necessária para a formação de indivíduos informados (Aikenhead, 2009; Leite, 2013), ativos, críticos e 

conscientes das suas responsabilidades sociais e ambientais (Cazalma, 2015; Leite, 2013; Martins, 2011; 

Martins & Mogarro, 2010; Wellington, 2003). 

Todavia, o conceito de educação para cidadania não é consensual e depende dos contextos 

político, social, económico e cultural em que o indivíduo está inserido (Martins, 2011), dado que estes 

contextos influenciam o que se pretende do cidadão em termos de participação e de tomada de decisão 

sobre assuntos políticos, sociais, económicos e culturais (Morgado, 2016), nomeadamente com pendor 

científico. Além disso, a educação para a cidadania visa preparar cidadãos munidos de conhecimentos e 

competências que lhes permitam resolver mais eficientemente os problemas que surgem no seu dia-dia 

(Johntson, 2011). Esta ideia parece patente na Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino (LBSEE), 

Lei n.º 17/16, de 07 de outubro, em Angola, quando esta Lei afirma, no seu artigo nº 4, que a escola deve 

“formar indivíduos capazes de compreender os problemas nacionais, regionais e internacionais de forma 

crítica, construtiva e inovadora para a sua participação ativa na sociedade, à luz dos princípios 

democráticos.“ (p. 3994). 

Nessa perspetiva, e como defendem alguns autores (Hodson, 1988, 2014; Wellington, 2003), a 

educação para cidadania não é uma responsabilidade somente das áreas das ciências humanas, mas 

antes diz respeito, também, às áreas de ciências físicas e naturais. Toti, Pierson e Silva (2009) defendem 

que a educação em ciências é parte essencial da formação dos cidadãos, e consideram que esta inclui, 

não só um conjunto de direitos e de deveres, mas, sobretudo, o acesso à cultura humana, de que a cultura 

científica é uma parte fundamental. 

A propósito da educação em ciências para a cidadania, Wellington (2003) refere que esta deve 

incidir em três vertentes fundamentais: aquisição de conhecimentos, de modo a formar cidadãos 

informados; desenvolvimento da capacidade de análise crítica e de comunicação; e participação, de modo 

a que os alunos sejam encorajados a agir de forma responsável e eficaz na tomada de decisões. Na 

mesma linha, Hodson (1988; 2014) salienta que educar em ciências implica levar os alunos a aprender, 

não só ciências (aquisição e desenvolvimento de conhecimento conceitual), mas também a fazer ciências 

(desenvolvimento de competências para realizar investigação e resolver problemas) e acerca das ciências 
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(compreensão da natureza e dos métodos das ciências, da sua evolução e história, e das relações 

complexas entre ciências, Tecnologia, Sociedade e Ambiente). Estes autores defendem, assim, uma 

educação em ciências que vise a promoção da literacia científica nos alunos. 

Para que a educação em ciências tenha impacto na cultura científica e tecnológica dos alunos que 

frequentam a escolaridade obrigatória, os saberes relativos às disciplinas devem ser aprendidos de forma 

inter ou, mesmo, transdisciplinar (Cachapuz, Praia & Jorge, 2004; Carvalho, 2009; Martins & Mogarro, 

2010), pois as abordagens com estas caraterísticas favorecerão a sua aplicabilidade em situações 

problemáticas reais (Cachapuz, Praia, & Jorge, 2004), nomeadamente para resolução de problemas sócio-

científicos do quotidiano. Por isso, defende-se que educar em ciências com a finalidade de formar 

cientificamente os cidadãos, requer uma mudança de conceções e práticas de modo a tornar a educação 

em ciências mais capaz de veicular uma visão global do mundo, assim como das inter-relações entre os 

saberes científicos, tecnológicos e sociais (Acevedo-Diaz, 2004; Leite, 2013; Martins, 2003). 

Alguns autores (Vasconcelos, Praia & Almeida, 2003) defendem que a aprendizagem das ciências, 

no mundo atual deve estar assente na perspetiva construtivista, segundo a qual o aluno deve assumir um 

papel ativo e central no processo de ensino e aprendizagem, na medida em que ele constrói o seu próprio 

conhecimento, cabendo ao professor o papel de orientador da aprendizagem. Esta perspetiva torna o 

processo de ensino e aprendizagem mais ativo, focado na construção e na mudança ou na desconstrução 

de significados pessoais e na resolução de problemas (Vasconcelos, Praia & Almeida, 2003). Por outro 

lado, Hodson (1988; 2014) apela para uma Educação em ciências que permita ao aluno aprender as 

ciências, sobre ciências e a fazer ciências, centrada em contextos problemáticos de natureza pessoal, 

social ou cultural, relacionados com as vivencias do aluno. 

Nesta perspetiva, diversos autores (Dole, Bloom & Doss, 2017; Leite & Afonso, 2001; Leite & 

Esteves, 2006) concordam com a ideia de que o recurso a problemas sócio-científicos poderá ser útil para 

desenvolver nos alunos uma atitude critica e a capacidade de tomar decisões fundamentadas sobre os 

problemas sociais, políticos e culturais que afetam a sociedade a que pertencem. Na mesma linha de 

pensamento, Hollingworth e McLoughlim (2005) sustentam que esta perspetiva poderá ser útil para 

preparar os alunos com vista a exercerem uma profissão. 

Apesar do consenso em torno da ideia de que a educação em ciências deve girar em torno de 

problemas, há necessidade de fazer alguma clarificação terminológica, pois nem todos atribuem o mesmo 

significado ao termo problema. No dia-dia, à palavra problema são associados diversos significados, 
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consoante o contexto em que é utilizada (Gouveia, Costa & Lopes, 1995; Silva, Leite & Pereira, 2013), 

sendo vulgarmente conotada como uma palavra negativa, pelo facto de se referir a um acontecimento, 

facto ou realidade que gera dificuldades (Lopes, 1994) e que, consequentemente, desencadeia no 

indivíduo uma atitude de procura pela solução para reduzir a tensão relativa a tal dificuldade (Perales - 

Palacios, 1998). No âmbito da Educação em Ciências, por problema, ou problema pouco estruturado, 

como é designado por Hollingworth e McLaughlin (2005), entende-se um enunciado qualitativo ou 

quantitativo que apresenta um obstáculo ao resolvedor, cuja estratégia de resolução, à priori, é 

desconhecida, e que pode ter mais do que uma solução possível ou não ter solução (Barrett, Cashman & 

Moore, 2011; Seyhan, 2014). 

De modo a evitar a confusão frequente entre exercício e problema, diversos autores (Hollingworth 

& McLouglin, 2005; Seyhan, 2014; Silva, Leite & Pereira, 2013) referem que o exercício ou problema 

muito estruturado, como é designado por Hollingworth e McLouglin (2005), é um enunciado com dados 

explícitos, que apresenta reduzida dificuldade ao resolvedor, porque a estratégia de resolução já lhe é 

familiar, e que requer apenas a repetição dessas estratégias, servindo, por isso, para treinar determinadas 

operações ou procedimentos matemáticos rotineiros. Esteves (2014) acrescenta que os problemas, 

consoante os meios que requerem para a sua resolução, podem ser de papel e lápis, laboratoriais, 

informáticos, de campo, etc. Além disso, os problemas podem ter diferentes tipos de funções no contexto 

dos processos de ensino e de aprendizagem. Leite e Esteves (2005) sintetizaram essas funções do 

seguinte modo: 

- identificar conhecimentos e competências prévias, se forem usados antes do processo de ensino; 

- constituir ponto de partida para a aprendizagem de novos conhecimentos, quando colocados no 

início dos processos de ensino e aprendizagem; 

- aprofundar os conhecimentos dos alunos, se utilizados durante os processos de ensino e 

aprendizagem; 

- avaliar as aprendizagens dos alunos, na eventualidade de serem usados após os processos de 

ensino e aprendizagem. 

A aprendizagem baseada na resolução de problemas (ABRP), tal como referem Leite e Afonso 

(2001) e Barrett (2005), envolve a aprendizagem de conceitos necessários para resolver os problemas e 

favorece o desenvolvimento de competências úteis para o exercício de uma cidadania ativa e responsável. 

Segundo alguns autores e documentos de instituições de referência (por ex.: Cachapuz, Praia & Jorge, 
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2004; EACEA, 2017; Leite, 2013; OECD, 2017; UNESCO, 2016; Wellington, 2003), essas competências 

têm a ver com os domínios conceitual, procedimental e atitudinal e incluem aprender a aprender, realizar 

análise crítica, comunicar, debater e resolver situações problemáticas de índole científico e/ou tecnológico, 

tomar decisões fundamentadas, construir argumentos empiricamente fundamentados, interagir de forma 

eficaz e construtiva, atuar de forma socialmente responsável e crítica, adaptar-se a novas circunstâncias, 

manter relações interpessoais, interagir com autoridades politicas, etc. 

Note-se que, no âmbito da Educação em Ciências, Hodson (1988), há trinta anos, tinha já referido 

que para aprender conceitos científicos e desenvolver habilidades atitudinais e procedimentais, deve usar-

se modelos de ensino orientados para a resolução de problemas (EOABRP). Assim, com sustentação na 

literatura disponível, Leite e Afonso (2001) propõem um modelo de EOABRP, estruturado em quatro fases 

sequenciais, nomeadamente: seleção do(s) contexto(s) problemático(s), da responsabilidade do professor; 

formulação do(s) problema(s); resolução do(s) problema(s), pelos alunos, assumindo o professor o papel 

de supervisor/tutor; síntese e avaliação do processo. Estas autoras, para cada fase, sugerem um conjunto 

de ações especificas a serem levadas a cabo durante a implementação do modelo, sendo umas da 

responsabilidade do professor e outras da responsabilidade do aluno. Em termos gerais, o professor é que 

deve identificar os contextos problemáticos, assegurar a disponibilidade mínima necessária de fontes de 

informação e promover a clarificação e seleção dos problemas a serem trabalhados, com os alunos e em 

função das caraterísticas destes. Por sua vez, o aluno deve resolver os problemas sob acompanhamento 

do professor, apresentar a solução do problema e o processo que conduziu a ela e, finalmente, em 

conjunto com o professor, realizar a avaliação do processo. 

A adoção do modelo de EOABRP, parece relevante no ensino das ciências, pois possibilita um 

envolvimento mais ativo do aluno no processo de aprendizagem, favorece o desenvolvimento de 

competências cognitivas e metacognitivas relevantes para a sua vida pessoal, social e profissional e 

encoraja-o a tomar decisões fundamentadas e a argumentar sobre aspetos de enfoque científico e 

tecnológico que neste início do século XXI, preocupam a sociedade (Barrett, 2005; Lambros, 2004; Leite & 

Afonso, 2001; Vasconcelos & Almeida, 2012). 
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1.2.2.Contextualização da abordagem sobre conceções e práticas docentes em educação para cidadania e 

aprendizagem baseada na resolução de problemas 

Segundo Santos (2005), o conceito de cidadania passou por uma construção, cuja evolução não é linear. 

Assim, esta autora considera que o conceito de cidadania pode ser abordado numa perspetiva diacrónica, 

partindo da cidadania clássica (ou simplesmente cidadania pré-moderna), cidadania moderna até a 

cidadania pós-moderna. Por outro lado, o relatório da Educação para a Cidadania nas Escolas da Europa – 

EACEA (2017), afirma que a educação em ciências para a cidadania (ECC) consiste em promover ações de 

educação para a cidadania através de uma relação harmoniosa entre as ciências, o indivíduo e as 

sociedades democráticas, perspetivando a participação do estudante como cidadão ativo, informado, 

predisposto e capaz de assumir as responsabilidades pessoais e/ou outras, de âmbito local, nacional, 

regional e mundial. Na mesma linha de pensamento, Martins (2011) refere que a educação para a 

cidadania (EC) abrange várias dimensões, tais como a educação para a cidadania democrática, a 

cidadania social, a cidadania paritária, a cidadania intercultural e a cidadania ambiental. Na EC não se 

exclui ninguém, mas antes convida-se todos os protagonistas do PEA para promoverem práticas de 

cidadania (Sarmento & Freire, 2011). Nesse contexto, são necessários professores críticos e reflexivos, 

protagonistas de inovações e de mudanças em si próprio e nos demais integrantes da comunidade escolar 

e que dominem, não só os conteúdos das disciplinas, mas também que sejam capazes de promover a 

aplicação dos conhecimentos científicos na ação prática e em contextos sociais, com vista a intervirem de 

forma crítica e fundamentada em benefício da sociedade (Alarcão & Roldão, 2008). 

Assim, a ECC tem sido um assunto de destaque, nomeadamente em documentos orientadores de 

instituições de ensino (Kreuger & Ramos, 2017) e outros integrantes da sociedade (Cardia & Bastos, 

2005), a título de exemplo verifica-se que os pais e/ou os encarregados de educação angolanos 

consideram a escola como um espaço propício para promover o desenvolvimento intelectual e social dos 

indivíduos (Cazalma et al. 2013) e, portanto, para fazer educação para a cidadania. 

Tendo em conta os objetivos do nosso estudo, nesta secção apresentaremos uma revisão de 

estudos realizados sobre as conceções de professores, a qual consistirá na análise de estudos sobre a 

educação em ciências para a cidadania (ECC), bem como sobre as práticas e as representações de 

práticas docentes referentes à abordagem em causa. Alguns estudos centram-se em documentos e suas 

implicações nas conceções de ECC, mas outros centram-se nas práticas e representações de práticas 

ECC. 
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Assim, no que concerne a estudos com documentos orientadores de instituições de ensino, num 

estudo centrado em documentos do tipo Projeto Político Pedagógico (PPP) de escolas públicas municipais 

da cidade de Petrópolis (Rio de Janeiro, Brasil), Kreuger e Ramos (2017), constataram que os documentos 

analisados defendem a ECC nos níveis equivalentes ao ensino básico e secundário de Portugal e Angola. 

Por outro lado, as mesmas autoras constataram que, de modo geral, os professores envolvidos no estudo 

realizado por Toti e Pierson (2008), cujos resultados foram alvos de análise e comparação com as 

orientações dos PPP das escolas públicas municipais da cidade de Petrópolis, evidenciavam conceções 

relativas a ECC, dado que quando questionados sobre este assunto eles proferiam argumentos tais como: 

a cidadania é uma caraterística indispensável para os alunos e outros indivíduos que habitam em 

sociedade de modo a possibilitar que estes exerçam ativamente os seus deveres e direitos; a família 

também é responsável pela EC; a par da escola, outros espaços educativos (por ex.: os museus, 

laboratórios, etc.) se bem aproveitados podem converter-se em potenciais ambientes para promover a 

ECC. 

Num estudo sobre a cidadania nas narrativas de professores de ciências, da rede estadual do 

Estado de São Paulo, Brasil, constatou-se que os participantes possuíam conceções diferentes sobre o 

ensino das ciências para a cidadania, visto que: seis evidenciavam conceções relativas à cidadania 

moderna, caraterizada pelo Estado-providência mas obrigava os cidadãos a obedecerem às legislações 

sem contestar, facto que desmotivava para a participação ativa; quatro evidenciavam conceções relativas a 

cidadania pós-moderna, caraterizada por fomentar a construção reflexiva da autoidentidade, a participação 

crítica e fundamentada, a integração das ciências em benefício do indivíduo e da sociedade, e o evitar de 

práticas que colocam em perigo o direito a vida; e um evidenciava conceções relativas à cidadania 

clássica, caraterizada por fomentar a participação ativa de uma minoria de cidadãos de uma determinada 

sociedade, excluindo as mulheres e os escravos de assuntos de opinião pública (Matias & Silva, 2013). 

No estudo realizado no município do Estado do Paraná, Brasil, sobre as conceções e práticas de 

professores de ciências no ensino fundamental, constatou-se que as conceções dos 11 professores 

participantes evidenciavam necessidades, dificuldades e representações de práticas promotoras da ECC, 

na medida em que alguns professores revelavam a preocupação de atuar como agentes intermediários 

entre a escola e sociedade, promotores da consciencialização dos alunos para atuarem nos distintos 

problemas que assolam o meio circundante (Oliveira, Obara & Rodrigues, 2007). De igual modo, alguns 

professores referiram que algumas dificuldades na ECC se devem à situação social dos alunos que por 
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vezes é bastante desfavorecida ao ponto de não compreenderem os problemas do dia-dia (Oliveira, Obara 

& Rodrigues, 2007). 

Num estudo efetuado por Santos, Bispo e Omena (2005), em Aracajú, cujo objetivo era  conhecer 

as conceções relativas à interface ensino de ciências naturais e cidadania dos professores da educação de 

jovens e adultos – EJA, as autoras constataram que os 19 professores entrevistados demostravam 

reconhecer que o ensino das ciências naturais pode promover mudanças de atitudes por parte dos alunos, 

de modo que estes venham a tornar-se indivíduos críticos, ativos, participantes na modificação social, dado 

que estes professores enunciavam argumentos, tais como: para ser um cidadão é necessário ter o domínio 

de conhecimentos científicos e da sua utilidade na sociedade, bem como conhecer os problemas do dia-

dia; a educação e a cidadania são relacionáveis, a primeira concretiza a segunda; não se consegue 

promover plenamente a ECC, porque parte dos alunos desconhecem a importância das ciências para a 

sociedade e estão quase sempre desmotivados para aprender. 

No estudo sobre as conceções e ideias com 22 professores de ciências relativamente à abordagem 

CTS no tratamento do tema biodiversidade, realizado no município de Igrapé, Miri, Gonçalves e Silva 

(2015) referiram que as conceções analisadas estão fundamentadas na perspetiva de ECC, na medida em 

que evidenciam aspetos relativos ao pensamento crítico, articulação de aspetos sociais, ambientais, 

económicos e políticos. 

Apesar do impacto positivo sobre a ECC constatado nas conceções, práticas e representações de 

práticas dos professores com vista a promover a formação de indivíduos socialmente úteis, Cazalma et al. 

(2013) referiram que educadores e professores em Angola têm salientado que “há situações que denotam 

a ausência da prática da educação para a cidadania, o que é confirmado pelos números de crianças fora 

do sistema de ensino escolar, de analfabetos e de pessoas extremamente pobres” (p.157), situações estas 

que remetem para desafios que levem à dignificação dos indivíduos e a salvaguardar os seus direitos à 

educação para cidadania. 

Um professor ou qualquer outro agente do processo de ensino e aprendizagem (PEA) que não 

esteja familiarizado com o EOABRP, ao deparar-se com um contexto (por ex.: sala de aula) onde decorre a 

implementação do EOABRP, poderá notar uma grande diferença relativamente aquilo que ele considera ser 

a organização de um contexto de ensino (Delisle, 2000). Essa diferença deve-se ao facto de, num ambiente 

de EOABRP: i) os alunos se encontrarem mais descontraídos, sentados em grupos ou individualmente, 

mas a interagir entre eles e com o professor, a formularem questões e problemas a partir de um cenário 
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ou contexto problemático apresentado pelo professor, a consultarem materiais bibliográficos disponíveis, a 

proporem estratégias de resolução e a resolverem os problemas; ii) o professor passa e a dialoga com os 

grupos ou os alunos (Barrett, 2005; 2017; Leite & Afonso, 2001). Estas constatações poderão fazer pensar 

erradamente que o EOABRP ”requer muito pouco do professor, que parece estar só a observar os alunos 

que trabalham sozinhos” (Delisle, 2000, p.21). 

Assim, num estudo de caso sobre conceções e representações de práticas que envolveu dois 

professores portugueses, um de ciências físico-químicas e um de ciências naturais, acerca do papel da 

resolução de problemas no processo de ensino e aprendizagem das ciências, Freitas, Jiménez e Mellado 

(2004) constataram que para os professores a resolução de problemas serve, fundamentalmente, para 

aplicar conteúdos teóricos à resolução de problemas. 

No entanto, num estudo realizado por Bowe (2013), sobre a relação entre as conceções de ensino 

e aprendizagem e as perceções sobre EOABRP perfilhadas por 31 professores universitários de física, 

Irlandeses, constatou-se que estes possuíam conceções passiveis de serem agrupadas nas quatro 

categorias que se seguem: na categoria A, as conceções evidenciavam que o EOABRP é um método de 

ensino que consiste em apresentar as informações corretas (por ex.: factos, equações, conceitos etc.), com 

vista a preparar o aluno para avaliações e o mercado de trabalho; na categoria B, as conceções 

evidenciavam que o EOABRP consiste em transmitir informações para que os alunos desenvolvam 

competências conceituais e de compreensão e resolução de problemas de nível superior; na categoria C, 

as conceções evidenciavam que o EOABRP consiste em explicar métodos para que os alunos desenvolvam 

competências de compreensão da física como ciência e de resolução de problemas; na categoria D, as 

conceções evidenciavam que o EOABRP consiste em proporcionar aos alunos oportunidades para 

desenvolverem competências conceituais, de compreensão e de resolução problemas. Assim, a categoria 

A, B e C remetem para uma perspetiva de ensino centrado no professor, que transmite conceitos e/ou 

métodos ao aluno, ao passo que as conceções agrupadas na categoria D remetem para uma perspetiva de 

ensino centrado no aluno, em que este desenvolve competências diversas resolvendo problemas. No 

entanto, quando questionados sobre como ensinar ciências nas suas aulas usando a ABRP, todos os 

professores descreveram práticas parcialmente consistentes com a categoria D, dado que identificaram os 

papéis do professor como sendo de facilitador, tutor e guia. Um dos professores referiu que o EOABRP não 

é apropriado para uma turma composta por 60 alunos em que o professor trabalha sozinho. 
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De igual modo, num estudo realizado por Seyhan (2014), com 100 futuros professores 

universitários de ciências, da Turquia, constatou-se que os participantes no estudo referiam que o EOABRP 

é uma estratégia que coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem e que promove o 

desenvolvimento da capacidade de questionar e de aprender a aprender. 

Num estudo efetuado com dois professores portugueses de ciências e de geografia, Leite, 

Dourado, Morgado, Fernandes e Silva (2012a) constataram que para os professores a ABRP é uma 

abordagem que pode promover a integração de conhecimentos de disciplinas diferentes ou simplesmente 

a interdisciplinaridade. Por outro lado, os professores referiram que para haver êxitos na implementação da 

ABRP na perspetiva interdisciplinar é necessário clarificar bem os papéis a desenvolver pelos intervenientes 

no processo (professores e alunos). 

Num estudo feito por Amado (2015), para investigar as contribuições da estratégia ABRP para a 

formação contínua de professores de ciências, constatou-se que os 15 professores brasileiros participantes 

no estudo formulavam questões de ordem superior que exigem relação, avaliação e procura de soluções. 

Por outro lado, consideram que a ABRP promove o desenvolvimento do raciocínio crítico e a capacidade de 

argumentação e de escrita, bem como o envolvimento ativo do aluno na aprendizagem e na construção 

coletiva de conhecimentos. No entanto, dizem apresentar dificuldades na implementação, pela 

complexidade dos procedimentos a seguir. 

Em síntese, os estudos anteriormente apresentados, centrados na identificação das conceções 

sobre EOABRP, mostram que os professores acreditam que é uma abordagem de ensino que proporciona 

formação relevante aos alunos, promovendo o desenvolvimento de competências relevantes nos alunos, 

pois, ao centrar o processo de aprendizagem neles próprios, fomenta a aprendizagem em grupo e ao longo 

da vida, bem como a integração de saberes referentes às ciências e a outras áreas. 

Os estudos centrados na evolução das conceções e das práticas foram realizados no ensino 

superior e no ensino secundário. Assim, Balim et al. (2014), num estudo que envolveu a avaliação do 

efeito de uma ação de formação sobre EOABRP, constataram que os professores de ciências e tecnologia 

de nove escolas da cidade de Izmir, que participaram no estudo, antes da formação em EOABRP, referiam 

que é difícil usar EOABRP nas aulas organizando os alunos em grupos, mas, depois da formação e da 

implementação de EOABRP, consideraram que o EOABRP é motivador, promove o desenvolvimento de 

competências de investigação, do sentido de responsabilidade e do trabalho em grupo, incentiva à 

participação, à autodefinição, ao pensamento crítico, ao relacionamento das ciências com o dia-dia, 
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prepara para a aprendizagem ao longo da vida e aumenta a autoconfiança. Por outro lado, os professores 

referiram dificuldades por parte dos alunos, na implementação, visto que, nas primeiras semanas, os 

alunos não sabiam formular problemas subjacentes nos contextos problemáticos selecionados, faltavam 

salas apropriadas para trabalho em grupo e tempo para cumprir com todas as fases do EOABRP. 

Os 48 professores universitários participantes num estudo realizado por Iglesias (2002), ao nível 

da formação inicial de professores, chilenos, no âmbito da organização de um novo plano de estudo e, em 

particular, da inclusão de módulos de ABRP nesse plano, apresentaram opiniões concordantes com a ideia 

de que o EOABRP é interessante, inovador e agradável, mas afirmaram não conseguir implementar 

EOABRP por falta de tempo. No entanto, os referidos professores reconheceram haver uma “notória 

diferença entre o que se faz em algumas aulas tradicionais e nos módulos” (p.13) organizados segundo 

EOABRP e, no fim do 2º ano de implementação, referiram que, devido ao EOABRP, os seus alunos, futuros 

professores, já se sentiam mais motivados para resolver problemas. 

A revisão de literatura que aqui se apresenta está longe de ser exaustiva, mas sugere que as 

conceções dos professores sobre EOABRP não são muito favoráveis à sua implementação embora sejam 

passiveis de alterar através de formação. 

Refira-se que apesar da importância da ABRP na educação em ciências e na formação dos 

cidadãos (Morgado, 2016), não se conhecem estudos sobre as conceções nem sobre as práticas ou as 

representações de práticas de professores angolanos acerca do EOABRP. No entanto, as conceções e 

práticas sobre ABRP na educação em ciências serão discutidas, posteriormente, em maior profundidade 

(ver secção 2.4.1. e 2.4.2.). 

 

1.3. Objetivos de investigação 

Educar em ciências para a cidadania é um objetivo prioritário com vista à consecução dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável, propostos pelas Nações Unidas. Sabendo que o que os professores pensam 

interfere no modo como conduzem as suas atividades letivas, bem como na finalidade com que o fazem, e 

que a investigação mostra que os professores, de diversos países e níveis de ensino, possuem conceções e 

práticas nem sempre muito consistentes com a perspetiva em causa, este estudo visa comparar as 

conceções e as representações de práticas, sobre a educação em ciências para cidadania através da 
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aprendizagem baseada na resolução de problemas, de professores com formação superior em ensino da 

Física e de professores com formação média em Matemática e Física, no município do Moxico, em Angola. 

Este objetivo geral foi concretizado por meio dos seguintes objetivos específicos: 

− caraterizar as conceções dos dois grupos de professores (licenciados em ensino da Física e 

professores técnicos médios em Matemática e Física) sobre a educação em ciências para a 

Cidadania através da Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas; 

− caraterizar as representações de práticas dos dois grupos de professores (licenciados em ensino 

da Física e professores técnicos médios em Matemática e Física) sobre a Educação em Ciências 

para a Cidadania através da Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas. 

 

1.4. Importância da investigação 

Segundo o artigo 4º da Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino (Lei n.º 17/16, de 07 de outubro) 

LBSEE, em Angola, a escola deve formar indivíduos capazes de “compreender os problemas nacionais, 

regionais e internacionais de forma crítica, construtiva e inovadora para a sua participação ativa na 

sociedade, à luz dos princípios democráticos.” (p. 3994). Assim, tendo em conta que o professor exerce 

um papel preponderante na consecução deste objetivo, as suas conceções e representações práticas de 

ensino podem ser determinantes do sucesso ou do insucesso dessa consecução, consoante sejam, ou 

não, favoráveis a metodologias de ensino que visem a educação em ciências para a cidadania através da 

ABRP. Na literatura encontram-se poucos estudos centrados neste assunto e, em Angola, não se 

conhecem estudos sobre o mesmo, envolvendo professores no ativo. 

Assim, este estudo constitui um início de atividades de investigação sobre Educação em Ciências 

através da Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas e pode dar lugar à elaboração de projetos 

de formação inicial e/ou continua de professores, bem como de formação de formadores de professores, 

com vista a promover a adoção de EOABRP como um modelo de ensino adequado para alcançar os 

objetivos emanados pela LBSEE. 

 

1.5. Limitações da investigação 

As limitações verificadas no desenvolvimento deste estudo, prendem-se com a amostra, a técnica de 

recolha de dados e a análise dos resultados. 
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Em relação à amostra, decidiu-se trabalhar apenas com os professores de Física que atuam em 

seis escolas do 1º Ciclo do ensino secundário (Colégios estatais) do município sede (Moxico)  da Província 

do Moxico, em Angola, pelo facto de não haver recursos tecnológicos, informáticos e de comunicação nas 

instituições escolares (situação que impossibilitaria a recolha de dados com recurso às TIC), assim como 

dificultaria a deslocação do investigador para todas as escolas do mesmo município e do resto da 

Província. Além disso, houve limitações associadas à disponibilidade temporal para se desenvolver o 

referido estudo, que estavam associadas à distância territorial entre o local de realização do estudo, 

vivência permanente do investigador (África Austral, Angola, Moxico) e o de sua formação (Europa, 

Portugal, Braga – Universidade do Minho). Esses fatores influenciaram para que a amostra fosse de 

conveniência e consequentemente, não se pudesse fazer a generalização dos resultados deste estudo, mas 

sim, delimitá-los aos indivíduos participantes no estudo. 

Neste estudo utilizou-se como técnica de recolha de dados o inquérito por entrevista do tipo 

semiestruturada. Porém, a elaboração do respetivo instrumento de recolha de dados baseou-se em outros 

já aplicados em estudos desenvolvidos no contexto de Portugal, visto que em Angola (contexto de 

realização deste estudo) desconhecem-se estudos semelhantes a este. Ao longo do processo de realização 

das entrevistas, era recorrente nos professores o destaque de assuntos que não tinham relação com a 

questão colocada, bem como responderem antecipadamente às questões que ainda não lhes tinham sido 

colocadas, facto que exigiu a atenção redobrada por parte do investigador, para não voltar a colocar tais 

questões e pedir ao professor que esclarecesse as respostas que inicialmente não eram passíveis de 

compreensão. 

A análise dos resultados deste estudo não foi uma tarefa fácil, dada a diversidade da profundidade 

das respostas que os professores participantes no mesmo forneceram, não obstante, algumas respostas 

foram bastantes completas. Entretanto, a análise do investigador pode estar sujeita a subjetividade e, 

consequentemente, a uma menor qualidade dos resultados. Contudo, para amenizar a possível 

subjetividade no referido processo, a categorização foi apreciada por uma especialista em Educação em 

Ciências e, quando após discussão das duas categorização não houve consenso na forma de categorizar 

as respostas, elas foram consideradas ambíguas. 
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1.6. Plano geral da dissertação 

No capítulo I, Contextualização Teórica e Apresentação da Investigação, foi feita a contextualização geral da 

investigação (1.2), a nível da educação em ciências para a cidadania e aprendizagem baseada na 

resolução de problemas (1.2.1) e da abordagem sobre conceções e práticas docentes em educação para a 

cidadania e aprendizagem baseada na resolução de problemas (1.2.2.). Em seguida, foram apresentados 

os objetivos da investigação (1.3), importância da investigação (1.4), limitações da investigação (1.5) e este 

plano geral da dissertação (1.6) 

No capítulo II, Revisão de Literatura, após uma breve introdução (2.1), faz-se uma revisão dos 

principais desafios atuais da educação em ciências (2.2), a nível das competências para o século XXI 

(2.2.1) e da evolução da educação em ciências em Angola (2.2.2). Posteriormente, faz-se uma reflexão 

crítica acerca das conceções e percepções sobre as práticas de educação em ciências para a cidadania 

(2.3), fazendo-se uma revisão de conceções sobre as finalidades da educação em ciências (2.3.1) e de 

percepções sobre as práticas de educação em ciências para a cidadania (2.3.2). Para terminar este 

capítulo, faz-se uma análise da investigação sobre o ensino orientado para a aprendizagem baseada na 

resolução de problemas (2.4), enfatizando-se a evolução histórica, conceitos, princípios e teorias que 

suportam o EOABRP (2.4.1) e a organização do ensino orientado para a ABRP (2.4.2). 

No capítulo III, Metodologia, depois de uma breve introdução (3.1) faz-se a descrição geral da 

investigação (3.2), a caraterização da população e amostra (3.3), a seleção da técnica e instrumento de 

recolha de dados (3.4), a elaboração e validação do instrumentos de recolha de dados (3.5), o processo de 

recolha de dados (3.6) e o processo tratamento e análise de dados (3.7). 

No capítulo IV, Apresentação e Discussão dos Resultados, são apresentados e discutidos os 

resultados desta investigação, após uma breve introdução (4.1): conceções sobre a educação em ciências 

para a cidadania (4.2); representações sobre as práticas de EOABRP no contexto de educação em ciências 

para a cidadania (4.4) e perspetivas sobre a viabilidade da implementação do ensino da Física orientado 

para a ABRP (4.5). 

No capitulo V, Conclusões e Implicações, apresentam-se as conclusões desta investigação (5.2), as 

implicações dos resultados obtidos (5.3) e as sugestões para futuras investigações (5.4). 

  



 26 

CAPÍTULO II 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

2.1. Introdução  

Neste capítulo apresenta-se a revisão de literatura realizada e que serviu de fundamentação teórica deste 

estudo. Esta revisão de literatura centra-se em três subcapítulos divididos em duas secções cada. 

Inicialmente, faz-se uma abordagem sobre os desafios atuais da educação em ciências (2.2.), 

concretamente na secção educação em ciências e competências para o século XXI (2.2.1.), e perspetiva 

evolutiva da educação em ciências em Angola e formação docente (2.2.2). 

De seguida, faz-se uma revisão  acerca de conceções e perceções de práticas sobre a educação 

em ciências para a cidadania (2.3.), a nível de conceções sobre as finalidades da educação em ciências 

(2.3.1.) e perceções sobre as práticas de educação em ciências para a cidadania (2.3.2.). 

Por fim, reflete-se sobre o ensino orientado para a aprendizagem baseada na resolução de 

problemas (2.4.), na secção evolução histórica, conceitos, princípios e teorias que suportam o ensino 

orientado para a aprendizagem baseada na resolução de problemas (2.4.1.) e organização do ensino 

orientado para a aprendizagem baseada na resolução de problemas (2.4.2). 

 

2.2. Desafios atuais na educação em ciências  

2.2.1. Educação em ciências e competências para o século XXI  

Os avanços científicos e tecnológicos no mundo atual, constituem um grande desafio para as escolas, visto 

que os alunos diariamente se deparam com novas situações e informações à escala mundial, as quais 

carecem de resolução ou tratamento (Dogan, 2017; Martins, 2009). Face a esta realidade, a estrutura 

para competências do século XXI ou em inglês Partnership for 21st  Century Skills (P21) e o National 

Research Council (NRC), organizações criadas para estabelecer as metas para a educação em ciências 

com qualidade e para preparar os indivíduos para este século, identificam e definem as competências, os 
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conhecimentos e as habilidades fundamentais que os alunos devem dominar e/ou desenvolver, bem como 

exploram a sua integração nos sistemas educativos, para responder aos constantes encargos do mundo 

atual. 

De cordo com a P21 (2015), o desenvolvimento que se espera nos alunos está relacionado com as 

seguintes competências: i) aprendizagem e inovação (criatividade e inovação, pensamento crítico e 

resolução de problemas, comunicação e colaboração); ii) informação, media e tecnologia (literacia em 

informação, literacia para os media, literacia em Tecnologias de Informação e Comunicação-TIC); iii) e 

competências para a vida e carreira (flexibilidade e adaptabilidade, iniciativa e auto-direção, competências 

sociais e transculturais, produtividade e prestação de contas, liderança e responsabilidade). 

Desenvolver competências de aprendizagem e inovação. Para desenvolver estas competências é 

necessário criar condições no processo de aprendizagem para que os alunos pensem criativamente, usem 

uma ampla variedade de técnicas para gerar ideias, criem ideias novas e valiosas, e elaborem, refinem, 

analisem e avaliem as suas próprias ideias, a fim de melhorar e maximizar os esforços criativos (P21, 

2015). Além disso, os alunos devem trabalhar criativamente com os outros para aprenderem a 

desenvolver, implementar e comunicar novas ideias aos outros de forma eficaz, serem abertos e receptivos 

a novas e diversas perspetivas, incorporarem os conhecimentos do grupo e o seu feedback no trabalho, 

demonstrarem originalidade e inventividade no trabalho, compreendam os limites do mundo real para 

adotarem novas ideias e verem o fracasso como uma oportunidade para aprender ao compreenderem que 

a criatividade e inovação são processos cíclicos de longo prazo, com pequenos êxitos e erros frequentes 

(NRC, 2012; P21, 2015). Estas inovações devem ser implementadas para os alunos agirem usando ideias 

criativas no sentido de dar uma contribuição tangível e útil ao campo no qual a inovação ocorrerá (P21, 

2015). 

Desenvolver competências de aprendizagem e inovação, exige também desenvolver o pensamento 

crítico e a capacidade de resolução de problemas. De acordo com a P21 (2015), para pensar criticamente 

e resolver problemas, é necessário: raciocinar eficientemente, isto é, ser capaz de usar vários tipos de 

raciocínio (dedutivo, indutivo, entre outros) em função da situação ou problema; ter a capacidade para usar 

um pensamento em sistema, o que significa ser capaz de analisar como é que as partes de um todo 

interagem umas com as outras para produzir resultados globais em sistemas complexos; fazer julgamentos 

e tomar decisões, o que significa analisar e avaliar de maneira eficaz as evidências, argumentos, 

reivindicações e crenças, analisar e avaliar os principais pontos de vista alternativos, sintetizar e fazer 
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conexões entre as informações e os argumentos, interpretar informações e tirar conclusões com base na 

melhor análise e refletir criticamente sobre experiências e processos de aprendizagem; resolver problemas, 

necessariamente não familiares e de diferentes tipos, de forma convencional e inovadora, identificar e fazer 

várias perguntas significativas que esclarecem vários pontos de vista e conduzem às repostas melhores. 

Comunicação e a colaboração. A P21 (2015), defende que para desenvolver estas competências é 

necessário, em primeiro lugar, comunicar com clareza, o que implica ser capaz de: articular os 

pensamentos e ideias de forma eficaz, usando habilidades de comunicação oral, escrita e não verbal de 

forma variada e contextualizada; escutar com eficiência para decifrar os significados dos conhecimentos, 

valores, atitudes e intenções; usar a comunicação para várias finalidades; utilizar múltiplos meios de 

comunicação de massa (medias e tecnologias), e saber como avaliar a sua eficácia à priori, bem como 

avaliar o seu impacto; e comunicar eficazmente em diversos ambientes, incluindo um ambiente 

multilíngue. Em segundo lugar, é necessário desenvolver competências para colaborar com os outros, 

demonstrando capacidade para trabalhar de forma eficaz e respeitosa com grupos diversos, ser flexível e 

ter boa vontade para ajudar a assumir os compromissos necessários para atingir um objetivo comum, e 

assumir uma responsabilidade compartilhada pelo trabalho colaborativo e valorizar as contribuições 

individuais feitas por cada membro do grupo. 

Competências de informação, media e tecnologia. Para desenvolver estas competências, 

relativamente à literacia em informação, é fundamental que o aluno tenha acesso a uma diversidade e 

quantidade de informações de proveniências credíveis, avaliando-as de forma crítica e responsável, 

usando-as com a necessária preocupação e criatividade para a compreensão e resolução de problemas, e 

sobretudo mantenha uma postura deontológica face à preservação e ao destino a atribuir à informação 

(Dogan, 2017; P21, 2015). 

Literacia para os media. O desenvolvimento destas competências suscita a compreensão da 

finalidade com que é criada a media, realização de exames para constatar o modo como é interpretada a 

media e a influência que esta exerce nas crenças e comportamentos dos indivíduos, e a aplicação do 

conhecimento ou legislação referente ao acesso e utilização da media (Dogan, 2017; P21, 2015). 

Literacia em TIC. Para que se desenvolvam estas competências, algumas organizações 

internacionais e autores (P21, 2015; Dogan, 2017)  salientam que é necessário compreender e utilizar as 

TIC de forma racional e ética (os computadores, PDAs, media players, GPS, etc.), como ferramentas para 

investigar, criar, comunicar, gerir, integrar bem como avaliar as informações. 
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Num mundo fortemente marcado pelos avanços científicos e tecnológicos, as instituições 

empregadoras têm sido cada vez mais exigentes, motivando os indivíduos a procurarem mecanismos para 

a sua inserção no mercado de trabalho ou vida social. Assim, Dogan (2017) e P21 (2015) destacam que é 

crucial desenvolver competências para vida e carreira. O desenvolvimento das referidas competências 

radica na flexibilização na adaptação às mudanças, o que implica ter a capacidade para se ajustar em 

variados contextos de trabalho (heterogéneos ou homogéneos), ser pontual e assíduo, desempenhar com 

zelo os papéis que lhe são atribuídos, respeitar os colegas, interagir eficazmente, lidar de forma positiva 

com os elogios, refutações e criticas, compreender, negociar e manter uma postura equilibrada 

relativamente às visões e crenças apresentadas pelos outros, de modo a serem alcançadas soluções 

unanimes, fundamentalmente em espaços multiculturais. 

Iniciativa e auto - direção. Dogan (2017) e P21 (2015) referem que o desenvolvimento destas 

competências implica definir e equilibrar metas com critérios de sucessos tangíveis e intangíveis, 

estratégias de curto e longo prazo e realizar trabalhos de forma eficiente no período de tempo previsto. 

Monitorar, definir, priorizar e concluir trabalhos de forma independente. Não se limitar aquilo que se 

aprende nos currículos, mas sim explorar e expandir a sua própria aprendizagem por intermédio de outras 

fontes educativas, demostrar predisposição em aprender de forma constante e fazer juízo de valor sobre as 

experiências de aprendizagens passadas com vista a perspetivar o progresso. 

 A interação efetiva com os outros é considerada como um dos aspetos que está no cerne do 

desenvolvimento das competências sociais e transculturais (P21, 2015). Para o efeito, é necessário que o 

indivíduo saiba quando é apropriado ouvir e quando falar, tenha um comportamento respeitável e 

profissional de modo a trabalhar em equipes com diferentes ideias e valores, respeite as diferenças 

culturais e colabore com indivíduos de status sociais e culturas diferentes, e crie situações que envolvem o 

intercâmbio de ideias e culturas de modo a potenciar a inovação e a qualidade de trabalho (P21, 2015). 

Produtividade e prestação de contas. O desenvolvimento destas competências implica definir e 

cumprir metas de forma persistente, priorizar, planear e gerir o trabalho para atingir os resultados previstos 

(P21, 2015). Também implica, trabalhar de forma positiva e ética, gerir o tempo e os trabalhos de forma 

eficaz e multifacetada, participar ativamente, colaborar e cooperar de forma eficaz com as equipes, 

respeitar e avaliar as ideias dos outros, e responsabilizar-se pelos resultados (P21, 2015). 

Liderança e responsabilidade. A P21 (2015) afirma que estas competências podem ser 

desenvolvidas a partir do uso das capacidades de relações interpessoais e de resolução de problemas, de 
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modo que os indivíduos sejam influenciados e motivados a alcançar objetivos comuns, demostrem 

integridade e comportamento ético, e atuem com responsabilidade enfatizando e priorizando os interesses 

da maioria da população da sociedade. 

Qualquer comunidade educativa científica que pretenda formar indivíduos capazes de atender às 

necessidades atuais do século XXI, deve basear-se nos princípios da P21 e da NRC (2012), ajustando-os 

aos seus currículos, programas de disciplinas, guias de avaliação das aprendizagens, planos de 

desenvolvimento profissional de professores e contexto de aprendizagem, como ilustra a sequência 

representada na figura 1. 

 

(Fonte: P21, 2015, p.1)  

Figura 1. Resultados de aprendizagem e sistemas de suporte para o aluno do século 21 

 

Tendo em atenção a figura 1, percebe-se que a par do desenvolvimento de competências exigidas 

para o exercício da cidadania ativa, também é necessário que o aluno tenha domínio de temas-chave, os 

quais incluem o Inglês, Leitura ou Linguagem, Línguas do mundo, artes, Matemática, Economia, Ciências, 

Geografia, História, Governo e Civismo (P21, 2015). 

Neste contexto, as escolas devem promover a compreensão do conteúdo em níveis avançados 

para desenvolver nos alunos: a consciência global (entender e abordar questões globais, aprender e 

trabalhar de forma colaborativa, envolvendo indivíduos de diversas culturas, religiões e estilos de vida, num 

ambiente de respeito mútuo e diálogo aberto); a literacia financeira, económica e empresarial (saber como 

fazer escolhas económicas pessoais apropriadas, compreender o papel da economia na sociedade, uso de 
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habilidades empreendedoras para melhorar a produtividade de seus locais de serviço e progressão de sua 

carreira); a literacia cívica, em saúde e ambiental (Dogan, 2017; Kumari, Sharma & Jyoti, 2018; P21, 

2015). De acordo com as Recomendações do Parlamento Europeu e do Conselho (2006), estas 

competências estão classificadas e recomendadas desde 2006 para que sejam integradas, na forma de 

oito competências essenciais, nas estratégias de aprendizagem ao longo da vida, com as seguintes 

denominações: 

− comunicação na língua materna, isto é, capacidade de expressar e interpretar os conceitos, 

pensamentos, sentimentos, factos e opiniões através da escrita e/ou oralidade; 

− comunicação em línguas estrangeiras, que inclui a capacidade de compreensão do vocabulário, da 

gramática funcional e conhecimento da diversidade linguística para resumir, parafrasear e traduzir, 

bem como compreender a interculturalidade; 

− competências em Matemática e competências básicas em Ciências e Tecnologia, o que significa 

desenvolver a capacidade para resolver problemas do dia-a-dia por meio do raciocínio matemático, 

compreensão do mundo natural, assim como a aplicação do conhecimento das tecnologias em 

situações reais e de necessidade humana, como por exemplo na medicina, transporte, 

comunicação, etc.; 

− competência digital, isto é, a capacidade de apropriação segura e crítica das TIC´s no trabalho, 

nos momentos livres e na comunicação; 

− aprender a aprender, ou seja, a capacidade de gerir a sua própria aprendizagem, quer em grupo 

quer individualmente, consciencializar-se sobre o método de aprendizagem mais adequado para si 

próprio e as suas necessidades, identificar as oportunidades disponíveis, e ser capaz de superar 

obstáculos no âmbito da aprendizagem; 

− competências sociais e cívicas, que incluem a capacidade de envolver-se de forma eficaz e 

construtiva na vida social e laboral, promovendo a democracia, em particular nas sociedades em 

que os seus integrantes são cada vez mais heterogéneos nas ideias ou crenças, raças, culturas, 

ocupação laboral entre outros; 

− espírito de iniciativa e espírito empresarial, isto é ter capacidade para materializar as ideias, ser 

criativo e inovador e saber planear e gerir projetos com vista a atingir objetivos, isto é, em casa, na 

sociedade e local de trabalho; e 
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− sensibilidade e expressão culturais, isto é, ter capacidade para apreciar a relevância da criatividade 

de ideias, experiências e das emoções nas distintas formas de comunicação, nas quais a música, 

a literatura, as artes do espetáculo, assim como, as artes visuais fazem parte. 

Osborne (2013) refere que apesar de serem identificadas as exigências educativas relativas ao 

século XXI, em algumas escolas ainda é notável o ensino baseado na memorização de conceitos e 

descontextualizado do aluno. O autor destaca a necessidade de construção de modelos de raciocínio 

científico como recursos impulsionadores de aprendizagens contextualizadas e promotoras de 

competências de análise, comparação, crítica, criatividade e explicação. 

Na perspetiva de alguns investigadores, para desenvolver as competências anteriormente referidas, 

a aprendizagem das ciências deve desenvolver-se com recurso a modelos (Justi, 2003; Osborne, 2013), 

dado que neles aprendem-se fenómenos e estruturas de corpos de grandes dimensões, como por exemplo 

o sistema solar, as fases da lua, transformação de energia mecânica em energia elétrica (Medeiros, Leite & 

Oliveira, 2007), o interior de um vulcão (Ferreira, Santos & Mela, 2003) e, estruturas de pequenas 

dimensões e/ou não visíveis a olho nu, como por exemplo o campo elétrico e magnético, a célula, o 

interior do corpo humano e o átomo (Harrison & Treagust, 2000), os quais carecem de uma ou várias 

representações para facilitar a compressão dos mesmos pelos alunos. 

Os modelos permitem a representação da estrutura (do átomo, vulcão, o corpo humano), 

funcionalidade (do coração, circuitos elétricos), comportamento (simulação de decaimento radioativo), de 

analogias de objetos e processos outros processos físicos (Osborne, 2013). Além de os modelos serem 

representativos, também promovem o desenvolvimento do raciocínio inferencial e devem ser avaliados e 

comparados com os fenómenos ou corpos análogos (Osborne, 2013). A atividade avaliativa serve para 

averiguar a capacidade do aluno para identificar os pontos fortes e fracos do modelo, usar um determinado 

modelo para deduzir ou prever resultados e a capacidade de explicar com base no mesmo (Osborne, 

2013). 

Com o processo de Bolonha, em Portugal ao nível do ensino superior, as universidades 

reconheceram a necessidade de adoção de metodologias que visam não apenas a aprendizagem ou 

desenvolvimento de aspetos cognitivos, mas também que estimulem “o desenvolvimento de competências 

de comunicação, liderança, inovação e criatividade necessárias para que cada indivíduo possa integrar-se, 

participar e usufruir das potencialidades que a sociedade de conhecimento lhe proporciona” (Flores et al. 

2007, p.9). A par destes aspetos, o processo de Bolonha incita à erradicação do ensino tradicional 
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centrado fundamentalmente na transmissão e memorização de conteúdos, reconfiguração dos conteúdos, 

planos curriculares, redução da carga horária e ter o aluno como centro do processo de aprendizagem 

(Flores et al. 2007). 

Segundo alguns autores e instituições (Glaze, 2018; NRC, 2012; Osborne, 2013), a abordagem 

transversal da educação em ciências tem predominado no mundo, o que, por sua vez, promove o 

desenvolvimento da consciência global, literacia científica e explicita a razão porque é necessário formar 

indivíduos críticos e ativos, capazes de resolver problemas da sociedade. Nesta perspetiva, realizam-se 

investigações sobre a aprendizagem das ciências com recurso à aprendizagem baseada na resolução de 

problemas, que consiste em aprender novos conhecimentos e desenvolver competências a partir da 

resolução de problemas do dia-a-dia e do interesse do aluno ou sociedade (Amado, 2015; Dogan, 2017; 

Leite & Afonso, 2001; Leite & Esteves, 2005, 2006; Morgado, 2016). 

Há um conjunto de investigações sobre outras metodologias de ensino centradas no aluno, que 

não são objeto desta investigação, mas que explicam algumas conceções dos professores. Uma dessas 

metodologias é a aprendizagem baseada em projetos (ABPj), como uma das abordagens que promove o 

desenvolvimento de competências a partir de projetos (Dole, Bloom & Doss, 2017; Fernandes, 2018; 

Hanney & Savin – Baden, 2013). A ABPj é uma metodologia de ensino e aprendizagem, caraterizada pela 

envolvência ativa dos alunos no desenvolvimento de suas competências conceituais, procedimentais e 

atitudinais, que através de um processo de investigação devidamente planejado, com questões complexas, 

relevantes e autênticas, promove-se aprendizagens eficientes e eficazes (Fernandes, 2018; Masson et al. 

2012). Há estudos que abordam as conceções, representações de práticas sobre esta metodologia no 

contexto escolar. 

A título de exemplo, o estudo de Fernandes (2018) descreve as conceções e representações de 

práticas de professores de Física e Química, em Portugal. Apesar de os participantes no estudo terem 

afirmado que a implementação da ABPj no ensino das ciências requer formação dos professores e 

disponibilidade de recursos e mudanças curriculares, a autora destaca que o desenvolvimento de 

competências para o exercício da cidadania ativa no século XXI, requer o uso de metodologias de ensino 

como essas. Não obstante, no estudo de Pereira, Marques e Morais (2018), sobre a análise do projeto 

intitulado “Como Na Vida! (CNV)”, destaca-se a ABPj e a promoção da articulação horizontal, pois, no 

referido projeto define-se a promoção e reforço das competências transversais na formação dos alunos, 

promove-se o trabalho cooperativo e articulação de distintas áreas disciplinares, orienta-se e estimula-se os 
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alunos para refletirem de forma crítica e autónoma face aos problemas contextuais, incentiva-se a 

mobilização saberes e/ou competências que remetem à soluções dos mesmos e avalia-se o processo e os 

produtos finais. 

Outro conjunto de investigações é sobre a relação entre a ciência, tecnologia, sociedade e 

ambiente – CTSA. A perspetiva CTS surge no século XX, aquando do agravamento de problemas sociais, 

económicos e ambientais nas sociedades, onde, por sua vez, era explícita a desassociação entre a ciência, 

tecnologia e a sociedade e/ou não estavam a tributar para o bem estar das sociedades (Brum, Marsango, 

& Santos, 2017). Esta perspetiva implica valorizar a vivência do aluno para promover um ensino 

contextualizado, apresentar a ciência como uma atividade humana  em estreita relação com a tecnologia e 

a sociedade, preparar os alunos para participarem de forma ativa, responsável e democrática na avaliação 

e controlo das implicações sociais da ciência e tecnologia, ou desenvolver a literacia científica nos alunos 

(Mendes, Melo, Ruéda, Gómez, Lope & Camaño, 2008; Toti, Pierson & Silva, 2009; Vieira & Moreira, 

2008). No estudo de Brum, Marsango e Santos (2017) explicita-se que o uso da CTS no contexto escolar 

influencia os alunos a perceberem os problemas socioambientais  do seu dia-dia e a tomarem decisões 

fundamentadas sobre os mesmos. A título de exemplo, refere-se que alguns alunos acreditam que as 

catástrofes que se têm verificado nas sociedades são resultantes de ações antrópicas desregradas, desde 

os cientistas, os governos e o resto da população, facto que remete para a perceção de que quer a ciência, 

quer a tecnologia devem funcionar de forma equilibrada com a sociedade, de modo a garantir a 

sustentabilidade das mesmas e do ambiente (Brum, Marsango & Santos, 2017). 

Também são objeto de vários estudos os modelos de mudança conceptual, nos quais radica a 

promoção da mudança de conceções alternativas dos alunos, através da consciencialização sobre as suas 

conceções alternativas, criação de conflito cognitivo e resolução do conflito cognitivo (Aguiar, 2001), as 

atividades laboratoriais, que implicam a utilização dos matérias de laboratório ou alternativos a estes, para 

reproduzir fenómenos ou acontecimentos físicos e naturais (Dourado & Leite, 2008; Leite, 2002; Leite & 

Figueiroa, 2004) e a atividade de campo, que ao ser entendida como “toda aquela que envolve o 

deslocamento dos alunos para um ambiente alheio aos espaços de estudo contidos na escola” (Fernandes 

2007, p. 22), se inserem num conjunto mais vasto de atividades designadas trabalho prático, o qual visa 

fazer com que os estudantes se envolvam cognitiva e afetivamente no processo de aprendizagem, 

interiorizem conceitos, assim como desenvolvam valores e atitudes, de uma forma integrada (Dourado & 

Leite, 2013; Hodson, 2003; Viveiro & Diniz, 2009). É de salientar que em função dos objetivos pretendidos 
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nas atividades de campo, estas podem tomar distintas designações, tais como atividades de motivação, de 

treino, ilustrativas, de observação guiada, indutiva, identificação ou definição de problema(s), e de 

resolução de problema(s), cujo critério de seleção centra-se nos objetivos de aprendizagem, perspetivas de 

ensino e aprendizagem, integração no processo de ensino, papel do professor e do aluno, acesso ao 

conhecimento conceitual, identificação das conceções alternativas dos alunos, reconhecimento da 

consistência entre as conceções, promoção da relação interpessoal, desenvolvimento de competências 

científicas, atitudinais, comunicativas e de interação com o ambiente (Dourado & Leite, 2013). 

As  analogias são também objeto de investigação na educação em ciências. Uma analogia é um 

modelo de ensino assente na comparação relacional para explicar domínios desconhecidos ou 

conhecimentos denominados de domínios desconhecidos (alvos) a partir de outros conhecidos (bases, 

familiares), com o intuito de averiguar as potencialidades destas abordagens metodológicas nas aulas de 

ciência para a formação de indivíduos socialmente ativos em sociedades democráticas (Ferry & Paula, 

2017). 

No âmbito da educação em ciências, Ng e Angstmann (2017), realizaram um estudo na Austrália, 

sobre um projeto de formação online e baseado em questionamento, com vista a motivar os alunos para 

aprenderem ciências (particularmente a Física, nesta investigação), bem como averiguar o seu impacto 

nas experiências relacionadas com as aprendizagens dos alunos. Segundo os autores, a aprendizagem 

baseada na investigação é uma abordagem que começa com um repto no qual o conhecimento necessário 

não é conhecido a priori, promove-se o envolvimento do aluno na construção de significados científicos a 

partir de métodos usados por cientistas e indagações relativas à sua vivência (como por ex.: como funciona 

uma iluminação pública? O que determina a rapidez da fluidez de um rio? Etc.). Assim, Ng e Angstmann 

(2017), sustentam que no ambiente de aprendizagem online promove-se a construção do conhecimento 

individual e social baseado nas teorias de aprendizagem cognitiva (Piaget, 1970; Bruner, 1973) e social 

(Vygotsky, 1988) para referir que o aluno é um participante ativo na construção de seu próprio 

conhecimento, e a sua inserção num ambiente tecnológico potencia essa construção do conhecimento por 

ser uma aprendizagem aberta, na qual o aluno analisa ativamente, avalia e toma decisões enquanto 

manipula as informações (vídeos, tais como simulações laboratoriais de Física virtual no design 

pedagógico) e problemas à sua vista, de modo a interpretá-los e construir novos conhecimentos ou resolver 

problemas. 
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Dentre as varias metodologias baseadas em investigação, iremos aprofundar o Ensino orientado 

para a Aprendizagem baseada em Problemas (EOABRP) por ser o foco de investigação deste trabalho (ver 

secção 2.4). 

 

2.2.2.Perspetiva evolutiva da educação em ciências em Angola e formação docente  

Antes de abordar a educação em ciências no contexto angolano, importa caraterizar a República de Angola, 

a qual foi alvo de nossa análise em termos de evolução das perspetivas de educação.  Angola é um país 

situado na costa ocidental da África Austral, ex-colónia de Portugal durante cinco séculos até 11 de 

Novembro de 1975, data da sua independência (Pinto, 2016), com uma extensão territorial de 1.246.700 

Km2 (Sabino, 2017). Angola faz fronteira com a República do Congo, Congo Democrático, Zâmbia e 

Namíbia (Sabino, 2017). Segundo os resultados definitivos publicados em 2016 pelo instituto nacional de 

estatística (INE), referentes ao senso realizado em 2014, a população é estimada em mais de 25,7 

milhões de habitantes, sendo 48% da população residente masculina e 52% da população residente 

feminina. Angola é um país etnolinguístico. A título de exemplo existem as línguas nacionais Umbundu, 

Kimbundu, Kikongo, Tchokwe e N'gangela, mas o português é a língua oficial de comunicação e de 

educação (Chivela & Nsiangengo, 2003; Sabino, 2017), pelo que, segundo a Lei de Bases do Sistema de 

Educação e Ensino (LBSEE), Lei n.º 17/16, de 07 de outubro de 2016, em Angola tem-se vindo a 

promover “políticas públicas de inserção e massificação do ensino das principais línguas de comunicação 

internacional, em todos os subsistemas de ensino, com prioridade para o ensino do inglês e do francês.” 

(p.3995). 

Consta do relatório da UNESCO (2012), que até em 2012, Angola era considerado pela UNESCO 

como um país de baixo índice de desenvolvimento educativo (IDE), visto que ocupava o 111.º lugar entre 

120 países na tabela classificativa de Educação para todos da UNESCO, com um IDE estimado em 0.685, 

com a taxa total de escolarização ajustada primária de 0.857, a taxa de alfabetização de adultos de 0.701 

e índice de paridade de género de 0.734, desencadeado por baixas taxas de transição e altas taxas de 

abandono escolar de raparigas e adolescentes na educação secundária, com maior incidência nas zonas 

rurais. 

Em Angola, todas as ações educativas sujeitam-se à LBSEE, documento orientador do sistema 

educativo de Angola, que visa estabelecer os princípios gerais e as bases de modo a facilitar a 

implementação das políticas educativas propostas para todos os subsistemas de ensino. Assim, segundo a 
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LBSEE, o sistema de educação e ensino está constituído por seis subsistemas de ensino e quatro níveis de 

ensino. Os subsistemas são os seguintes: educação pré-escolar; ensino geral (1ª à 12º classe); ensino 

técnico-profissional, que os indivíduos podem frequentar desde a 7ª classe ou a partir da 10ª classe (7ª ou 

10ª à 13º classe); formação de professores; educação de adultos; ensino superior. O nível de educação 

pré-escolar corresponde ao primeiro subsistema. O ensino primário corresponde a parte do ensino geral 

(1ª à 6ª classe); o ensino secundário, está dividido em 1º ciclo (7ª à 9ª classe) e 2º ciclo (10ª à 12ª 

classe) e o ensino superior é de quatro anos nos cursos de ciências de educação e de cinco ou mais anos 

nos outros Cursos. 

Com o alcance da independência, de modo a expandir o processo de ensino em todo o seu espaço 

territorial, o governo angolano em 1977 aprovou um sistema nacional de educação e ensino, cuja 

implementação foi feita em 1978 (Nguluve, 2006). Por meio deste sistema, todas as ações educativas 

foram adaptadas aos desígnios do Estado, vigorando a igualdade de oportunidades no acesso e 

continuação dos estudos, a gratuidade e obrigatoriedade do ensino em todos os níveis e o aperfeiçoamento 

constante do pessoal docente (Chivela & Nsiangengo, 2003). Este facto, por um lado, desencadeou uma 

explosão da população escolar, por outro lado, colocou o Estado numa situação preocupante, pois, o 

mesmo não se encontrava preparado quer em infraestruturas, quer em quantidade de professores, quer 

ainda com materiais escolares suficientes para responder eficientemente às espectativas educativas 

(Nguluve, 2006; Chivela & Nsiangengo, 2003). 

Na primeira estruturação do sistema educativo de Angola, isto é, na época pós-independência, 

teve-se como finalidades o rompimento da cultura colonialista, a valorização da cultura nacional, o 

desenvolvimento da democracia política e justiça social e a educação em ciências (Nguluve, 2006). Estes 

desafios representavam inovações, fundamentalmente para a educação em ciências que no período 

colonial era quase inexistente no contexto angolano, marcando assim o início da educação em ciências nos 

currículos de vários níveis de ensino, em Angola (Nguluve, 2006). 

Ao abordarmos a educação em ciências no contexto angolano, é fundamental realçar que a LBSEE 

a considera como uma perspetiva que visa preparar o homem na componente científica, de modo que este 

esteja apto para responder aos constantes desafios da sociedade. Assim, podemos considerar que a 

perspetiva de educação em ciências em Angola é concretizada por intermédio de disciplinas programadas 

para os distintos níveis de ensino, nomeadamente do estudo do meio (no ensino primário), disciplinas de 

Física, Química, Biologia e Geologia (no 1º e 2º ciclo do ensino secundário) e em algumas unidades 
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curriculares do ensino superior. De modo a não nos desviarmos dos objetivos desta investigação, 

limitamos a análise sobre a educação em ciências nos documentos oficiais relativos ao ensino secundário.  

Na segunda reforma educativa iniciada em 2004, face ao Decreto Lei 13/01 de 31 de Dezembro 

de 2001, que faz parte da anterior Lei de Bases do Sistema Educativo de Angola, o 1º Ciclo do ensino 

secundário é a primeira etapa da formação geral, visa promover o aprofundamento dos conhecimentos e 

habilidades desenvolvidas no nível anterior (ensino primário) e preparar os alunos em termos do saber, 

saber fazer e saber ser, de modo a articular-se essa formação com a do 2º ciclo do ensino secundário ou 

de outras formações que o perfil de saída deste nível de ensino habilita. No mesmo documento, observa-se 

que entre as disciplinas ministradas no 1º Ciclo do Ensino secundário, destacam-se três relacionadas com 

as ciências, nomeadamente, a Física, Química e a Biologia, as quais possuem cada uma a carga horária 

de 210 horas anuais (Octávio, 2013). 

Com a elaboração e aprovação do currículo do 1º ciclo do ensino secundário, bem como dos 

respetivos programas de  disciplinas de ciências (programa de Física - PF, programa de Biologia - PB e 

programa de Química - PQ) em 2013, o ensino destas disciplinas conheceu algumas mudanças, ainda que 

não significativas para responder aos paradigmas atuais de ensino, comparativamente com os anos 

anteriores, nos quais as ciências eram ensinadas como se fossem saberes dissociados da vivência dos 

alunos (Octávio, 2013). O professor era o detentor do saber e o aluno um receptor passivo de 

conhecimentos, passando para um ensino no qual os principais agentes dos processos de ensino e 

aprendizagem (P.E.A) devem encarrar o ensino das ciências como recurso para explicar os fenómenos do 

quotidiano e promover o bem estar do homem (Octávio, 2013). 

Os programas das disciplinas de ciências para o 1º ciclo do ensino secundário, salientam que o 

respetivo ensino deve desenvolver-se numa perspetiva que promova a formação geral básica dos alunos 

nos domínios intelectual, afetivo, ético, prático, social e/ou mesmo colocá-los em situações que lhes 

permitam desenvolver atitudes de relações interpessoais e com o meio envolvente, optar por valores e 

princípios de ética (por ex.: o respeito pela vida), quer na perspetiva individual (como ser humano), quer 

social (controlo da taxa de natalidade, carência e excesso alimentar, desequilíbrio ecológico, as doenças 

como o SIDA ou outras DTS, o cancro, entre outras enfermidades) ou dos ecossistemas (INIDE, 2013). O 

atual programa da disciplina de Física, estabelece os conteúdos referidos no quadro 1, para os três anos 

de escolaridade do 1º ciclo do ensino secundário. 
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Quadro 1. Conteúdos do 1ºCiclo do ensino secundário da disciplina de Física 

7ª Classe 8ª Classe 9ª Classe 

Tema A – O Universo  
− O Sistema Solar* 
− O Céu diurno. O Sol* 
− Influência do Sol sobre a Terra 
− O Céu noturno. As Estrelas* 
− Luz e cor 
− A Lua seus movimentos* 
− Processos de orientação 

Tema A – Energia, Trabalho e Máquinas 
simples 

Subtema 1 – Energia e Trabalho 
− Energia e formas de energia 
− Conceito de sistema 
− Transformações e transferências de 

energia mecânica 
− O trabalho como medida de energia 
− Conceito de trabalho de uma força 

constante 
− Unidade do S.I. de energia e de trabalho 
Subtema 2 – Máquinas simples 
− Transferências de energia e máquinas 

simples 
− A alavanca, tipos de alavanca 
− Condição de equilíbrio 
− Vantagem mecânica 
− Potência de uma máquina. Unidade S.I. 

de potência 

Tema A – Movimento 
Subtema 1 – Relatividade do movimento 
− Movimento dos corpos 
− Sistemas de referência (referencial);  
− A relatividade do movimento 
− Trajetória de um móvel 
− O deslocamento 
− A velocidade 
− A aceleração 
Subtema 2 – Movimentos Retilíneos 
− Movimento retilíneo e uniforme 
− Movimento retilíneo e variado 
− Representação de gráficos 
− Interpretação de gráficos 
    

Tema B – A Física e as grandezas físicas 
Subtema 1 – A Física e a natureza  
− Introdução ao estudo da Física; 
− O que estuda a Física* 
− Importância da Física* 
− A Física e a técnica 
Subtema 2 – Grandezas físicas e sua 

medição 
−  Grandezas físicas e sua medição 
− Sistema internacional de unidades* 
− Medição de comprimentos* 
− Medição de superfícies* 
− Medição de volumes* 

Tema B – Energia Calorífica 
Subtema 1 – Temperatura e calor 
− Movimento térmico 
− Temperatura e calor 
− Termómetro líquido 
− Formas de propagação do calor 
Subtema 2 – Energia interna dos corpos 
− Energia interna dos corpos 
− Quantidade de calor e unidades 

respetivas 
− Calor específico e unidades respetivas 

Tema B – Eletrostática  
Subtema 1 – Fenómenos eletrostáticos 
− Os fenómenos eletrostáticos e a sua 

importância 
− A eletrização dos corpos 
− Interação dos corpos eletrizados 
− Interpretação dos fenómenos eletrostáticos 

com base na teoria eletrónica 
− Bons e maus condutores 
− Estrutura metálica 
− Eletrização por contacto e por influência 
− O pêndulo elétrico e o eletroscópio 

Tema C – Estrutura e Estados de 
Agregação da Matéria 

− Noções elementares sobre a estrutura 
das substâncias* 

− Estado físico de agregação: sólido, 
líquido e gasoso* 

− Agregação e movimento dos 
corpusculares* 

− Introdução à teoria cinético – 
molecular* 

− Dilatação e difusão* 
− Temperatura e movimentos 

corpusculares* 

Tema C – Fenómenos acústicos 
Subtema 1 – Produção e propagação do 

som 
− Produção do som e fenómenos sonoros 
− Propagação do som 
− Velocidade de propagação do som 
Subtema 2 – Qualidades do som 
− Qualidade do som 
− Fatores que determinam as qualidades 

do som 
− Período e frequência 
 

Tema C – Energia elétrica  
Subtema 1 – Energia elétrica e suas 

manifestações 
− A energia elétrica na vida do dia – a – dia 
− Fontes de energia elétrica 
− Circuito elétrico 
− Efeitos da corrente elétrica 
− Intensidade da corrente elétrica, unidades 
− Medição da corrente elétrica, o amperímetro 
− Diferença de potencial elétrico, unidades 
− Medição da diferença de potencial elétrico, o 

voltímetro 
− A corrente elétrica nos metais, nos eletrólitos 

e nos gases.  
Subtema 2 – Resistência elétrica. Lei de Ohm. 
− Lei de Ohm 
− A resistência de um condutor; unidades 
− Fatores de que dependem a resistência de 

um condutor 
− Reóstato 
− Associação de condutores em série e 

associação de condutores em paralelo 
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Quadro 1. Conteúdos do 1º ciclo do ensino secundário da disciplina de Física (cont.) 

7ª classe 8ª Classe 9ª Classe 

Tema C – Estrutura e Estados de 
Agregação da Matéria 

Tema C – Fenómenos acústicos 
Subtema 1 – Produção e propagação do som 
 

Subtema 3 – Potência e energia elétrica. Lei de 
Joule 
− Potência elétrica 
− Unidade S.I. de potência 
− A potência e energia elétrica 
− A corrente elétrica e o efeito térmico – efeito 

Joule 
− Lei de Joule 
− O “contador da eletricidade” 
− Os corta – circuitos fusíveis 
− Relação entre a unidade S.I.  e unidades 

práticas de energia elétrica 
Tema D – Força e Massa 
Subtema 1 – Forças e Interações 
− Tipos de forças e seus efeitos 
− A força como grandeza vetorial. Sua 

representação gráfica* 
− Unidade S.I. de força* 
− Composição de forças. Força 

resultante* 
− Força elástica 
− Dinamómetros e balanças 

dinamómetro* 
− Medição de intensidade de forças* 
− Peso de um corpo. Fatores de que 

depende* 
− Força de atrito* 
− Forças de atrito na natureza e na 

técnica 
− Pressão e força de pressão* 
− Unidade S.I de pressão* 
− A pressão na natureza 

Subtema 2 – Massa e inércia 
− Massa e inércia* 
− Unidade S.I de massa*  
− Outras unidades de massa mais 

utilizadas 
− Medição de massas*  
− Densidade de um corpo* 

Tema D – Fenómenos Luminosos 
Subtema 1 – Propagação da luz 
− Fontes e recetores de luz 
− Propagação retilínea da luz 
− Triângulo de visão: fonte luminosa, objeto, 

detetor 
Subtema 2 – Refração da luz  
− Refração da luz 
− Velocidade da luz no vazio 
− Dispersão da luz, prisma ótico, espetro da 

luz visível 
− Radiação monocromática 
− Feixe policromático 

Subtema 3 – Reflexão da luz 
− Reflexão da luz 
− Absorção e reflexão seletiva. Cor  
− Leis da reflexão da luz  
− Construção geométrica da imagem obtida 

num espelho plano 
− Espelhos planos 
− Imagens virtuais 

Subtema 4 – A visão e seus defeitos 
− Olho humano: ponto próximo e ponto 

remoto;  
− Miopia, presbiopia, hipermetropia 
− Lentes convergentes e divergentes 
− Foco e distância focal de uma lente 
− Potencia focal de uma lente. Dioptria 
− Imagens reais e imagens virtuais com 

lentes 
Subtema 5 – Espelhos esféricos 
− Espelhos esféricos: côncavos e convexos 
− Aparelhos óticos: lupa, projetor de 

diapositivos, máquina fotográfica, 
microscópio, telescópio 

Tema D – Eletricidade e Magnetismo  
Subtema 1 – Efeitos magnéticos  
− O que é o magnetismo 
− Propriedades dos ímanes 
− Breve noção de corpo magnético 
− A agulha magnética e a bússola 

Subtema 2 – Corrente elétrica e os efeitos 
magnéticos 
− Efeitos magnéticos da corrente elétrica: 

fatores de que depende 
− O eletroíman e algumas aplicações 

Subtema 3 – Indução eletromagnética 
− A indução eletromagnética como forma de 

produção de corrente elétrica 
− Corrente contínua e corrente alternada 
− Frequência da corrente alternada 
− Geradores industriais de corrente elétrica;  
− As centrais elétricas 
− Transformadores de tensão elétrica  
− Fenómenos eletromagnéticos e o 

desenvolvimento tecnológico  
 

Tema E - Pressão nos Líquidos e nos 
Gases 
Subtema 1 - Líquidos: vasos 
comunicantes 
− Superfície livre dos líquidos* 
− Vasos comunicantes* 
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Quadro 1. Conteúdos do 1º ciclo do ensino secundário da disciplina de Física (cont.) 

7ª Classe  8ª Classe  9ª Classe  

Tema E - Pressão nos Líquidos e nos Gases 
Subtema 2 - Líquidos: forças de pressão 
− Pressão no interior dos líquidos* 
− Paradoxo hidrostático 
Subtema 3 - Pressão nos líquidos. Princípio 

de Pascal 
− Princípio de Pascal* 
− Prensa hidráulica* 
− Outras aplicações do Princípio de Pascal. 
Subtema 4 - Princípio de Arquimedes: 

Impulsão 
− Princípio de Arquimedes* 
− Impulsão* 
− Aplicações 
Subtema 5 - Pressão dos gases. Pressão 

atmosférica 
− Pressão dos gases* 
− Pressão atmosférica. Barómetros* 
− Unidades de pressão atmosférica* 

  

Nota: * tópicos obrigatórios. (Fonte: INIDE, 2013) 

 

Com base nos programas de Física do 1ºciclo do ensino secundário, identificou-se os conteúdos 

previstos ou ministrados na 7ª, 8ª e 9ª classe. Nos referidos documentos, não há articulação vertical dos 

conteúdos, com exceção em alguns temas em que há notas que evidenciam a flexibilidade do currículo, 

através da obrigatoriedade de ministrar certos conteúdos em relação aos outros.  A articulação vertical 

consubstancia-se numa lógica progressiva de conhecimento, isto é, nos planos disciplinar e interdisciplinar, 

em relação a alguns princípios, tais como o “da harmonização sequencial dos processos de construção 

cognitiva face aos novos conhecimentos ao longo do percurso curricular” (Roldão, 2018, p. 12) e “da 

integração dos elementos novos de conhecimento…” (Roldão, 2018, p. 13) nos esquemas mentais já 

existentes (Roldão, 2018). 

A flexibilidade dos conteúdos a ministrar representa um primeiro passo na indução da flexibilização 

do currículo, que segundo Flores e Flores (2000) denota a autonomia, responsabilização, decisão e adoção 

de políticas de formação de âmbito nacional e contextualizada. Os mesmos autores referem que a 

flexibilização curricular para além de atender às necessidades dos alunos e dos contextos em que eles se 

encontram, promove a aprendizagem significativa, remete para a articulação do desenvolvimento 

profissional dos docentes e para a melhoria da escola em termos de qualidade da educação. 

A par da falta de articulação vertical dos conteúdos programados, constatou-se também o excesso 

de conteúdos, aspetos que segundo Flores e Flores (2000) dificultam a sua contextualização na realidade 

da vida quotidiana dos alunos. 
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Os objetivos com que deve ensinar-se a disciplina de física na 7ª à 9ª classe, estão descritos no 

quadro 2. 

Quadro 2. Objetivos do 1º ciclo do ensino secundário da disciplina de Física  

7ª Classe 8ª Classe 9ª Classe 

Tema A: 
− Compreender como se situa a 

Terra e o Sistema Solar no 
Universo 

− Adquirir noções básicas sobre os 
movimentos da Terra e fenómenos 
decorrentes 

− Compreender o movimento 
aparente do Sol e das estrelas 

− Adquirir noções básicas sobre 
orientação 

Tema A: 
− Compreender o conceito de energia 
− Reconhecer o trabalho como uma medida da energia 

transformada e transferida entre corpos 
− Conhecer o conceito de máquina simples 
− Conhecer a condição de equilíbrio da alavanca e da roldana 
− Compreender o conceito de vantagem mecânica 
− Conhecer o conceito de potência de uma máquina 

Tema A: 
− Compreender os 

conceitos de repouso e 
de movimento 

− Caraterizar os 
movimentos retilíneos 
uniforme e variado 

 
 

Tema B: 
− Reconhecer a Física como uma 

ciência que estuda a Natureza 
− Desenvolver o gosto pela 

observação da Natureza e do meio 
envolvente 

− Desenvolver métodos e processos 
de trabalho inerentes a forma 
como a Física estuda os 
fenómenos 

Tema B:  
− Compreender o conceito de movimento e calor;  
− Compreender os conceitos de energia interna dos corpos, 

quantidade de calor e modos de variação 

Tema B: 
− Reconhecer a 

importância do estado 
dos fenómenos 
eletrostáticos para o 
desenvolvimento da 
eletricidade 

Tema C: 
− Caracterizar os estados físicos da 

matéria 
− Interpretar observações sobre a 

pressão e a temperatura em 
termos cinético - molecular 

Tema C:  
− Compreender a produção e a propagação do som 
− Compreender as qualidades do som 
−  

Tema C: 
− Conhecer princípios 

elementares de circuitos 
elétricos 

− Conhecer a lei de Ohm e 
os seus limites e 
aplicabilidade 

− Conhecer o conceito de 
potência elétrica e o 
efeito térmico da 
corrente elétrica 

Tema D: 
− Compreender as forcas como 

interação entre corpos 
− Conhecer diferentes tipos de 

forcas 
− Compreender a resultante de um 

sistema de forcas 

Tema D: 
− Identificar o fenómeno de propagação da luz 
− Conhecer o fenómeno da refração da luz e compreender a 

existência das diferentes cores 
− Conhecer o fenómeno da reflexão da luz e compreender a 

existência de corpos com diferentes cores 
− Conhecer o funcionamento do olho humano e modos de 

corrigir os seus defeitos 
− Caracterizar defeitos da visão com base na constituição e 

funcionamento do olho humano e indicar formas de o corrigir 
− Relacionar o poder convergente ou divergente de uma lente 

com a sua distância focal; medir a potência de uma lente 
− Distinguir entre imagens reais e imagens virtuais produzidas 

pelas lentes 
Tema D: 
− Conhecer o funcionamento dos espelhos esféricos e alguns 

aparelhos óticos 
− Distinguir espelhos esféricos côncavos de convexos 
− Reconhecer a existência de imagens reais e imagens virtuais 

produzidas pelos espelhos esféricos 

Tema D: 
− Conhecer o magnetismo 

e os seus efeitos 
− Identificar e aplicar os 

efeitos magnéticos da 
corrente elétrica 

− Conhecer a indução 
eletromagnética e suas 
aplicações 
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Quadro 2. Objetivos do 1º ciclo do ensino secundário da disciplina de Física (cont.) 

7ª Classe 8ª Classe 9ª Classe 

 Tema D: 
− Relacionar a existência de imagens reais e imagens virtuais 

produzidas pelos espelhos esféricos com aplicações como uso 
rodoviário, astronomia, etc. 

− Descrever o funcionamento de aparelhos óticos, tais como 
lupas, projetores de diapositivos, máquinas fotográficas, 
microscópios, telescópios, etc. 

Tema D: 
  

Tema E: 
− Conhecer o princípio dos vasos 

comunicantes e as suas 
aplicações na prática 

  

(Fonte: INIDE, 2013) 

 

Os objetivos de ensino denotam os propósitos explicitamente definidos em relação às 

competências a desenvolver pelo aluno ao longo da sua formação (Pelissoni, 2009). A competência é a 

capacidade de pôr em prática de forma integrada, num contexto, os conhecimentos, habilidades e atitudes 

desenvolvidas na aprendizagem (Jiménez, 2011). Nesta perspetiva, Jiménez (2011) e Wellington e Irenson 

(2008) argumentam que os documentos orientadores da educação em ciências devem expressar objetivos 

que visam desenvolver competências conceituais, procedimentais e atitudinais, de modo a permitir que o 

aluno consiga responder a situações ou desafios com os quais se depara no seu dia-a-dia. 

Alguns autores (Hodson, 1988, 2014; Wellington, 2003) defendem que as ciências devem ser 

ensinadas com o propósito de formar alunos literatos. Para o efeito, não basta que os alunos aprendam a 

ciência (aquisição e desenvolvimento de conhecimento conceitual), mas também a fazer ciências 

(desenvolvimento de competências para realizar investigação e resolver problemas) e acerca das ciências 

(compreensão da natureza e dos métodos das ciências, da sua evolução e história, e das relações 

complexas entre ciências, Tecnologia, Sociedade e Ambiente). 

Assim, face aos fundamentos de alguns autores (Hodson, 1988, 2014; Jiménez, 2011, Wellington 

& Ireson, 2008) em relação à educação em ciências e à estruturação do currículo, a análise feita aos 

objetivos dos programas de Física do 1º Ciclo do ensino secundário de Angola, deu-nos evidências de que 

o referido documento apresenta uma estrutura fragmentada, pois os objetivos de ensino neles contidos são 

apenas do domínio conceitual e procedimental, não havendo do domínio epistemológico. 

Nas sugestões metodológicas dos programas de Física, Química e Biologia, releva-se a 

necessidade de um planeamento e organização de ensino no qual se deve ter como base os 

conhecimentos científicos das próprias disciplinas, os conhecimentos relativos às outras disciplinas ou 
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áreas de saber, as conceções e os conhecimentos prévios dos alunos (INIDE, 2013). A nível da disciplina 

de Física na 7ª à 9ª classe, as sugestões metodológicas estão descritas no quadro 3. 

 

Quadro 3. Tipo de aprendizagens promovidas pelas diferentes metodologias sugeridas no 1º ciclo do ensino secundário da 

disciplina de Física 

7ª Classe 8ª Classe 9ª Classe 

Tema A:  
− Conceituais 
− Procedimentais 

Tema A:  
− Conceituais 

Tema A:  
− Procedimentais 

Tema B:  
− Conceituais 
− Procedimentais 
− Epistemológicos 

Tema B:  
− Conceituais 
− Procedimentais 

Tema B:  
− Conceituais 
− Procedimentais 

Tema C:  
− Conceituais 
− Procedimentais 

Tema C:  
− Conceituais 
− Procedimentais 

Tema C:  
− Procedimentais 

Tema D: 
− Conceituais 
− Procedimentais  

Tema D:  
− Conceituais 
− Procedimentais 

Tema D:  
− Conceituais 
− Procedimentais 

Tema E:  
− Conceituais 
− Procedimentais 

  

(Fonte: INIDE, 2013) 

 

As sugestões metodológicas dos temas ministrados na disciplina de Física no 1º ciclo do ensino 

secundário em Angola, para além de enunciarem a planificação e organização do ensino, podem ser 

agrupadas ou classificadas em evidências que visam o desenvolvimento de competências nos domínios 

conceituais (por ex.: diálogo com os alunos no sentido de que identifiquem a força gravítica como força de 

interação à distância e as forças que empurram um carro como forças de interação por contato; analisar 

os diferentes meios em que se pode propagar o som), procedimentais (por ex.: utilização de barómetros 

para a realização, ao longo de vários dias, leituras e registo organizado da pressão atmosférica 

relacionando, em cada dia, o valor da pressão com as condições atmosféricas) e epistemológica (por ex.: 

leitura de alguns textos sobre a vida e obra de alguns cientistas), sendo esta última, não expressa nos 

objetivos do programa de Física, o que expressa alguma desarticulação interna. 

Nestes documentos orientadores, sustenta-se que a abordagem de qualquer dos temas deve ser 

contextualizada em relação às caraterísticas dos alunos e ao progresso tecnológico da sociedade na qual o 

aluno está inserido, de modo a facilitar a compreensão dos conhecimentos científicos e a aplicabilidade 

dos mesmos no dia-dia (INIDE, 2013). Por outro lado, sugere-se a introdução de atividades de laboratório 

com pouco tempo de duração para as respetivas execuções, como mecanismo para desenvolver 
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habilidades de manipulação de instrumentos laboratoriais, interpretar alguns fenómenos do dia-dia do 

aluno e/ou como apoio do professor para ministrar um novo conteúdo (INIDE, 2013). 

Dado que a LBSEE em Angola afirma no seu artigo nº 4 a perspetiva de desenvolver 

harmoniosamente “as capacidades intelectuais, laborais, cívicas, morais, éticas, estéticas e físicas […] dos 

alunos” (Ministério da Educação - MED, 2016, p. 3994), tal princípio não é diferente na formação de 

docentes. No entanto, alguns documentos orientadores de Angola (por ex.: LBSEE, Currículo da formação 

de professores do 1º Ciclo do Ensino Secundário (CFPCES), o Plano Nacional de Formação de Quadros 

(PNFQ) 2013 – 2020; a Estratégia Integral para a Melhoria do Sistema de Educação 2001 – 2015 e 

alguns autores (Cardoso & Flores, 2014) realçam que a formação de professores é uma das componentes 

do sistema de educação e ensino que carece de uma atenção maior, de modo a ter-se no corpo docente 

não apenas quantidade mas também qualidade. De igual modo, o PNFQ 2013 – 2020 (República de 

Angola, 2013) e CFPCES (INIDE, 2013) referem que o professor exerce um papel chave no 

desenvolvimento de toda política educativa e, para desempenhar eficazmente a sua função, este deve ser 

formado na componente científica, tecnológica, cultural, moral e cívica. 

No processo de criação de políticas educativas, além de ser relevante a consideração de questões 

relativas a infraestruturas, aos conteúdos, bem como os recursos financeiros, também é imprescindível 

considerar questões relacionadas com a formação dos docentes e agentes executores das políticas 

educativas (Nguluve, 2006; Cardoso & Flores, 2014). Assim, a reforma educativa não se concretiza de 

forma isolada, remetendo antes para professores comprometidos com o trabalho educativo (Cardoso & 

Flores, 2014). Neste intento, Cardoso e Flores (2014), referem que a formação docente deve ser uma das 

premissas no âmbito da criação e implementação de determinada reforma educativa, visto que isto 

permitirá o alcance das qualidades pretendidas no ensino em Angola e poderá ter implicações no 

desenvolvimento de competências dos alunos, ao ponto de estes compreenderem assuntos políticos, 

económicos, sociais e culturais do meio em que vivem ou simplesmente tornarem-se cidadãos ativos. 

A contínua alteração das políticas educativas é uma das evidências da tendência do estado 

angolano para melhorar qualitativamente o seu sistema educativo, tal como refere o relatório da comissão 

de acompanhamento das ações da reforma educativa (CAARE) de 2010 (Cabral, et al. 2010), afeta ao 

MED. A segunda reforma educativa foi instituída com referencial assente em quatro objetivos pilares, 

nomeadamente: a expansão da rede escolar; a melhoria das aprendizagens dos alunos; a equidade; a 

eficácia interna do sistema de educação (MED, 2008). 
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O sistema de formação de professores em Angola processa-se nas seguintes modalidades: 

formação inicial, formação continua e a formação de agregação pedagógica (LBSEE). 

Com base no Currículo de formação de professores do 1º ciclo do ensino secundário (restruturado 

dois anos após a aprovação do Decreto Lei 13/01 de 31 de Dezembro), durante a fase pós-independência, 

os institutos médios normais de educação (INE) eram os estabelecimentos de ensino vocacionados para a 

formação de professores de nível médio, destinados a exercerem funções no I, II e III Nível (equivalente ao 

ensino primário e 1º ciclo do ensino secundário). Neste intento, consta deste documento, que para ter o 

perfil que permita frequentar a formação de professor, o respetivo candidato deve ter a frequência da 8ª 

classe do III Nível e ter idade compreendida entre os 13 e 17 anos para os cursos regulares e acima de 18 

anos para os cursos reservados a trabalhadores, cuja duração da formação era de quatro anos referentes à 

9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe. Neste documento, são mencionados alguns dos fatores que colocaram em 

causa o anterior currículo de formação de professores em relação ao mesmo, tais como a deficiente 

estruturação dos seus pressupostos teóricos e metodológicos, a falta de laboratórios, manuais escolares, 

bibliotecas, agregação pedagógica da maioria dos professores, entre outros. 

Assim, com a restruturação do currículo de formação de professores para o 1º ciclo do ensino 

secundário em 2003, o perfil do candidato à frequência de formação de professores de ciências passou a 

ser a 9ª classe concluída, tendo como duração do curso quatro anos que comportam a 10ª, 11ª, 12ª e a 

13ª classe (Chivela & Nsiangengo, 2003). Pretendendo-se que o futuro professor ao terminar a formação 

tenha um perfil que engloba os seguintes níveis: saber (conhecimento dos alunos, conhecimentos 

científicos, conhecimento dos conteúdos programados bem como o conhecimento do mundo envolvente); 

saber-fazer (capacidade para definir objetivos específicos com base em objetivos gerais dos programas e 

contextos de ensino e necessidades dos alunos, capacidade de apropriar-se de métodos e meios de ensino 

com vista ao desenvolvimento eficaz das orientações programadas e adequar o ensino ao contexto, 

preparar o aluno para a sua prosseguição dos estudos assim como participar ativamente como um cidadão 

informado, capacidade de colaborar com colegas de modo a promover ações de multi e 

interdisciplinaridade); saber ser (demostrar responsabilidade moral, cívica e deontológica bem como ajudar 

os alunos a desenvolver estes valores). 

Este currículo estabelece que o plano de estudos de formação de professores do 1º ciclo do ensino 

secundário, na especialidade de Matemática e Física, até ao ano 2006, engloba disciplinas de Português, 

Francês/Inglês, Química, Geometria Descritiva, Informática, Educação física (como formação geral), 



 47 

Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, Análise Sociológica da educação e Administração e 

Gestão Escolar, Teoria da educação e desenvolvimento curricular, Higiene e saúde escolar, Formação 

pessoal – social e deontológica (como formação específica), Física, Matemática, Metodologia de ensino da 

Matemática e Física, prática-seminários e estágio pedagógico (como formação profissional) (Quadro 4). 

 

Quadro 4. Plano de estudo de formação de professores do 1º ciclo do ensino secundário na especialidade de Matemática e 

Física 

Disciplina 
10ª classe 11ª classe 12ª classe  13ª classe 

Total  
1º Sem 2º Sem 3º Sem 4º Sem 5º Sem 6º Sem 7º Sem 8º Sem 

Formação Geral        656 
Português  3 3 3       
Francês/Inglês 3 3 2       
Filosofia     3     
Química  3         
Geometria descritiva  3        
Informática       3   
Educação Física 2 2 2 2 2 2   192 

Formação Específica        384 
Psicologia do 
Desenvolvimento e 
Aprendizagem 

3 3       96 

Análise Sociológica 
da Educação e 
Administração e 
Gestão Escolar  

  3 3      

Teoria da Educação e 
Desenvolvimento 
Curricular 

  3 3      

Higiene e Saúde 
Escolar 

     3    

Formação Pessoal, 
Social e Deontológica 

      3   

Formação Profissional        2672 
Física  8 8 6 7 6 6   656 
Matemática 8 8 6 7 6 6   656 
Metodologia de 
Ensino da 
Matemática e Física 

   4 6 6 8  384 

Prática, Seminário e 
Estágio Pedagógico 

  5 4 6 6 15 22+3 976 

Formação Facultativa         
Nºhoras/semana  30 30 30 30 29 29 29 25 

 
Nºdisciplinas/semana 7 7 8 7 6 6 4 1 
Horas letivas / anual 960 960 928 864 4.712 

(Fonte: Chivela & Nsiangengo, 2003) 

 

Atualmente, mantém-se o mesmo plano em relação às disciplinas e ao número de horas por 

disciplina, mas estão distribuídas por trimestre. Há uma avaliação no final de cada trimestre e uma 
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avaliação final feita pelo coordenador da disciplina na escola, não pelo professor, que conta 60 % para a 

classificação final dos alunos (INIDE, 2013). 

Observa-se que este plano de estudos é quase semelhante ao plano de estudos de professores na 

especialidade de Biologia e Química (Chivela & Nsiangengo, 2003), no qual se tem a disciplina de Física 

em substituição de Química (na formação geral) e as disciplinas de Química, Biologia e de Metodologia de 

Ensino de Química e Biologia em substituição de Física, de Matemática e da Metodologia de Ensino da 

Matemática e Física (na formação profissional). 

Com base na atual LBSEE (MED, 2016), a formação inicial de professores pode ser ministrada 

pelas instituições de ensino secundário pedagógico (i.e. para formar professores do ensino primário e 1º 

Ciclo do ensino secundário) e de ensino superior pedagógico (i.e. para formar professores do 1º e 2º ciclo 

do ensino secundário). Assim, o ensino secundário pedagógico realiza-se após a conclusão da 9ª classe 

(ou 9º ano em Portugal) com duração de quatro anos, em instituições de magistério e o ensino superior 

pedagógico, nos quais se podem inscrever após a conclusão do 2º ciclo do ensino secundário ou 

equivalente, “com duração variável em função das particularidades do curso” (MED, 2016, pp. 4000). 

Segundo Nzau, Lopes e Costa (2012), em Angola após a independência ensaiaram-se alguns 

programas de formação inicial de docentes de ciências. Na perspetiva destes autores, a par do programa 

de formação explicitado no currículo de formação de professores do 1º ciclo do ensino secundário, incluiu-

se também a formação de docentes para zonas rurais, assegurada por uma organização internacional 

denominada Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP) e o programa de formação inicial 

superior de professores de Ciências para o ensino secundário, equivalente ao grau de licenciatura, com 

duração de cinco anos, cujo início data desde 1980 com a criação dos Institutos Superiores de Educação 

(ISCED), explicitado na subsecção II da LBSEE, nos seus artigos nº 49, 50, 51 e 52. 

Com a segunda reforma educativa iniciada em 2004, o programa de formação docente de nível 

superior para o ensino secundário, referido por Nzau, Lopes e Costa (2012), conheceu algumas 

mudanças, e à semelhança dos Institutos Superiores de Educação, também outras instituições de 

formação superior, tais como, Escolas Superiores Pedagógicas, deram início à formação de docentes num 

ciclo de três anos, referente ao grau de bacharel, com o intuito de permitir ao estudante a aquisição de 

conhecimentos científicos fundamentais que lhe permitam desempenhar com eficácia uma atividade 

prática e profissional. O quadro 5 ilustra um dos planos curriculares para a formação de professores no 

subsistema do ensino superior. 
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Quadro 5. Plano curricular de formação superior de professores de Física 

Ano 

de 

freq

. 

Disciplinas 
Semestre  

Carga horária 

semanal 
Total de horas 

Anual 1º 2º T TP TP THsna THstre 

1º Língua Portuguesa I  X   2  2 32 

1º Língua Estrangeira I  X   2  2 32 

1º Informática I  X   1 2 3 48 

1º Pedagogia Geral  X  2 1  3 48 

1º Psicologia Geral  X  2 1  3 48 

1º Análise Matemática I  X  2  2 4 64 

1º Álgebra Linear I  X  1 2  3 48 

1º Geometria Analítica I  X  1 2  3 48 

1º Mecânica Clássica I  X  2  2 4 64 

1º Língua Portuguesa II   X  2  2 32 

1º Língua Estrangeira II   X  2  2 32 

1º Informática II   X  1 2 3 48 

1º Didática Geral   X 2 1  3 48 

1º Psicologia de Desenvolvimento e Aprendizagem    X 2 1  3 48 

1º Metodologia de Investigação Científica X   1 2  3 48 

1º Análise Matemática II   X 2  2 4 64 

1º Álgebra Linear II   X 1 2  3 48 

1º Geometria Analítica II   X 1 2  3 48 

1º  Mecânica Clássica II   X 2  2 4 64 

 Sub - Total do 1º Ano de Frequência     21 24 12 57 912 

2º  Língua Portuguesa III  X   2  2 32 

2º  Língua Estrangeira III  X   2  2 32 

2º  Didática da Física I X   2  2 8 128 

2º  Psicologia Pedagógica  X  2  2 4 64 

2º  Análise Matemática III  X  2  2 4 64 

2º  Termodinâmica I  X  2 1 1 4 64 

2º  Química Geral   X   2  2 32 

2º  Campos e Ondas I  X  2 1 2 5 82 

2º Língua Portuguesa IV   X  2  2 32 

2º Língua Estrangeira IV   X  2  2 32 

2º Desenvolvimento Curricular    X 2   2 32 

2º Análise Matemática IV   X 2  2 4 64 

2º Termodinâmica II   X 2  2 4 64 

2º Probabilidades e estatística I   X 2  2 4 64 

2º Campos e Ondas II   X 2 1 2 5 80 

2º Metodologia de Investigação em Educação   X 2 1  3 48 
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Quadro 5. Plano curricular de formação superior de professores de Física (cont.) 

Ano 

de 

freq

. 

Disciplinas 
Semestre  Carga horária semanal Total de horas 

Anual 1º 2º T TP TP THsna THstre 

 Sub - Total do 2º Ano de Frequência     22 14 17 57 912 

3º Prática Pedagógica I X     6 12 192 

3º Didática da Física II  X    3 3 48 

3º Gestão e Inspeção Escolar  X  2  1 3 48 

3º Física Moderna I  X  2 1 1 4 64 

3º Mecânica Quântica I  X  2 1 1 4 64 

3º Probabilidade e Estatística II  X  2  2 4 64 

3º Eletrónica I  X  2 1  3 48 

3º Física Moderna II   X 2  1 3 48 

3º Estatística Aplicada à Educação    X 2  2 4 64 

3º Química Física    X 2  2 4 64 

3º Mecânica Quântica II   X 2 2  4 64 

3º História da Física   X 2   2 32 

3º Prática de Resolução de Exercícios e 

Problemas 
  X   2 4 64 

3º Eletrónica II   X 2 1  3 48 

 Sub - Total do 3º Ano de Frequência     22 6 23 57 912 

4º Prática Pedagógica II X     6 12 192 

4º Eletrónica III  X  1 2 2 5 80 

4º Física Atómica Nuclear I  X  2 2  4 64 

4º Mecânica Estatística   X  2 2  4 64 

4º Mecânica dos Meios Contínuos   X  2 2  4 64 

4º Física Matemática  X  1 2  3 48 

4º Física do Estado Sólido   X  2 2  4 64 

4º Eletrónica IV   X 1 2 2 5 80 

4º Física Atómica e Nuclear II   X  2  4 64 

4º Física do Estado Sólido II   X 2 2  4 64 

4º Teoria do Campo Eletromagnético    X 2 1  3 48 

4º Trabalho do Fim de Curso  x     6 6 192 

4º Sub - Total do 4º Ano de Frequência     17 19 16 58 928 

4º Total Geral de Horas do Curso    1312 1008 1344 229 3664 

(Fonte: ESPM, 2016)  

 

Para ser um bom professor, Shulman (2005) considera que este deve ter: conhecimento do 

conteúdo; conhecimento didático geral, que consiste em dominar os princípios e estratégias gerais de 

manejo e organização da aula transversal ao âmbito da disciplina; conhecimento do currículo, isto é, ter 

especial domínio dos materiais e programas que servem de ferramenta para atividade docente; 

conhecimento didático do conteúdo, que constitui um aspeto de conexão entre os conteúdos e a 

pedagogia, sendo considerada uma esfera exclusiva dos professores; conhecimento dos alunos e das suas 
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caraterísticas; conhecimento dos contextos educativos, ou seja, do domínio do funcionamento do grupo ou 

da classe, gestão e finança dos espaços escolares e outros ligados à comunidade e cultura; e 

conhecimento dos objetivos, finalidades e os valores educativos e seus fundamentos filosóficos e históricos. 

Assim, ao compararmos o currículo de formação superior de professores de Física em relação ao 

currículo de formação média de professores de Física, em Angola, constatamos que há significativa 

diferença em termos de carga horária prevista para a formação superior, maior aposta na formação ou 

disciplinas (unidades curriculares) que visam o desenvolvimento do conhecimento do conteúdo, do 

currículo, da didática do conteúdo e dos objetivos. 

Num estudo realizado por Cardoso e Flores (2014), no âmbito da formação inicial de professores 

em Angola, constatou-se que o processo de formação inicial de professores de Ciências para o ensino 

secundário desenvolve-se numa vertente não muito desejável, pois certas componentes consideradas 

determinantes para a formação de professores comprometidos com os desafios da sociedade não são 

tidas em consideração, nomeadamente, uma quantidade significativa de horas para ações de práticas 

pedagógicas ao longo do estágio, harmonização de ações dos professores que lecionam as unidades 

curriculares de práticas pedagógicas I e II, número adequado de alunos a supervisionar por professor 

(tutor) ao longo do estágio. As investigadoras ainda referem que os fatores que colocam em causa a 

formação de professores também têm condicionado as práticas dos professores recentemente formados, 

refletindo-se negativamente na qualidade de ensino que é desenvolvido nas escolas do 1º e 2º ciclo, na 

medida em que os alunos se apresentam desmotivados para aprender Ciências, pelo facto dos seus 

professores apresentarem os conteúdos de forma isolada e raramente enfatizarem a relação da ciência 

com a vida do dia-a-dia. 

Ainda no âmbito da formação de docentes, com vista a qualificar constantemente os docentes em 

exercício de funções, assim como aqueles que ingressam pela primeira vez, a LBSEE nas alinhas e) e f), do 

seu artigo nº 44, prevê a formação contínua e de agregação pedagógica com o intuito de “desenvolver 

ações de atualização e aperfeiçoamento permanente dos professores e agentes da educação (...) [e] 

promover ações de agregação pedagógica destinadas a indivíduos com formação em diversas áreas de 

conhecimento para o exercício do serviço docente”(MED, 2016), respetivamente. As formações de 

aperfeiçoamento são geralmente de curta duração, num intervalo de uma a duas semanas, isto é, no início 

do ano letivo e de cada trimestre, tal como prevê o calendário escolar anual aprovado pelo MED, ou 

extemporaneamente antes de o professor admitido por via de concurso público ser colocado numa 
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instituição escolar (isto é, para os indivíduos com formação inicial de professores, pois os indivíduos sem 

formação inicial de professores deverão fazer uma formação de profissionalização ou agregação 

pedagógica, com duração de um a dois anos). Estas formações são asseguradas pelas instituições de 

magistérios ou de outras instituições de ensino, autorizadas para o efeito. 

Com a realização do Encontro Nacional da Educação (ENE), em Angola, no mês de Maio de 2018, 

o qual nos seus vários objetivos centrou-se na análise da qualidade na preparação integral dos professores, 

tornou-se visível a preocupação do estado angolano em promover a educação para a cidadania por 

intermédio da articulação da educação de valores com o currículo, bem como formar professores capazes 

de responder aos desafios atuais e resolver problemas ao longo da vida, como se pode observar nos 

excertos de alguns preletores do referido evento: 

 

“É preciso potenciar o debate sobre a educação em  valores em Angola pela importância no preparo do exercício da 

cidadania (…), todos os professores independentemente das disciplinas que lecionam, possam educar em valores.” 

(Brás, 2018, p.38); 

 

“o professor da Escola do futuro, da Escola do século XXI, é (…) formado para o imprevisto, para o desconhecido, para 

a mudança, que entende o seu papel como permanente facilitador do percurso de aprendizagem, transformando 

dificuldades em novos caminhos e novas soluções.” (Aço, 2018, p.42). 

            

2.3. Conceções e perceções sobre as práticas de educação em ciências para a cidadania  

2.3.1. Conceções sobre as finalidades da educação em Ciências 

Durante as últimas décadas, a educação em Ciências no contexto internacional tem-se convertido em 

objeto de análise sob diversos aspetos, nomeadamente, as conceções epistemológicas, valores 

educacionais associados, manuais escolares, formação de professores, o papel das atividades práticas, o 

ensino e a aprendizagem de conceitos científicos, entre outros (Bueno, Farias & Ferreira, 2012). 

Relativamente ao que pensam os professores sobre a educação em Ciências, é considerado como um dos 

aspetos que pode influenciar a forma como se ensina e se aprende Ciências (Bueno, Farias & Ferreira, 

2012; Tapia et al. 2013). A este respeito, nesta secção iremos apresentar fundamentos teóricos relativos 

às conceções sobre as finalidades da educação em Ciências. 

Na perspetiva de Hodson (1988, 2014), a educação em Ciências pode ser encarada sob três 

aspetos: 
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− aprender ciências: implica levar o aluno a adquirir e desenvolver conhecimentos conceituais e 

familiarizar-se com algumas das principais teorias científicas; 

− aprender acerca das ciências: consiste em desenvolver no aluno a compreensão sobre a natureza, 

dos métodos e prática das ciências, tomando consciência da sua evolução e história, e das 

complexas relações entre Ciências, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

−  fazer Ciências: refere-se ao desenvolvimento de competências fundamentais para realizar 

investigação e resolver problemas. 

Os três aspetos sobre a educação em Ciências, definidos por Hodson (1988, 2014) são 

classificados por Carvalho et al. (2013) como produto (aprender ciências), processo (aprender acerca das 

ciências) e empreendimento (fazer ciências). 

Martín – Diaz (2002) afirma que as finalidades da educação em Ciências têm sofrido alterações ao 

longo dos tempos, com vista a adequá-las aos desígnios da sociedade. A autora refere que de forma 

genérica, as conceções dos professores ao longo das décadas anteriores evidenciavam que a educação 

formal serve para formar futuros cientistas. Ora, neste século, a educação em ciências deve ter como foco 

preparar cientificamente a população para se tornarem indivíduos conscientes em relação aos problemas 

do mundo e terem a possibilidade de atuar sobre os mesmos, na perspetiva de solucioná-los, ou 

desenvolver competências que lhes permita gerir de forma ativa, situações sociais do seu dia-dia (Martín – 

Diaz, 2002). 

Nesta sequência, Carvalho (2009) defende que uma das finalidades da educação em ciências 

consiste em promover a literacia científica, que na perspetiva da OCDE (2003) denota a “capacidade de 

utilizar o conhecimento científico, identificar questões e planear conclusões baseadas em evidências, com 

vista a compreender e auxiliar na tomada de decisões sobre o mundo natural e as alterações nela 

causadas pela atividade humana” (p.133). A conceção de literacia científica remete para o 

desenvolvimento de diversas competências, capacidades e atitudes, e para o conhecimento de valores e 

processos relativos à ciência, bem como para as suas implicações na vida individual e coletiva, que 

permitirão a integração ativa do indivíduo na sociedade, ao longo da sua vida (Chagas, 2000). A literacia 

científica deve ser contextualizada na realidade política, social e económica de cada sociedade (Aikenhead, 

2009), facto que exige das escolas e dos respetivos agentes, uma visão holística em termos de finalidades, 

organização e procedimentos para educar em Ciências (Chagas, 2000). 
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Na perspetiva de alguns autores (Couto & Afonso, 2008), a educação em Ciências pode ser 

desenvolvida em salas de aulas, laboratórios e/ou no exterior destes espaços (tais como museus, centros 

de ciência, etc.). Recorrer ao meio exterior à escola e/ou laboratório para se educar em Ciências, promove 

o desenvolvimento de aprendizagens ao nível cognitivo, afetivo e social (Couto & Afonso, 2008). Alguns 

autores (Viveiro & Dinis, 2009; Pedrinaci, Leandro & Enrique, 2002), como já referido, destacam a saída 

de campo, como uma das estratégias que pode ajudar a compreender o meio natural ao se reconhecer, 

explicar, prever, alguns processos básicos que ocorrem nele e promover a relação de conceitos, 

procedimentos, trabalhos em diferentes disciplinas do currículo, assim como desenvolver atitudes nos 

alunos. Dourado e Leite (2008) defendem que aprender Ciências é um dever dos alunos, para que estes, 

enquanto membros integrantes de uma sociedade, consigam exercer a cidadania de forma científica, 

crítica, reflexiva e responsável, sem descurar a compreensão do mundo à sua volta, mantendo uma 

relação constante com ele. 

Dada a importância atribuída à adequação das metodologias de educação às necessidades dos 

alunos e das sociedades, Paquay (2005) recomenda que a educação em Ciências deve ser desenvolvida 

de forma integrada, para que a partir dela se desenvolva nos alunos diversas competências, tais como de 

resolução de problemas, comunicação, trabalho em equipe, discussão e tomada de decisão para fins 

coletivos.  Um dos reptos da educação em Ciências, é velar pela existência de cidadãos informados ou 

cientificamente literatos, isto é, capazes de usar conceitos científicos, competências processuais e valores, 

com vista a intervir de forma ativa nas distintas situações do seu dia-dia, quer na interação com pessoas 

quer com o meio, ou seja, fazendo uma interligação entre as ciências, a tecnologia, as questões sociais e 

ambientais (Figueiredo, 2012; Diaz-Carneiro, 2018). 

Segundo Figueiroa (2018), atualmente é necessário contextualizar a educação em Ciências na 

vivência do aluno, para que desenvolva competências que lhe permitam “aplicar o conhecimento científico 

aprendido em questões de interesse social e público” (p. 495). Neste âmbito, a autora desenvolveu um 

estudo que envolveu 38 professores que ministram Ciências no 1º e 2º Ciclo do ensino básico, em 

Portugal, com o intuito de averiguar as conceções dos referidos professores relativamente à 

contextualização do ensino das Ciências. Os resultados deste estudo revelam que os professores de 

Ciências envolvidos possuem uma perspetiva frágil e superficial em relação à contextualização do ensino 

das Ciências na realidade dos alunos, apenas 14 professores apresentam respostas do tipo “articular com 

a realidade do aluno” (p.499), e, nas suas conceções, “nenhum refere a abordagem de temas atuais com 
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relevância social, […], estando, assim, ausente a dimensão social” (p.503) e/ou nenhum definiu de forma 

consistente a contextualização do ensino das Ciências. 

Para Silva e Marcondes (2013) a educação em Ciências deve fazer sentido para o estudante, 

ajudando-o não somente na compreensão do mundo físico, como também no reconhecimento do seu 

papel como agente ativo e partícipe de decisões de âmbito individual e coletivo, e a tornar-se num cidadão 

consciente, responsável e crítico. Com isso, as autoras desenvolveram um estudo com o intuito de 

averiguar as conceções sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) de um grupo de cinco professores de 

séries iniciais, afetos a uma escola do ensino fundamental da rede pública do município de Viçosa (Brasil), 

no qual se constatou que os envolvidos consideram a abordagem CTS como crucial para o 

desenvolvimento de aprendizagens nos alunos, pelo facto de poder promover a curiosidade, o entusiasmo, 

desenvolver o raciocínio, e entender os fenómenos através das experiências. 

Em relação à afirmação de Silva e Marcondes (2013), de que a educação em Ciências deve fazer 

sentido para o estudante, Pompeu e Zimmermann (2009) já tinham referido que tal propósito não é 

compatível com o PEA eminentemente tradicional, centrado na transmissão de conhecimentos pelo 

professor, recepção, memorização e reprodução de informações pelo aluno, descontextualizado em termos 

sociais, culturais e ambientais. Este facto motivou-os a realizarem um estudo no período de 2008 à 2009, 

com alunos de uma escola de educação de jovens e adultos (EJA), localizada em Brasília. Neste estudo, 

teve-se como objetivo explorar as conceções sobre Ciências, as respetivas estratégias de ensino e a 

aprendizagem dos alunos do EJA. Assim, os resultados deste estudo mostraram que os alunos do EJA 

consideraram que a educação em Ciências lhes permitiu ingressar no mercado de trabalho, frequentar a 

formação superior, adquirir novos conhecimentos e melhorar as suas condições de vida. Porém, quando 

questionados sobre os temas que gostariam aprender, destacaram maioritariamente os de Biologia pelo 

facto de tencionarem estudar medicina, e em contraste, os de Física e Química foram os menos 

destacados, o que significou para as autoras deste estudo, a inexistência da correlação no PEA entre o que 

o aluno aprende e a aplicação do conhecimento no seu dia-dia. Na sua perspetiva este resultados sugeriam 

que a educação em Ciências devia ser mais contextualizada para promover o interesse dos alunos de 

distintos níveis de ensino. 

Ainda no âmbito da educação em Ciências, Aliane e Costa (2013) realizaram um estudo na cidade 

de Juiz de Fora - Minas Gerais/Brasil, para averiguar as conceções perfilhas pelos professores de Química 

da educação básica sobre a importância da Química na formação da cidadania. Assim, os resultados das 
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conceções dos professores mostraram que se ensina Química para formar cidadãos, de maneira a permitir 

que o aluno adquira conhecimentos básicos sobre as propriedades dos materiais do seu dia-dia, aproxime 

a Química do quotidiano do aluno (ajuda ao aluno a conhecer a constituição dos diversos materiais à sua 

volta) e promova a segurança pessoal de modo a conhecer processos de conservação de substâncias 

sensíveis, por exemplo, os medicamentos e alimentos, que se expostos à condições impróprias podem 

originar reações químicas que os degradam e transformam em substâncias nocivas à saúde. 

Num estudo realizado por Vilaça (2006) que envolveu também professores de Ciências, constatou-

se que os mesmos possuíam conceções apologistas de se promover a educação sexual a partir de 

Ciências, pelo facto de considerarem relevante para o aluno, a aprendizagem de noções básicas 

relacionadas a todos os sistemas do organismo humano, mudanças corporais e na vivência, expressão dos 

afetos na puberdade, anatomia e fisiologia do sistema reprodutor, prevenção da gravidez e doenças 

sexualmente transmissíveis. 

Considera-se que na educação em Ciências é fundamental o uso de metodologias que exigem a 

envolvência ativa e reflexiva dos alunos na aprendizagem de conhecimentos e na tomada de decisões e 

resolução de problemas (Júnior, Reis & Calefi, 2013). Neste âmbito, o estudo realizado por Júnior, Reis e 

Calefi (2013) que envolveu 11 professores de ciências biológicas, Física e Química, afetos a algumas 

escolas da cidade de Franca/São Paulo (Brasil), evidenciou que educar em Ciências a partir da 

aprendizagem baseada na resolução de problemas, pode promover no aluno competências de 

questionamento, argumentação, reflexão, tomada de decisão, criatividade, diálogo e relações interpessoais. 

Com base nos resultados do estudo realizado por Rodrigues (2009) sobre as finalidades do ensino 

de Ciências naturais nas séries iniciais do ensino fundamental, no Brasil, constatou-se que os professores 

envolvidos apresentavam opiniões de que se devia ensinar Ciências com o propósito de despertar no aluno 

a curiosidade, torná-lo reflexivo, capaz de relacionar os fenómenos observados no seu dia-dia com o 

conhecimento científico e promover aprendizagens significativas. 

A educação em Ciências tem assumido um papel preponderante no entendimento dos fenómenos 

do mundo natural e na tomada de decisões políticas e sociais que favorecem a vivência democrática, 

responsável, e humanamente digna (Scheid, 2016). Argumenta-se que o cerne da educação em ciências 

deve ser o seu valor utilitário, o económico, o democrático e o cultural (Scheid, 2016). 
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O valor utilitário da ciência remete para a conceção de que o conhecimento científico é funcional 

para o dia-dia dos indivíduos, desenvolve o pensamento racional, a capacidade prática de resolver 

problemas e é aplicável à tecnologia. 

Relativamente ao valor económico, os argumentos evidenciam a necessidade de se educar a fazer 

Ciências, com vista a promover-se o reconhecimento da ciência não como um conjunto de conhecimentos 

acabados e desconexos do contexto social, histórico, cultural, político e económico do aluno, mas sim 

como uma ferramenta fundamental para a sua formação enquanto indivíduo ativo, responsável e 

comprometido com a sociedade. 

O valor democrático da educação em ciências, consiste na compreensão de que os avanços 

científicos e/ou os novos conhecimentos resultantes destes, devem adequar-se às caraterísticas dos alunos 

e a outros membros da sociedade (no sentido de que a sua linguagem seja perceptível por todos), assim 

como à necessidade de difundir na comunidade os trabalhos produzidos pelos cientistas, promovendo a 

familiarização e aplicabilidade do conhecimento científico por todos. 

O valor cultural da educação em ciências remete para a perspetiva sociocientífica, na qual se 

destaca a compreensão dos assuntos sociais relacionados com as Ciências, tais como a saúde, energia, 

alimentação, ambiente, recursos naturais e aspetos axiológicos, como cruciais para se promover o respeito 

mútuo, o bem-estar e o progresso social. 

De forma sucinta, constatou-se que os diversos documentos consultados e que serviram de base 

para a análise teórica desta secção, explicitam de forma variada, os aspetos relativos às finalidades da 

educação em Ciências, tais como, o desenvolvimento de competências fundamentais para o exercício 

pleno da cidadania em sociedades cada vez mais democráticas (tais como analisar, questionar, criticar, 

respeitar, refletir, partilhar, comunicar, tomar decisões de âmbito coletivo e/ou individual etc.), promover 

aprendizagens significativas, compreender e explicar cientificamente as ocorrências do dia-dia, transformar 

o mundo de forma sustentável, compreender o mundo como altamente interconectado e interdependente. 

 

2.3.2. Perceções sobre as práticas de educação em ciências para a cidadania 

A educação em Ciências no contexto atual promove o desenvolvimento de competências que permitem ao 

aluno tirar maior dividendo sobre o que está a aprender, isto é, para benefício pessoal, o desenvolvimento 

da própria ciência (Aikenhead, 2009; Hodson, 2014; Leite, 2013; Wellington, 2001), a sustentabilidade do 

ambiente (Bonney et al. 2014; Saunders et al. 2018) e fomentar envolvência da comunidade e/ou 
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familiarização das Ciências com os indivíduos (Gray, Nicosia & Jordan, 2012). Para o conseguir, defende-

se que os processos de ensino e aprendizagem devem estar orientados para desenvolver competências 

conceituais, procedimentais e atitudinais (Martins, 2011). 

Há mais de uma década alguns autores (Osborne & Collins, 2000) tinham referido que é notável e 

preocupante o desnível entre a forma de ensinar e aplicar a ciência no dia-dia, pois a maioria dos alunos 

participantes num dos estudos demostravam perplexidade em relação à aprendizagem de determinados 

conteúdos que lhes eram ensinado de forma desconexa com à sua realidade. De igual modo Zembylas 

(2005) destacou que no quotidiano da população em geral, a abordagem da ciência é fraca, e esse facto 

inquieta instituições e nações na inversão do quadro através da assunção de práticas de ensino 

organizado, coerente e/ou contextualizado. 

Assim, destacam-se alguns aspetos que podem fomentar a educação em Ciências para a 

cidadania, tais como dominar e usar técnicas e recursos para a recolha e disseminação de dados, 

reconhecer a população como fonte de informação no seio de investigadores, considerar esta perspetiva de 

ensino como um espaço ou oportunidade para envolver a sociedade em assuntos científicos (Saunders et 

al. 2018),  realizar atividades de divulgação científica de relevância social, política, social ou económica 

junto das instituições de ensino e outros espaços, bem como promover práticas de ensino inter e 

transdisciplinar e que envolvem jogos de papéis (Sanden et al. 2017). 

As práticas de educação em Ciências devem estar centradas no aluno, de modo que este seja um 

indivíduo crítico, criativo, reflexivo, capaz de usar os conhecimentos científicos para resolver os problemas 

do seu dia a dia, ou tornar-se um cidadão responsável (Hodson, 2014; Leite, 2013; Mckinley, 2016; 

Wellington, 2001). Considerando que, numa sociedade democrática os cidadãos gozam dos seus direitos e 

têm deveres a cumprir, a participação ativa destes é crucial para o desenvolvimento e bem-estar social, 

local, regional e/ou mundial e a promoção da sustentabilidade (Leite, 2013; Morgado, 2016), pois a 

educação para a cidadania não se consubstancia somente na consciencialização pelos direitos e deveres, 

como também implica o modo de ser de um indivíduo (Praia, 1999). Assim, num estudo realizado por 

Bracey (2018), cujo objetivo consistiu em averiguar as perceções e a motivação dos professores no uso da 

educação em Ciências para a cidadania nas suas aulas, constatou-se que apesar de apenas uma minoria 

dos participantes no estudo usarem de forma frequente essa abordagem de ensino, os mesmos 

destacaram que a prática de ensino e aprendizagem em ciências para a cidadania permite mudar a 

conceção do aluno face à construção do conhecimento científico e o seu impacto no mundo, compreender 
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as situações do seu dia a dia e atuar sobre elas de forma significativa, promover oportunidades de 

interação social entre o aluno, a comunidade e a sua família, e desenvolver a confiança do aluno para 

atuar como indivíduo literato. 

Num dos estudos com professores de ciências, afetos a seis escolas do município de Anápolis 

(estado de Goiás – Brasil), a maioria dos participantes no inquérito considerava que o ensino das Ciências 

incita os alunos a compreenderem e/ou a terem uma visão abrangente do mundo, no qual conseguem 

participar de forma ativa, recorrendo aos conhecimentos científicos para responder às situações inerentes 

ao seu dia a dia (Gozanga et al. 2016). Porém, os inquiridos consideraram que essa participação ativa dos 

alunos na sociedade só era possível quando se lhes despertava a curiosidade, o espírito de investigar, 

questionar e transformar a realidade (Gozanga et al. 2016). 

Na perspetiva de se formar indivíduos críticos, autónomos e responsáveis, alguns investigadores 

(Cardia & Bastos, 2005) descreveram as perceções sobre as práticas de ensino das Ciências para a 

cidadania, no contexto brasileiro, através da integração dos preceitos da defesa do consumidor no ensino 

das Ciências. Nesse estudo, percebeu-se que a referida integração fomentava a consciencialização dos 

alunos e do público em geral sobre a “proteção de vida, saúde e segurança contra os riscos provocados 

por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos.” (Cardia & Bastos, 

2005, p.4) que, para o efeito, destacava a realização de debates entre alunos e professores, centrados em 

temas como a origem de microrganismos que se podem encontrar fundamentalmente em alimentos de 

proveniência animal, práticas de transporte, venda, higienização, armazenamento, acondicionamento dos 

produtos, tratamento e distribuição de água, tratamento de resíduos, estado de saúde dos funcionários, 

bem como os respetivos aprumos e a higiene, entre outros considerados relevantes naquele contexto. 

 Ruiz-Mallén et al. (2016) consideraram que a educação em Ciências para a cidadania é 

empiricamente pouco explorada, facto que os motivou a desenvolverem um projeto investigativo a longo 

prazo denominado por “investigando como as cores influenciam o aprendizado”, com a envolvência de 

alunos do ensino médio em assuntos de neurociências e o impacto da ciência na comunidade, isto é, na 

elaboração das questões de investigação, análise, apresentação e discussão de resultados. O projeto em 

causa teve como propósito explorar a educação em Ciências para a Cidadania, de modo a impulsionar-se a 

aprendizagem transformadora nos alunos e desenvolver a sua capacidade de pensar de forma autónoma. 

É de destacar que neste projeto a elaboração das questões norteadoras da investigação esteve a cargo dos 

alunos (sete meninas e dois rapazes), e, segundo os autores, noutro projeto poderiam também ser 
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elaboradas por indivíduos não associados à escola (por exemplo, jovens desfavorecidos e idosos), 

contrariamente ao que se constata nos estudos em que as questões de investigação são elaboradas pelos 

cientistas. 

Assim, nesse estudo, os alunos foram orientados a elaborar um cronograma de atividades com 

base no qual definiram os principais eventos e o contacto com cientistas especialistas nas abordagens do 

projeto. Os resultados dessa investigação mostraram que os alunos aprenderam de forma contextualizada 

alguns aspetos de estatística e metodologia de investigação científica, tais como formular hipóteses, 

determinar o tamanho da amostra, interpretar um erro de amostragem, como também puderam 

aperfeiçoar o nível de línguas (inglês e francês), falar em público, organizar-se quando se trabalha em 

grupo, gerir conflitos, mudar de conceção sobre as ciências e os cientistas, ser autoconfiante, colaborar e 

sobretudo ficar motivado para encontrar respostas socialmente úteis. 

Visto que a educação em Ciências para a cidadania se preocupa com o desenvolvimento de 

competências transversais, considera-se que a inter e transdisciplinaridade desempenha um papel 

preponderante na execução deste desígnio (Cachapuz, Praia & Jorge, 2004; Carvalho, 2009; Martins & 

Mogarro, 2010). A titulo de exemplo, o estudo realizado por Dameão, Rosa e Errobidart (2018) no âmbito 

da formação inicial de professores de física, é uma evidência que mostra a necessidade premente de 

preparar os professores com ferramentas metodológicas que os habilitem a desenvolver diversas 

competências nos alunos. Com base no estudo de Dameão, Rosa e Errobidart (2018) compreende-se que 

a implementação da interdisciplinaridade reduz a fragmentação entre as disciplinas, unifica o currículo, 

promove a envolvência do aluno na construção do seu próprio conhecimento e na compreensão holística 

dos fenómenos que têm ocorrência no seu dia-dia, pois no mesmo são descritas ações que visam analisar 

de forma crítica e transversal os fenómenos e/ou situações que remetem ao emprego e aprendizagem de 

conhecimentos e/ou desenvolvimento de competências distintas. 

Apesar do que já foi referido, considera-se que para formar cidadãos capazes de criticar, criar, 

analisar, resolver problemas, comunicar, atuar de forma cuidada e fundamentada na vida pessoal e 

coletiva, é necessário pautar a educação em ciências por práticas de ensino que fomentem a envolvência 

ativa do aluno como, por exemplo, a aprendizagem baseada na resolução de problemas (Leite, 2013), 

estratégia de ensino e aprendizagem que vai ser desenvolvida a seguir (2.4.). 
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2.4. Ensino orientado para a aprendizagem baseada na resolução de problemas 

2.4.1.Evolução histórica, conceitos, princípios e teorias que suportam o ensino orientado para a 

aprendizagem baseada na resolução de problemas 

O ensino orientado para a aprendizagem baseada na resolução de problemas (EOABRP) tem origem na 

América do Norte (Estados Unidos e Canada), no âmbito da reforma que ocorreu nos currículos de 

medicina nos anos 60, de modo a desenvolver nos alunos competências de pensamento crítico e de 

resolução de problemas e/ou corresponder às exigências da sociedade (Savin – Baden & Major, 2004), 

sendo considerada como uma abordagem didática intitulada Problem Based Learning, com o acrónimo de 

PBL (Boud & Feletti, 1997; Camp, 1996; Vasconcelos, 2012) e traduzida em português como 

aprendizagem baseada na resolução de Problemas (ABRP) (Leite & Afonso, 2001). O sucesso resultante da 

implementação da referida abordagem promoveu nos anos 70 e 80 o seu alargamento a outras 

instituições, tendo sido adotada e adaptada aos currículos de medicina nas Universidades de Limburg – 

atual Maastricht (Holanda - 1975), de New Castle (Austrália - 1978), do Novo México (México - 1979), de 

Illinois (USA - 1981), de Harvard (USA – 1985) e a outras áreas de formação (Camp, 1996; Savin – Baden 

& Major, 2004), tais como, a arquitetura (Maitland, 1997), o direito (Winsor, 1997), a Engenharia (Cawley 

1997), a optometria (Lovie – Kitchin, 1997), a administração e negócios (Gilbert & Foster, 1997) e às 

Ciências (Williams, 2001). 

O EOABRP, consiste no uso de problemas como ponto de partida para que o aluno desenvolva 

novas aprendizagens (Boud & Feletti, 1997; Lambros, 2004; Leite & Afonso, 2001). Este processo 

promove o desenvolvimento de competências no aluno, de modo que este atue com criticidade e 

responsabilidade nas distintas situações inerentes a si e à sociedade (Barrett, 2005; Boud & Feletti, 1997; 

Lambros, 2004; Leite & Afonso, 2001). 

A adoção e implementação do ensino orientado para a aprendizagem baseada na resolução de 

problemas (EOABRP) por outras áreas de ensino, foi feita com base nas caraterísticas dos respetivos 

currículos (Barrows, 1996), visto que os professores se preocupavam não apenas com a concretização dos 

objetivos de aprendizagem preconizados nas distintas áreas de conhecimento, mas também com a 

contextualização do modelo de ensino e as caraterísticas e/ou necessidades dos alunos (Hung, 2011). 

Este facto contribuiu para o surgimento de vários modelos de EOABRP (Hung, 2011). 

Leite e Esteves (2005) defendem que a seleção de um ou outro modelo de EOABRP radica no 

facto de o professor pretender recorrer aos problemas para ensinar (centrado no professor) ou para o 
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aluno aprender (centrado no aluno). Na perspetiva de Barrows (1996) e Hung (2011) os diferentes 

modelos de EOABRP dependem: 

− do nível de auto-direcionamento da aprendizagem (pelo facto de estar associado ao papel 

desempenhado pelo aluno e pelo professor); 

− da estrutura do problema; 

− da informação que este fornece, ou não, ao aluno. 

Assim, Barrows (1996) e Savin–Baden e Major (2004) propõem os seguintes modelos de ABRP: 

− Lecture - Based cases (casos baseados em exposições). Inicialmente, o professor introduz os 

conhecimentos ou informações e depois recorre a situações ou problemas para demostrar ou 

aplicar os conhecimentos ministrados; 

− Case - Based lecture, (exposições baseadas em casos). Neste modelo, a aprendizagem do 

aluno processa-se através do confronto com um caso problemático antes de o professor ter 

ministrado qualquer assunto relativo ao caso; 

− Modified-Case-Based ou Case method (baseados em casos modificados ou Método de caso). 

Parcialmente dirigido pelo professor e pelo aluno. Neste modelo o aluno é questionado sobre 

como proceder para dar solução ao problema, assim como também é de sua 

responsabilidade adquirir a restante informação, pois o problema com qual se confronta 

fornece apenas alguma informação; 

− Problem – Based ou Closed – Loop Problem Based (baseado em problemas ou problemas de 

menor grau de abertura). A aprendizagem pode ser dirigida pelo aluno e o problema a 

resolver pode não apresentar nenhuma informação e/ou possuir apenas algumas 

informações consideradas necessárias para a respetiva resolução. 

Segundo Leite e Esteves (2005), “quando surgem problemas, através de uma entrevista, de uma 

simulação, de um estrato de um jornal, de uma revista” (pp.1754) e concomitantemente os alunos 

procedem à investigação de modo a resolver esses problemas, o processo de aprendizagem passa a 

centrar-se neles, visto que estes devem desempenhar um papel ativo, e aos professores recai as 

responsabilidades de elaborar ou criar contextos problemáticos, orientar os alunos para a investigação, e 

analisar e sintetizar as informações resultantes do processo de resolução de problemas. 

Hmelo–Silver (2004) destaca que existem três tipos de situações que remetem para o uso de 

experiências de resolução de problemas, nomeadamente, o problem based learning (aprendizagem 
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baseada na resolução de problemas), o anchored instrution (instrução ancorada) e o problem–based 

science (ciência baseada em projetos).  Segundo este investigador, o problem based learning consiste em 

criar situações nas quais o aluno tem de achar de forma autónoma a solução para determinado problema 

pouco estruturado da vida real, pelo que, o professor atua como facilitador de todo processo de 

aprendizagem; no Anchored Instrution, promove-se uma situação de aprendizagem na qual o aluno deve 

elaborar as estratégias de resolução para achar a solução para determinado problema complexo, e o 

professor deve encorajar os alunos a explorarem os seus conhecimentos prévios, bem como facultar 

informações e instruções que os alunos julguem necessárias; e no project based science, o aluno vê-se na 

obrigação de prever, observar e elaborar explicações de forma sequenciada até que as questões que lhe 

forem dirigidas sejam todas respondidas. Para este processo, o professor deve introduzir o conteúdo mais 

importante antes e ao longo do processo de questionamento. 

Alguns autores (Barrett, 2005; Barrows, 1996; Camp, 1996; Hmelo – Silver, 2004; Savin – Baden, 

2004; Leite & Afonso, 2001) consideram que apesar de existirem vários modelos de EOABRP, o original 

obedece aos seguintes princípios: 

− aprendizagem centrada no aluno; 

− a autoaprendizagem do aluno como fator crucial para construção dos conhecimentos; 

− a aprendizagem ocorre em pequenos grupos de alunos em constante interação; 

− fluidez da comunicação e/ou interação entre aluno – aluno e aluno - professor; 

− a sua implementação deve promover a aprendizagem profunda, inovadora e cooperativa; 

− os problemas devem servir de base para novas aprendizagens e baseados no quotidiano do 

aluno e na perspetiva multidisciplinar; 

− os professores assumem o papel de orientador do processo de aprendizagem, que envolve 

ativamente o aluno. 

É de salientar que o ensino orientado para a ABRP apresenta semelhanças e diferenças em 

relação à aprendizagem baseada em projetos ABPj (do inglês Project Based Learning) (Hanney & Savin – 

Baden, 2013; Leite & Esteves, 2005). Estas abordagens centram-se nos princípios orientadores de que os 

alunos devem ser envolvidos de forma ativa no processo de aprendizagem (Hanney & Savin – Baden, 

2013; Leite & Esteves, 2005), porém, tornam explicitas as diferenças na medida em que o ensino 

orientado para a ABPj consubstancia-se em ter os projetos como ponto de partida para desenvolver 

diversas aprendizagens previamente definidas, o qual apresenta uma estrutura geralmente complexa e 
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rígida, envolve questões muito abrangentes, menos definidas e relacionadas com o quotidiano do aluno, 

frequentemente, não explicitam a relação que existe entre “as atividades realizadas e os conteúdos 

conceituais que neles estão subjacentes” (Leite & Esteves 2005, p. 1755). Por um lado, a implementação 

dos projetos muitas vezes depende de instituições, legislações, disciplinas, e, por outro lado, o público alvo 

(por exemplo: os alunos, professores, etc.) é avaliado de forma parcial, visto que as aprendizagens 

resultantes são classificadas em função do perfil de aprendizagem previamente definido no projeto, 

menosprezando os procedimentos, a criatividade dos intervenientes, a criticidade e a capacidade de 

resolução de problemas e não promove novas aprendizagens (Hanney & Savin – Baden, 2013), ao passo 

que o ensino orientado a ABRP consiste em desenvolver novas aprendizagens através da resolução de 

problemas reais e excecionalmente simulados, de âmbito relativamente restrito, que são interessantes, 

motivadores e familiares ao dia-dia do aluno, no qual as ações de ensino apresentam uma relação explicita 

com os conteúdos, tendentes à aprendizagem e desenvolvimento de conceitos, procedimentos e atitudes 

no aluno (Barret, 2017; Hanney & Savin – Baden, 2013; Leite & Esteves, 2005). 

As limitações da ABPj têm gerado preocupação por parte dos investigadores do ensino das 

ciências, de modo a que a sua implementação seja integrada com a ABRP e/ou em outras abordagens 

metodológicas de ensino que em comum promovem o desenvolvimento de competências, conceituais, 

procedimentais e atitudinais (Hanney & Savin – Baden, 2013). 

Vasconcelos, Praia e Almeida (2003) ao pretenderem compreender o contributo das diversas 

perspetivas de aprendizagem das ciências, salientam que dentre as assumidas ao longo dos tempos, tais 

como a behaviorista (caraterizada pelo ensino baseado na transmissão-receção), a cognitivista (fortemente 

marcada pela aprendizagem por descoberta) e a construtivista (impele para a aprendizagem por mudança 

conceitual, ensino por pesquisa), esta última é a mais compatível com o ensino orientado para 

aprendizagem baseada na resolução por problemas. 

Savin – Baden e Major (2004) também referem o behaviorismo, o cognitivismo e o construtivismo, 

não como perspetivas, mas sim como teorias de ensino que devem ser compreendidas ao abordarmos a 

forma como o ensino orientado a ABRP evoluiu ao longo dos tempos em termos procedimentais, e em 

relação ao papel do professor. Segundo estas autoras, a teoria behaviorista é caraterizada pela 

aprendizagem baseada na recepção passiva do conhecimento, na qual o ensino se processa através da 

exposição oral de conteúdos pelo professor, que, por sua vez, é considerado como o detentor de todo o 

conhecimento certo, e o aluno é considerado como um indivíduo passivo e mero recetor de informações, 
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sendo as ações de aprendizagem organizadas para permitir a aquisição de informações e habilidades de 

rotinas, facto que a torna muito limitada para ser adotada e implementada na ABRP. 

A teoria cognitivista esteve fortemente marcada pela aprendizagem por descoberta, na qual o aluno 

desempenha um papel ativo na aprendizagem, sendo este encarado como um indivíduo que deve por si 

mesmo alcançar a compreensão (Savin – Baden & Major, 2004). Apesar da aprendizagem por descoberta 

fomentar a envolvência do aluno na sua aprendizagem, ela assume que o aluno aprende de forma 

autónoma o conhecimento científico, e o seu processo de aprendizagem é moroso e difícil, sendo, desta 

forma, antagónica com o ensino orientado para a ABRP, no qual se defende o papel do professor como 

moderador das aprendizagens dos alunos, promotor da organização dos alunos em grupos, indivíduo que 

sugere bibliografia, promotor e regulador de comportamento dos alunos (Savin – Baden & Major, 2004). 

A perspetiva construtivista surgiu no âmbito das reformas curriculares dos anos 60 e 70 do século 

XX, que destacaram o aluno como o centro do processo de aprendizagem, devendo este construir os seus 

conhecimentos através da aglutinação entre o que sabe a partir das suas vivencias e daquilo que aprende 

nas ciências, reconhecendo que as novas aprendizagens também são úteis para resolver problemas do 

seu dia-a-dia ou intervir como cidadão ativo e responsável na sociedade (Osborne, 1996). No 

construtivismo, associa–se o ensino por mudança conceitual, destaca-se não apenas a aquisição de 

conhecimentos pelo aluno, mas também a reorganização dos conhecimentos prévios e/ou crenças 

alternativas que este possui, através da restruturação, aperfeiçoamento e  desenvolvimento conceitual, 

formando novas estruturas cognitivas (Vasconcelos, Praia, & Almeida, 2003) que permitem ao aluno ser 

capaz de fundamentar cientificamente situações sociais, económicas, politicas e/ou culturais nacionais, 

internacionais ou globais (Kumari, Sharma, & Jyoti, 2018). Com base em Vasconcelos, Praia e Almeida 

(2003), a abordagem construtivista promove aprendizagens ativas e a formação de indivíduos críticos e 

decisores, visto que é destacado o papel do aluno como construtor do seu próprio conhecimento, motivado 

pela curiosidade, pesquisa e resolução de problemas. 

Para Dolmans et al. (2005) o ensino orientado para a ABRP é compatível com uma perspetiva 

sócio-construtivista da aprendizagem, fundamentalmente a teoria do construtivismo social de Vigotsky e o 

papel do professor enquanto mediador no processo de aprendizagem. No processo de construção e 

integração de novos conhecimentos na estrutura cognitiva dos alunos, é crucial desenvolver as 

aprendizagens dos alunos a partir de grupos pequenos e interativos com vista a promover o 

desenvolvimento de competências sociais e interpessoais, tais como, a liderança, tomada de decisões, 
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construção de confiança, comunicação e técnicas de gestão de conflitos nos alunos, competindo ao 

professor, facilitar o processo e responsabilizar-se pela aprendizagem dos grupos (Vasconcelos & Almeida, 

2012).  A perspetiva sócio-construtivista baseia-se em metodologias que se preocupam com problemas do 

dia-a-dia do aluno e cuja resolução é promotora de aprendizagens de conhecimentos e do desenvolvimento 

de competências no aluno (Dolmans et al. 2005; Vasconcelos & Almeida, 2012). 

 

2.4.2. Organização do ensino orientado para a aprendizagem baseada na resolução de problemas 

Contrariamente ao que acontece no ensino tradicional, no qual o professor ocupa o centro do processo 

formativo, transmitindo saberes ao aluno que por sua é considerado como um indivíduo passivo, acrítico, 

reprodutor absoluto de toda informação absorvida no contexto escolar (Morgado, et al. 2016; Sousa & 

Dourado, 2015), no ensino orientado para a aprendizagem baseada na resolução de problemas, o 

professor é fundamentalmente um orientador do professor do processo de ensino e aprendizagem (PEA) e 

o aluno é protagonista da sua aprendizagem, visto que lhe é dado um espaço para participar de forma 

ativa e reflexiva na construção da sua estrutura cognitiva (Leite & Afonso, 2001; Major & Mulvihill, 2017; 

Morgado et al. 2016). 

De acordo com Casanova (2012), o papel de orientador do professor consiste, por um lado, em 

identificar as necessidades, definir os objetivos e o tempo de orientação e, por outro lado, em questionar e 

incitar os alunos. Assim, o professor deve: 

− identificar as necessidades de aprendizagem de cada aluno; 

− definir os objetivos e tempo de orientação tendo em evidência as necessidades de aprendizagem 

de cada aluno, as estratégias e os objetivos de ensino que se pretende desenvolver e atingir; 

− considerar que as estratégias que promovem aprendizagens nos alunos, são mais importantes do 

que a memorização de conteúdos; 

− ter o diálogo como uma das técnicas predominantes para explorar e compreender os conteúdos, 

bem como o que os alunos sabem e/ou pensam; 

− organizar as ideias em pequenos passos; 

− manter o equilíbrio entre o apoio e o desafio quando os alunos procuram por uma resposta, 

sobretudo para compreender como encontrar a resposta certa; 

− apoiar na (re)construção do saber, mudando as conceções alternativas, reorganizar e aprimorar a 

capacidade de pensar dos alunos, de modo que de forma individual construa os conhecimentos; 
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− explicar de forma simples, várias vezes e de várias formas; 

− questionar os alunos sobre o assunto em estudo, no início, durante e no fim de um processo de 

aprendizagem. 

Na perspetiva de Knowles (citado por Neville, 1999), o professor enquanto facilitador do processo 

de ensino e aprendizagem deve: 

− Definir o ambiente de aprendizagem. O que implica auxiliar os alunos a conhecerem-se como 

pessoas e como recursos de aprendizagem mútua e a desenvolverem competências de 

autoaprendizagem e de compreensão do papel do facilitador. 

− Planear o seu papel. Consiste em decidir sobre o seu papel como facilitador, fazer e dirigir o 

processo. 

− Perspetivar a aprendizagem a realizar. O que implica considerar como vai enquadrar ou definir os 

objetivos dos conteúdos, de modo a que os alunos possam dirigir o processo de aprendizagem e 

comparar os conhecimentos que já possuem com os objetivos propostos; 

− Estabelecer metas a atingir com os alunos. Consiste em auxiliar os alunos a transporem as 

dificuldades diagnosticadas para os objetivos a atingir. 

− Definir um plano de aprendizagem. Consiste em auxiliar os alunos a elaborarem os seus próprios 

planos de aprendizagem, a definirem estratégias, etc.; 

− Clarificar níveis de envolvimento nas atividades. Consiste em explicitar as aprendizagens que são 

da responsabilidade do professor e as que são da responsabilidade do aluno, isto é, de forma 

grupal ou individual. 

− Avaliar os resultados da aprendizagem. O que implica decidir como recolher informações, com 

vista a dar aos alunos um feedback construtivo e promover a melhoria do processo de 

autoaprendizagem. 

O professor para além de orientar os alunos no processo de aprendizagem deve conhecer os 

processos psicológicos que afetam a aprendizagem, a relação entre a disciplina que leciona com a 

tecnologia, sociedade, ambiente e outras disciplinas, os respetivos avanços, e criar grupos de 

aprendizagem de modo a contextualizar as ações educativas nas necessidades dos educandos (Sousa & 

Dourado, 2015). Sustenta-se que o aluno é o centro de todo processo formativo, pelo facto deste realizar 

ações investigativas, debater com os seus colegas e recorrer às fontes sugeridas pelo professor e às que 

ele próprio achar conveniente para proceder à resolução do problema (Sousa & Dourado, 2015). 
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O ensino orientado para ABRP apresenta uma estrutura organizada em termos de papéis a 

desempenhar pelo professor e aluno e formas de organização dos alunos no ambiente de aulas (Hmelo – 

Silver, 2004; Hung, 2011; Leite & Afonso, 2001), que alguns autores realçam ser promotora do 

desenvolvimento de competências conceituais, procedimentais e atitudinais (Leite & Afonso, 2001; Major & 

Mulvihill, 2017) e da formação de cidadãos responsáveis e democráticos (Leite et al. 2013; Major & 

Mulvihill, 2017). 

Relativamente à forma de organização dos alunos, Lopes et al. (2006) referem que os grupos 

quando criados com o intuito de integrar todos os seus elementos ou de estarem bem estruturados, 

promovem a aprendizagem cooperativa. Porém, é necessário que os grupos sejam heterogéneos e 

equilibrados em termos de caraterísticas dos integrantes, tais como resultados académicos, etnia, raça, 

sexo, status social (Lopes et al. 2006), e preferencialmente de quatro a seis elementos no ensino das 

ciências (Vasconcelos & Almeida, 2012). Sempre que possível deve atribuir-se papéis de forma rotativa aos 

integrantes (como por exemplo, líder, secretário, encorajador e controlador de barulho) de forma que cada 

um tenha a oportunidade de praticar todos os papéis. 

Assim, vários autores (Leite, 2001; Vasconcelos & Almeida, 2012) defendem que no ensino para a 

ABRP, o trabalho em grupo é crucial para promover a aprendizagem cooperativa e o desenvolvimento de 

competências fundamentais para o exercício pleno da cidadania. Com o trabalho em grupo os alunos 

desenvolvem a comunicação integral e individual (escutando e observando o que o outro diz e faz), 

analisam e interpretam dados, comparam pontos de vista divergentes, explicam conceitos e ideias, 

socializam-se e tomam decisões unânimes (Lopes et al. 2006; Sousa & Dourado, 2015; Vasconcelos & 

Almeida, 2012). 

De acordo com Leite e Afonso (2001) e Leite e Esteves (2005) o ensino orientado para a ABRP 

pode estruturar-se em quatro fases que são caraterizadas por objetivos e duração diferentes, 

nomeadamente: a seleção do contexto; formulação dos problemas; resolução do(s) problema(s); e a 

síntese e avaliação do processo. Assim, essas autoras destacam o seguinte: 

− Primeira fase, seleção do contexto. Antes de iniciar-se esta fase os alunos devem estar organizados 

em pequenos grupos. A referida fase, inicia-se com a seleção de pelo menos um contexto 

problemático (cenário problemático) a cargo do professor, que seja desafiador, interessante, e/ou 

do dia-a-dia do aluno, de forma que este se sinta motivado para levantar questões sobre o mesmo 
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e, consequentemente, a abordar os problemas e/ou conteúdos selecionados para nova 

aprendizagem. 

Os cenários podem ser reais, inventados ou adaptados, por exemplo, artigos de jornal ou revista, 

banda desenhada conceituais, notícia de televisão, filmes, áudios, textos dos manuais, fotografias, 

etc. 

Porém, considera-se que a previsão dos problemas que os alunos poderão formular a partir do 

contexto apresentado é preponderante na medida em que poderá permitir ao professor averiguar a 

possibilidade de sua adequação, ou não, aos alunos envolvidos no PEA. Nesta fase, o professor, 

terá que se preocupar com questões do seguinte tipo:  Forneci explicações aos alunos sobre como 

iria decorrer o processo de da ABRP? Os alunos sentiam-se confortáveis e motivados para trabalhar 

sobre o contexto apresentado? 

− Segunda fase, formulação dos problemas. Esta fase é caraterizada pelo trabalho realizado pelos 

alunos, isto é, sobre o contexto(s) problemático(s) selecionado(s) pelo professor. Por meio de 

análises, centradas nos três aspetos referidos por Leite e Esteves (2005), nomeadamente, “O que 

já sei/já me é familiar?, O que não sei/não compreendo/nunca ouvi falar? e, “O que gostaria de 

saber/aprofundar sobre este assunto?.” (p.1756), os alunos devem explicitar os problemas e 

questões que o(s) contexto(s) problemático(s) suscitam. 

Antes de os problemas serem resolvidos o professor deverá intervir (discutindo com os alunos), de 

forma a torná-los claros, rejeitar os irrelevantes, constatar eventuais sobreposições ou repetições 

entre eles, e identificar os problemas relevantes para a resolução pelos alunos e aprendizagem 

pretendida. 

A intervenção ou discussão do professor com os alunos consistirá em estabelecer a possível 

relação hierárquica entre os diferentes problemas formulados, bem como a respetiva via pela qual 

serão resolvidos. Considera-se também importante, a experiência e conhecimentos do professor de 

forma a evitar-se enviesamentos nas ações inerentes a esta fase. 

− Terceira fase, resolução do(s) problema(s). Esta fase é destacada como uma fase que pode ser 

longa em relação às outras, devido ao número de vezes que pode incluir o ciclo de atividades 

consideradas necessárias para a resolução de determinado problema. 
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Tal como na fase anterior, o professor deve orientar o trabalho, porém, é aos alunos que compete 

a planificação de estratégias de resolução e identificação de atividades a executar para solucionar 

os problemas formulados e selecionados. 

Nesta fase, os alunos devem orientar-se com questões tais como: “O que é que eu já sei sobre 

este problema ou questão?, O que é que eu necessito saber para resolver eficazmente este 

problema ou questão?, “A que fontes de informação devo recorrer para encontrar soluções?” (Leite 

& Esteves, 2005, p.1757). Durante o processo de implementação da estratégia que visa obter a 

solução (se existir), será crucial consultar diversos tipos de materiais ou fontes de informação (por 

exemplo, livros revistas, jornais, relatórios, filmes, documentários, entre outros, quer impressos, 

quer em suporte magnético ou eletrónico), obter informações através de pessoas singulares ou 

entidades (por exemplo, entrevistar entidades públicas, membros da comunidade, etc.), realizar 

atividades laboratoriais, saídas de campo, entre outras, analisar as soluções conseguidas, avaliar o 

processo de resolução, integrar os conhecimentos adquiridos por meio da resolução dos 

problemas trabalhados. O ciclo repete-se até que todos os problemas selecionados e formulados 

sejam resolvidos. 

Destaca-se o facto de um problema poder ser resolvido por toda a turma, por um grupo de alunos 

ou individualmente, dependendo da na natureza interdependente dos problemas e sub-problemas 

e da organização da turma. 

− Quarta fase, síntese e avaliação do processo. Nesta fase realiza-se um trabalho conjunto (entre o 

professor e alunos), no qual o foco é averiguar se todos os problemas formulados e selecionados 

foram resolvidos ou não são passiveis de solução, realizar uma síntese final dos conhecimentos 

(conceituais, procedimentais e atitudinais) adquiridos e/ou desenvolvidos e avaliar todo o processo 

de resolução, quer ao nível de eficácia da aprendizagem, quer ao nível do contributo para o 

desenvolvimento das competências dos alunos enquanto cidadãos e integrantes de uma sociedade 

em constante mudança. Assim, para os intervenientes será fundamental orientarem-se com 

questões do tipo “o que é que eu aprendi de novo?, O que é que ficou por esclarecer” (p.1757). 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

3.1. Introdução 

Neste capítulo é apresentada e fundamentada a metodologia utilizada para a concretização dos objetivos 

desta investigação. Após esta breve introdução, segue-se a descrição geral da investigação (3.2.), da 

população e amostra (3.3.), da seleção da técnica e instrumento de recolha de dados (3.4.), da elaboração 

e validação do instrumento de investigação (3.5.), do processo de recolha de dados (3.6.), e finalmente, do 

processo de tratamento e análise de dados (3.7.). 

 

3.2. Descrição geral da investigação  

O objetivo deste estudo é comparar as conceções e as representações de práticas, sobre a educação em 

ciências para a cidadania através da aprendizagem baseada na resolução de problemas, de professores 

com formação superior e de professores com formação média, que lecionam a disciplina de Física no 1º 

ciclo do ensino secundário (ou colégio público), no município do Moxico, em Angola. 

O estudo envolveu os 16 professores de Física afetos a seis escolas do 1º ciclo do ensino 

secundário geral (colégios públicos) que ficam mais próximas da residência do investigador, sendo oito 

licenciados e oito técnicos médios. Todos estes professores foram convidados a participar no estudo, 

tendo-se constituído dois grupos de professores (grupo dos professores com ensino médio e grupo dos 

professores com licenciatura) ou seja dois grupos com dimensões semelhantes (oito elementos cada um), 

como recomendado nos estudos comparativos (Gall, Gall & Borg, 2007; McMillan & Schumacher, 2014). 

A técnica selecionada para este estudo foi o inquérito por entrevista, que consistiu em recolher 

dados através da colocação de questões de forma oral e presencial. Optou-se por uma entrevista do tipo 

semiestruturada (ou semi-dirigida), facto que permitiu o esclarecimento de questões e o aprofundamento 

das respostas dos entrevistados, bem como ofereceu mais oportunidades para recolher informação 
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profunda sobre conceções e representações de práticas (Ghiglione & Matalon, 1997; McMillan & 

Schumacher, 2014). Não obstante, elaborou-se um guião de entrevista baseado em instrumentos já 

existentes na literatura (ex.: Fernandes, 2018; Leite et al. 2012; Morgado, 2016), que serviram de ponto 

de partida para a respetiva construção. 

No que se refere à recolha de dados, as entrevistas foram individuais, realizadas pelo investigador 

e áudio-gravadas. Finalmente, efetuou-se uma análise comparativa das respostas obtidas com os dois 

grupos de professores, não para generalizá-las, mas sim para averiguar evidências que apontem para 

semelhanças ou diferenças entre os dois grupos no que respeita às conceções e às representações de 

práticas de Educação em Ciências para a Cidadania através da ABRP. 

 

3.3. População e Amostra 

Segundo McMillan e Schumacher (2014), na investigação qualitativa, a população refere-se a um grupo de 

elementos ou casos, sejam indivíduos, objetos ou episódios, que obedecem a determinados critérios 

relevantes para o estudo. Dado que com este estudo pretendeu-se comparar as conceções e as 

representações de práticas sobre a educação em ciências para a cidadania através da aprendizagem 

baseada na resolução de problemas, de professores com formação superior e de professores com 

formação média, que lecionam a disciplina de Física no 1º ciclo do ensino secundário geral, no município 

do Moxico, em Angola, a população engloba os professores que lecionam Física nas escolas (colégios 

público) da Província do Moxico. 

Sabendo que a amostra é uma porção de uma população sobre a qual se faz o estudo (Fortin, 

2009), e que nos estudos qualitativos usa-se frequentemente as amostras pequenas (Gall, Gall & Borg, 

2007), neste estudo teve-se como amostra os 16 professores de Física afetos a seis escolas do 1º ciclo do 

ensino secundário geral (colégios públicos) que ficam mais próximas da residência do investigador, sendo 

oito licenciados e oito técnicos médios. Todos estes professores foram convidados a participar no estudo, e 

tal como era esperado, conseguiu-se pelo menos, oito professores de cada grupo (grupo dos professores 

com ensino médio e grupo dos professores com licenciatura) ou seja, dois grupos com dimensões 

semelhantes (oito elementos cada um), como recomendado nos estudos comparativos (Gall, Gall & Borg, 

2007; McMillan & Schumacher, 2014) e já referido anteriormente na descrição geral do estudo. A 

centralização do estudo numa parte da Província do Moxico, concretamente no município do Moxico, 
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deveu-se à falta de recursos tecnológicos, informáticos e de comunicação nas instituições escolares, 

situação que impossibilitaria a recolha de dados com recurso às TIC, assim como às dificuldades que 

enfrentaria o investigador para se deslocar a todas as escolas dispersas pela província, visto que este 

deslocou-se às escolas (colégios públicos) selecionadas ou referentes à amostra para efetuar a entrevista, 

pessoalmente. Não obstante, Ghiglione e Matalon (1997) referem que para os estudos que envolvem 

diálogo aberto ou semiestruturado entre o investigador e o investigado, é inútil adotar amostras de 

dimensões grandes, pois a lentidão no processo de tratamento dos dados pode dificultar a profunda 

exploração que se impõe aos mesmos. Para estes autores, o mais importante neste tipo de estudo é 

assegurar que os indivíduos selecionados (a amostra) não omitiram nenhuma informação e as que foram 

prestadas são concernentes as dimensões do estudo. 

A tabela 1 mostra uma breve caraterização pessoal e profissional dos professores que fizeram 

parte nesta investigação. As entrevistas dos professores com formação média em Matemática – Física, 

designados por professores técnicos médios, serão referidas como T1, T2, etc., correspondendo o número 

ao número da entrevista realizada. O mesmo acontecerá com os professores licenciados, a quem se 

atribuiu a letra L. dos 16 integrantes da amostra, treze são homens e três são mulheres, com idades 

compreendidas entre os 27 e 42 anos. 

Em relação ao tipo de estágio efetuado pelos participantes neste estudo, constatou-se que 14 deles 

frequentaram estágios pedagógicos, enquadrados nas suas formações académicas, isto é, na formação 

média em Matemática – Física e na licenciatura em ensino da Física, somente dois professores com 

formação média é que afirmaram não ter participado em algum tipo de estágio, mas os mesmos 

beneficiaram de um seminário de agregação pedagógica com a duração de cinco dias antes das suas 

colocações nas escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

Tabela 1. Caraterização da amostra 

Carater íst ica 
Professor técnico médio (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 Total  

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 Total  

Sexo 
Homem √  √   √   √  √  √  6 √  √  √  √  √   √  √  7 
Mulher   √   √     2      √    1 

Idade 
< 29  √  √    √  √  √  5      √    1 
[30– 39] √    √  √     3 √  √  √  √  √   √   6 
[40–49]                 √  1 

Formação Académica 
Técnico médio em Matemática  – Física √  √  √  √  √  √  √  √  8          
Licenciado em Ensino da Física           √  √  √  √  √  √  √  √  8 

Tipo de Estágio  
Pedagógico   √  √  √  √  √  √  6 √  √  √  √  √  √  √  √  8 
Profissionalização em serv iço     √      1          

Formação Complementar  
Não tem formação complementar  √  √  √  √  √  √  √  √  8 √  √  √  √  √  √  √  √  8 

Si tuação Profiss ional  
Pessoal do quadro √  √  √  √  √  √   √  7 √  √  √  √  √  √   √  7 
Regime probatório        √   1       √   1 

N.º de anos de ensino  
<10 anos √  √  √  √  √  √  √  √  8  √    √  √  √   4 
[10 – 15] anos          √   √  √     √  4 

Classes lecionadas atualmente  
7ª classe  √  √       2 √  √      √   3 
8ª classe √   √   √  √    4 √  √  √   √  √   √  6 
9ª classe    √   √  √  √  4 √  √   √  √     4 

Discipl inas lecionadas  
Física √  √  √  √  √  √  √  √  8 √  √  √  √  √  √  √  √  8 
Matemática                  √  1 

N.º máximo de anos let ivos lecionados nas diferentes classes  
7ª classe                   

[1-3] anos   √  √       2       √   1 
[4-6] anos                   
[7-9] anos          √  √        2 

8ª classe                   
[1-3] anos √   √   √  √    4   √   √  √   √  4 
[4-6] anos                   
[7-9] anos          √  √        2 

9ª classe                   
[1-3] anos    √   √   √  3     √     1 
[4-6] anos √         1          
[7-9] anos          √  √   √      3 

 

Constatou-se que para além do estágio pedagógico efetuado pela maioria dos professores de todos 

os níveis académicos, o professor T4 referiu ter participado de um estágio em serviço sobre a luta e 

prevenção do VIH – SIDA. Nenhum dos professores entrevistados possui formação complementar. Em 

relação à situação profissional dos mesmos, quer nos técnicos médios quer nos licenciados, apenas um 
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estava em regime probatório e os restantes faziam parte do pessoal do quadro de efetivos do Ministério da 

Educação. 

Todos os professores técnicos médios entrevistados ensinavam há menos de 10 anos e no ano 

letivo da entrevista estavam a lecionar a disciplina de Física, dois deles na 7ª classe, quatro na 8ª classe (a 

contar com um professor que também ministra aulas na 7ª classe) e quatro na 9ª classe (a contar com 

um professor que também ministra aulas na 8ª classe), ou seja, um destes professores, ministra aulas na 

7ª e 8ª e o outro na 8ª e 9ª classe, ao passo que dos professores licenciados entrevistados quatro desses 

ensinavam há menos de 10 anos e os outros quatro professores entre os 10 - 15 anos. No ano letivo em 

que foi realizada a entrevista todos estavam a lecionar a disciplina de Física e um lecionava também 

Matemática na 8ª classe. Para a disciplina de Física, três destes professores licenciados trabalhavam na 7ª 

classe (a contar com dois professores que também ministram aulas na 8ª e 9ª classe), seis professores na 

8ª (a contar com dois professores que também ministram aulas na 7ª e 9ª classe e mais um professor que 

também trabalha na 9º classe) e quatro na 9ª classe (a contar com dois professores que também 

ministram aulas na 7ª e 8ª classe e mais um que também trabalha com a 8ª classe), ou seja, dois destes 

professores, ministravam aulas na 7ª, 8ª e 9ª classe, um ministrava aulas na 8ª e 9ª classe e os demais 

trabalhavam em uma classe, quer seja na 7ª, 8ª e/ou 9ª classe. 

Relativamente ao número de anos letivos e classes em que cada um dos professores lecionou a 

disciplina de Física, constatou-se que nos técnicos médios entrevistados dois lecionaram um ano, na 7ª e 

9ª classe respetivamente, e os demais ministraram não mais do que quatro anos na 7ª, 8ª e 9ª classe, ao 

passo que os professores licenciados ministravam a referida disciplina até 10 anos, fundamentalmente na 

7ª, 8ª e 9ª classe, com exceção do L8 que ministra também Matemática há um ano na 8ª classe. 

  

3.4. Seleção da técnica e instrumento de recolha de dados 

De entre as técnicas disponíveis para a recolha de dados numa investigação em educação, nomeadamente 

o inquérito, a observação e a análise de documentos e artefactos (McMillan & Schumacher, 2014), 

considerou-se adequado selecionar o inquérito por entrevista porque é uma técnica flexível e adaptável 

(McMillan & Schumacher, 2014) e consiste na recolha de dados de forma presencial ou por telefone 

(Fortin, 2009; Miller, 1991), através de questões colocadas oralmente ao entrevistado (McMillan & 

Schumacher, 2014). 
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Dado que neste estudo pretendeu comparar-se as conceções e representações de práticas sobre a 

educação em ciências para a cidadania através da ABRP de dois grupos de professores, optou-se por uma 

técnica de recolha de dados que permitisse estabelecer interações diretas com os indivíduos inquiridos e 

aprofundar bem as respostas que davam, na perspetiva de compreender profundamente as suas ideias. 

Isso conseguiu-se com a entrevista semiestruturada ou semi-dirigida que, segundo De Ketele e Roegiers 

(1999), consiste em o entrevistador ter previstas as perguntas centrais da entrevista a colocar a todos os 

entrevistados, podendo seguir, ou não, a ordem dessas perguntas (dependendo da reatividade do 

entrevistado) e incluir outras perguntas que considerar oportunas para esclarecer algumas questões, 

adequar a linguagem a cada entrevistado e recolocar as perguntas que não foram percebidas ou 

respondidas. 

De modo a concretizar a técnica selecionada foi necessário um instrumento (guião de entrevista) 

adequado aos objetivos do estudo e ao tipo de entrevista selecionado. Visto que para recolha de dados se 

recorreu à entrevista semiestruturada ou semi-dirigida, foi necessário elaborar um guião de entrevista com 

questões chave para este processo de investigação, o que garantiu a aplicação das mesmas questões a 

todos os professores que participaram neste estudo. 

 

3.5. Elaboração e validação do instrumento de recolha de dados 

O guião de entrevista foi elaborado pelo investigador com base em instrumentos já existentes na literatura 

(ex.: Fernandes, 2018; Leite et al. 2012; Morgado, 2016) e tendo em conta os objetivos do estudo e a 

necessidade de caraterização da amostra. O guião da entrevista contemplou questões que incidiram nas 

seguintes dimensões de análise: I- Dados pessoais e profissionais; II- Conceções sobre Educação em 

Ciências para a Cidadania; III- Conceções sobre a ABRP e EOABRP; IV- Representações de práticas de 

EOABRP no contexto de Educação em Ciências para a cidadania; V- Perspetivas sobre a viabilidade da 

implementação do Ensino da Física orientado para a ABRP. 

A dimensão sobre os dados pessoais e profissionais dos professores de Física que participaram 

neste estudo foi tida em consideração, dado que permitiu ao investigador separar os professores de Física 

em dois grupos ou estratos, isto é, em função dos seus níveis académicos: estrato de professores de Física 

licenciados em Física, estrato de professores de Física técnicos médios em Matemática e Física. As 
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restantes dimensões foram definidas na perspetiva de procurar informações que pudessem responder aos 

objetivos específicos deste estudo. 

A primeira versão do guião foi submetida à análise da validade de conteúdo, tal como recomendam 

alguns autores (De Ketele, 1999; McMillan & Schumacher, 2014), junto de duas especialistas em 

educação em ciências e supervisão pedagógica na educação em ciências, de modo a que pudessem 

avaliar as dimensões e a sua relação com os objetivos específicos a alcançar com a entrevista, bem como 

a relação destes com as questões propostas para a entrevista e os objetivos da investigação. 

Consequentemente, o instrumento foi reformulado e re-submetido à análise da validade de conteúdo pelos 

mesmos especialistas. De seguida, foi testada a adequação do instrumento aos respondentes, por via de 

duas entrevistas a sujeitos não pertencentes à amostra, que serviram também para treino do entrevistador, 

tal como recomendam alguns autores (De Ketele & Roegiers, 1999; Fortin, 2009; McMillan & Schumacher, 

2014). Isto foi feito com os professores de Física de uma escola do 1º ciclo do ensino secundário geral 

afeta à igreja católica no município do Moxico, dado que aquela escola possui professores de Física 

licenciados em Física e técnicos médios em Matemática e Física. Não se justificou necessário reformular o 

referido instrumento de recolha de dados, pois os participantes no teste deste estudo responderam sem 

dificuldades a todas as questões que lhes foram colocadas. O quadro 6 abaixo é referente aos objetivos 

específicos das questões que nortearam a entrevista, bem como aos outros aspetos estruturantes do 

instrumento de recolha de dados. 
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Quadro 6. Estrutura do guião da entrevista para professores de Física do 1º Ciclo do ensino secundário, em Angola 

Dimensões Objetivos Específicos Questões Principais 

i. Dados 

pessoais e 

profissionais 

Identificar o sexo e a idade dos professores 0, 1 

Caraterizar a formação académica 2, 2.1, 2.2 

Caraterizar a situação profissional 3 

Caraterizar a experiência profissional 4, 5, 5.1 

ii. Conceções 

sobre 

Educação em 

Ciências para 

a Cidadania 

Caraterizar as conceções dos professores sobre o conceito de cidadania 6 

Identificar as conceções dos professores sobre as competências de cidadania que devem ser 

desenvolvidas nos alunos 

7 

Averiguar as conceções dos professores sobre a eventual contribuição do ensino da Física para a 

formação dos alunos como cidadãos ativos cientificamente informados 

8, 8.1, 8.2 

Caraterizar as conceções dos professores sobre as metodologias que podem ser usadas no Ensino 

da Física para desenvolver nos alunos competências de cidadania 

8.3 

 

Caraterizar as conceções dos professores sobre as dificuldades dos alunos durante o Ensino da 

Física para a cidadania 

8.4 

iii. Conceções 

sobre a ABRP 

e EOABRP 

Averiguar se os professores já ouviram falar, ou não, sobre ABRP 9 

Caraterizar as conceções dos professores sobre o que é a ABRP 10 

Caraterizar as conceções dos professores sobre formas de organizar o processo de EOABRP 11 

Identificar as conceções dos professores sobre os objetivos que o EOABRP permite alcançar  12 

iv. 

Representações 

de práticas de 

EOABRP no 

contexto de 

Educação em 

Ciências para a 

Cidadania 

Averiguar se os professores costumam utilizar, ou não, o EOABRP 13 

Averiguar as razões por que os professores não costumam utilizar o EOABRP 14 

Caraterizar as práticas de EOABRP que os professores dizem implementar 15, 16, 19 

Averiguar se os professores dizem fazer, ou não, inter ou transdisciplinaridade no EOABRP 17 

Caraterizar as dinâmicas de trabalho de grupo que os professores dizem utilizar no EOABRP 18 

Caraterizar o tipo de avaliação dos alunos que os professores dizem utilizar no EOABRP 20 

Caraterizar as perceções dos professores sobre as aprendizagens que os alunos efetuam na ABRP  21 

Caraterizar as perceções dos prof. sobre as dificuldades dos alunos durante o EOABRP 22 

Caraterizar as dificuldades que os professores dizem sentir durante o EOABRP 23 

Caraterizar os fatores que, na perspetiva dos professores, facilitam implementação do EOABRP 24 

v. Perspetivas 

sobre a 

Viabilidade da 

Implementaçã

o do Ensino 

da Física 

Orientado 

para a ABRP 

Identificar as razões que, segundo os professores, justificam a aplicação no futuro do EOABRP 25 

Identificar os obstáculos que os professores consideram que poderão encontrar na implementação 

do EOABRP 

26 

Averiguar os fatores que, na opinião dos professores, são facilitadores do EOABRP 27 

Identificar as perspetivas dos prof. sobre as condições ideais para a implementação do EOABRP 28 

Caraterizar o papel que os professores atribuem ao trabalho de grupo no EOABRP 28.1, 28.1.1, 

28.1.2, 28.1.3 

Caraterizar as perspetivas dos professores sobre o seu papel e o dos alunos no EOABRP 29, 30 

Caraterizar as perspetivas dos professores sobre as dificuldades que os alunos poderão sentir 

durante o EOABRP 

31 

Caraterizar as perspetivas dos professores sobre o tipo de avaliação que deve ser usada EOABRP  32 

Identificar as perspetivas dos professores sobre as eventuais razões para a aplicação, no futuro da 

Educação em Ciências para a Cidadania através do EOABRP 

33 

Caraterizar as perspetivas dos professores sobre a formação que gostariam de ter para 

implementarem educação em Ciências para Cidadania através do EOABRP    

34 

 
Caracterizar as perspetivas dos professores sobre a necessidade de formação dos professores de 

Física para implementarem o EOABRP   

35 
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No processo de elaboração do instrumento de recolha de dados, o investigador definiu os objetivos 

a atingir com cada uma das dimensões. Concluída a elaboração e validação do instrumento de recolha de 

dados, o investigador obteve a versão final do mesmo (Anexo 1) que serviu de suporte para a realização 

das entrevistas com os efetivos participantes deste estudo. 

 

3.6. Recolha de dados  

A recolha de dados foi efetuada pelo investigador, através da realização de uma entrevista aos professores 

selecionados para o estudo. Visto que os dados foram recolhidos pelo próprio investigador, antes de 

realizar a entrevista, o mesmo certificou-se de que era capaz de recolher as informações necessárias e 

suficientes para o estudo, pois, tal como referem McMillan e Schumacher (2014), nas entrevistas 

semiestruturadas requerer-se uma utilização adequada do guião da entrevista e um aprofundamento das 

respostas do entrevistado, sem o influenciar. 

 Antes de iniciar a recolha de dados propriamente dita, o investigador contatou a Direção Provincial 

da Educação do Moxico (órgão estatal, afeto ao Ministério da Educação em Angola, que vela pelos 

assuntos escolares, desde a administração de recursos humanos, cooperações interinstitucionais, entre 

outros do sector de educação formal) de modo a obter apoio para a realização da investigação (Anexo 2), o 

que facilitou o contacto com os professores de Física. Entretanto, o processo de recolha de dados ocorreu 

em Angola, concretamente no município do Moxico, no mês de Agosto e Setembro do ano 2018. 

Depois de obter a declaração de apoio (Anexo 2), o investigador acedeu às escolas do 1º Ciclo do 

Ensino secundário (colégios públicos) e identificou os professores de acordo com o descrito no subcapítulo 

referente à população e amostra, informou-os sobre o objetivo da investigação e solicitou a sua 

participação numa entrevista a realizar individualmente, em hora e local a definir em função das suas 

disponibilidades e conveniências. No entanto, os professores decidiram que as entrevistas se realizassem 

nas respetivas escolas, isto é, no laboratório de Física para os professores de algumas escolas, e na sala 

de professores em outras escolas. O investigador submeteu-se às preferências e disponibilidades dos 

professores, deixando-os descontraídos e, em caso de indisponibilidade os mesmos enviaram um SMS 

solicitando ao investigador que lhes telefonasse de modo a combinar outro horário. 

Antes da entrevista, o investigador garantiu o anonimato e a confidencialidade dos dados (Gall, Gall 

& Borg, 2007; McMillan & Schumacher, 2014), de modo a que os entrevistados se sentissem à vontade 

para fornecer informações verdadeiras (Ghiglione & Matalon, 1997) e solicitou autorização a cada 
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professor entrevistado para gravar a entrevista (Gall, Gall & Borg, 2007), com vista a permitir ao 

entrevistador concentrar-se na entrevista, colocando as questões previamente elaboradas e outras que 

julgou necessárias para esclarecer as opiniões apresentadas pelo entrevistado. O investigador garantiu que 

logo que terminasse a transcrição da entrevista destruiria o ficheiro. Com a autorização de cada professor 

para gravar a conversa em suporte áudio, deu-se o início à respetiva entrevista. Constatou-se que a 

presença do aparelho de gravação de áudio não intimidou a exposição das opiniões dos professores 

entrevistados, antes demostraram maior interesse em poder prestar informações sobre os processos de 

ensino e aprendizagem e outros pediram ao investigador que pudesse entrevistar também os professores 

de outras disciplinas, porque o tema é interessante e abrangente. 

Em termos genéricos, a entrevista teve duração de 35 minutos a 1h 10 minutos, tempo que na 

perspetiva de McMillan e Schumacher (2014) é adequado para se obter informações suficientes através de 

uma entrevista. A oscilação temporal registada deveu-se ao facto de alguns entrevistados prestarem mais 

informações, gostarem mais de argumentar do que outros que deram opiniões sucintas sobre as questões 

que lhes foram colocadas. Houve preocupação por parte do entrevistador em obedecer à sequência das 

questões do guião, de modo a que os entrevistados prestassem informações referentes a todas questões 

previstas. Apesar desse cuidado, alguns participantes no estudo responderam antecipadamente a questões 

que ainda não lhes tinham sido colocadas, e, nesses casos, o investigador não voltou a colocar tais 

questões e/ou a colocar aquelas que tinham relação com a resposta já dada. Outra preocupação do 

investigador consistiu em deixar o entrevistado expressar as suas opiniões sem ser interrompido, e, no 

caso de repostas longas, fez-se o resumo da reposta de modo a ter clara a opinião apresentada pelo 

entrevistado. Apesar de ter sido utilizado o aparelho gravador de áudio, o investigador utilizou a sua agenda 

para anotar o sexo de cada entrevistado. 

A entrevista começou com a colocação de questões referentes às partes do guião, nomeadamente, 

dados pessoais e profissionais (parte I), as conceções sobre a educação em Ciências para a cidadania 

(parte II), conceções sobre a aprendizagem baseada na resolução de problemas (ABRP) e EOABRP (parte 

III). Na parte IV, o investigador exibiu um pequeno vídeo 

(https://www.youtube.com/watch?v=lvyexJg9ncU&feature=youtu.be), com duração de 6:06 minutos, de 

elaboração própria, com o objetivo de clarificar a implementação da educação em Ciências para cidadania 

através do EOABRP (Figura 2). 
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Figura 2. Vídeo sobre o EOABRP 
 

O professor entrevistado acompanhou o vídeo atentamente até ao fim do mesmo, e retomou-se a 

conversa na qual o investigador questionou sobre o vídeo e posteriormente foram colocadas questões 

concernentes às perspetivas sobre a viabilidade de implementação do Ensino das Ciências Orientado para 

a ABRP (parte V). A entrevista terminou solicitando ao professor entrevistado que acrescentasse algum 

assunto que considerasse importante relacionado com a entrevista, que não tivesse sido abordado ao 

longo da conversa, inclusive, agradeceu-se a colaboração do mesmo no desenvolvimento deste estudo. A 

título de exemplo, serão colocadas em anexo (Anexo 3), a transcrição de quatro entrevistas. 

 

3.7. Tratamento e análise de dados 

O tratamento e análise de dados obtidos neste processo de investigação foi efetuado com base nos 

objetivos definidos no capítulo I. Nesta etapa, alguns autores (McMillan & Schumacher, 2014; Bardin, 

2008) exortam para necessidade de se ter os dados bem explícitos e organizados. Assim, antes de iniciar o 

tratamento de dados, o investigador fez a transcrição integral de cada entrevista. O tratamento dos dados 

foi efetuado por pergunta. Assim, para cada pergunta, obedeceu-se a cinco etapas fundamentais. 

Na primeira etapa, para cada questão, agrupou-se numa tabela, as respostas obtidas nas diversas 

entrevistas, com o intuito de facilitar a sua leitura e análise. Na segunda etapa, para cada questão, foi 

elaborado um conjunto de categorias. 

As categorias são mutuamente exclusivas (refere-se à necessidade de se criar categorias não 

suscetíveis a duas ou mais classificações), inclusivas (devem abranger todos aspetos ou elementos a 

classificar), homogêneas (tem haver com a mesma dimensão de análise ou variável), pertinentes (devem 

estar adaptadas aos objetivos da investigação e/ou dos elementos a classificar), objetivas e fieis (consiste 

em classificar de forma clara e única as categorias, de modo que sejam interpretadas da mesma forma por 
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todos) e produtivas (deve fornecer dados novos, ou conduzir à inferências diversas e informações exatas) 

(Bardin, 2008). 

Na terceira etapa, as respostas obtidas na entrevista, para uma dada questão, foram classificadas 

no respetivo conjunto de categorias. Dado que cada um dos grupos de professores considerados no estudo 

foi constituído por oito professores, na quarta etapa registou-se a presença ou a ausência de cada 

categoria, para cada um dos professores, considerando os dois grupos separadamente. Na quinta etapa, 

efetuou-se uma análise comparativa dos resultados obtidos com os dois grupos de professores, não para 

generalizar os resultados, mas sim para averiguar da existência de evidências que apontem para 

semelhanças ou diferenças entre os dois grupos, no que se refere à possibilidade de fazer educação em 

Ciências para Cidadania através da ABRP. 

No âmbito da análise de dados um dos grandes propósitos é a categorização dos dados. Este 

processo consiste em agrupar as informações recolhidas tendo em conta os aspetos em comum 

subjacentes nelas, de modo a facilitar a sua análise e interpretação (Bardin, 2008; Bogdan & Biklen, 1994; 

McMillan & Schumacher, 2014), e assegurar a sua fidedignidade e validade (Vala, 1986).  Segundo Vala 

(1986) “a construção de um sistema de categorias pode ser feita a priori ou a posteriori ou ainda da 

combinação destes dois processos.” (p.111) que para alguns autores (Bardin, 2008; Ghiglione & Matalon, 

1997) designam por categorias prévias, teóricas, dedutivas (elaboradas com base a fundamentação teórica 

do respetivo estudo e/ou a revisão de literatura de estudos relacionados) e categorias emergentes, 

indutivas (resultantes da análise feita pelo investigador sobre os dados). 

Nesta análise, somente as questões 10 (conceito de ABRP), 11 (organização do processo de 

EOABRP), 29 e 30 (papel do professor e do aluno no EOABRP) do guião de entrevista (Anexo 1) se 

sujeitaram ao procedimento de categorização fechado – envolve categorias a priori, ao passo que para as 

demais questões usou-se o procedimento de categorização aberta – envolve categorias a posteriori, cuja 

explicitação desta última será feita no capítulo IV. Em relação as categorias a priori, recorreu-se ao estudo 

de Leite (2013), Leite e Afonso (2001) e Morgado (2016) para que pudessem ser construídas e 

classificadas as respetivas subcategorias gerais, tais como: 

- respostas cientificamente aceites (CA) (incluem-se todas as respostas que contém todos os 

aspetos ou informações que concetualizam a ABRP e o EOABRP); 

- respostas incompletas (Inc) (incluem-se respostas com algumas informações consideras válidas 

na subcategoria – CA e que não contêm nenhuma informação válida); 
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- respostas cientificamente não aceites (CnA) (incluem-se todas as respostas que nelas não estão 

subjacentes aspetos ou informações inválidas, ou em simultâneo, aspetos válidos e inválidos); 

- não responde (Nr) (incluem-se todas informações referentes a não resposta da questão colocada 

ao professor ou resposta não passível de compreensão). 

O quadro abaixo (Quadro 7) ilustra alguns exemplos referentes a essas subcategorias de análise 

para os conceitos de ABRP e EOABRP. 

 

Quadro 7. Categorização para as conceções de ABRP, EOABRP e suas caraterís ticas  

Conceções  Exemplos de repostas  

Cient i f icamente acei te (CA)  
Refere os aspetos que conceitua l izam ABRP e 
EOABRP, ta is como:  
➢  o problema é o ponto de part ida para nova 

aprendizagem;  
➢  o aluno é o responsável pela  

aprendizagem;  
➢  o aluno es tá no centro do processo de 

ensino e aprendizagem;  
➢  o professor é um agente faci l i tador e 

or ientador de todo o processo;    
➢  permite o desenvo lv imento de 

competências de aprendizagem;  
➢  permite a ap licação e a integração de 

novos conhec imentos . 

ABRP:  
“nenhuma resposta”  
 
 
EOABRP:  
“nenhuma resposta”  

Inc 
Refere alguns aspetos sobre o concei to de ABRP 
ou EOABRP sem apresentar aspetos ou 
informações invá l idas.  

ABRP:  
“É um ato de desenvolvermos as nossas habil idades, ou então 
de adquir irmos um conhecimento,  não é?  No sentido de (…)  pô-
las em prática .” (Ent.T7)  
 
EOABRP: 

“Consis te em dar um traba lho coletivo e desse traba lho os 
alunos vão prat icando até acharem um denominador comum da 
solução para um determinado problema.” (Ent.L5)  

CnA  
Refere aspetos invá l idos rela tivamente a ABRP 
e/ou EOABRP, ou de forma s imultânea, aspetos  
vál idos e invál idos.  

ABRP:  
“Em poucas palavras, temos que resolver alguns problemas de 
Fís ica e sobretudo termos tempo para a lgumas pesquisas.” 
(Ent.L3)  
 
EOABRP: 
“Podemos buscar um exemplo, no meu conhec imento eu sei  
que is to baseia -se na metodologia de invest igação, a l i  vem um 
suje ito ou tema, e a par t ir  desse suje i to ou tema o aluno ou o 
professor deve desenvo lver para encontrar a solução deste 
problema, é assim que a aprendizagem vem da reso lução desse 
cidadão.” (Ent .L8)  

Nr 
Não responde à questão re lat iva à organização 
do EOABRP, ou fornece resposta não pass íve l  
de compreensão.  

ABRP 
EOABRP 
 
“Não. É um termo novo, estou aber to para aprender se for  
possíve l.” (Ent.L4)  
“Bem, já ouvi,  mas se t iver que falar o que é isso, vou falar  
atoa, então pref iro não arr iscar!” (Ent .L6)  
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O quadro 8 ilustra alguns exemplos referentes à análise das conc eções sobre a 

organização do EOABRP. 

 
Quadro 8. Categorização para as  conceções sobre a organização do EOABRP  

Conceções Exemplos de repostas  

Cienti f icamente acei te (CA)  
Refere que o EOABRP se organiza em 
fases, tais como:   
➢ a apresentação do cenário 

problemático;  
➢ a formulação dos problemas;  
➢ a resolução do(s) problema(s); e  
➢ a síntese e avaliação do processo.  

 

Inc 
Refere alguns aspetos relat ivos a 
organização do EOABRP e 
independentemente de esses estarem 
incompletos, neles não pode(m) estar 
subjacente(s) ideia(s) invál ida(s).  

“(…) f iz isso em forma de um trabalho em grupo e depois 
t ivemos um debate acerca disso. E, pront os, a maioria 
contr ibuíram naqui lo que nós abordamos.” (Ent.T4)  
 
“Nós às vezes procuramos condições para o ensino (…) e 
uma das si tuações que devemos procurar é sermos 
criativos naquilo que a gente ensina. E, como somos 
professores de Fís ica, a tendência se não tivermos meios 
é tentarmos buscar alguns meios de ensino que na minha 
opinião faci l i tam a aprendizagem.” (Ent.L1)  

CnA  
Refere aspetos inválidos re lativamente a 
organização do EOABRP, ou de forma 
simultânea, aspetos válidos e inválidos.  

“Primeiro o professor or ienta algumas situações, e o 
próprio professor deve prat icar para depois mandar os 
alunos para pesquisar e,  em conjunto com o professor e 
os alunos, venham resolver esses problemas.” (Ent.L3)  

Nr 
Não responde à questão relativa à 
organização do EOABRP, ou fornece 
resposta não passível  de compreensão  

“Não sei como é que diria isto.” (Ent.T3) 
 
“Teríamos primado, ou estar íamos a começar com o fator 
ou elemento causador destas di f iculdades, então, lutando 
contra estes, banindo os tais estaríamos a resolver os 
problemas.” (Ent.L2)  

 

Nos resultados serão apresentadas tabelas com a frequência de respostas incluídas 

em cada categoria e o total f inal obtido em cada categoria por subamostra (T). 
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CAPÍTULO IV  

 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 

4.1. Introdução 

Neste capítulo apresentam-se e discutem-se os resultados dos dados recolhidos para se 

alcançar os objetivos definidos nesta investigação. O capítulo está dividido em cinco 

subcapítulos. No primeiro, introdução (4.1.), faz-se uma breve apresentação do capítulo 

(Capítulo IV).  

O segundo subcapítulo é referente às conceções dos professores sobre a Educação 

em Ciências para a Cidadania (4.2.) e o terceiro, às conceções sobre a aprendizagem 

baseada na resolução de problemas e ensino orientado para a aprendizagem baseada na 

resolução de problemas (4.3.). 

O quarto subcapítulo refere -se às representações sobre as práticas de ensino 

orientadas para a aprendizagem baseada na resolução de problemas no contexto de 

Educação em Ciências para a Cidadania (4.4.) e, o últ imo subcapítulo refere -se às 

perspetivas sobre a viabil idade da implementação do Ensino da Física orientado para a 

ABRP (4.5). 

 

4.2. Conceções sobre Educação em Ciências para a cidadania 

Tendo em atenção as diretrizes atuais para a Educação em Ciências para todos, 

nomeadamente o argumento de cidadania, no início da entrevista procurou -se saber quais 

eram as conceções dos entrevistados sobre cidadania . Essas conceções encontram-se 

resumidas na Tabela 2. 
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Tabela 2. Conceções sobre cidadania  

Conceções 
Professor técnico (n=8)     Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Indivíduo que encara o país como sua 
pertença, respeita o seu próximo e o bem 
públ ico 

√        1          

Sistema de governação, no qual se orienta e 
controla todos os indivíduos que residem 
num determinado espaço com dire itos e 
deveres 

 √       1          

Indivíduo inserido na sociedade    √ √  √  √ 4          
Indivíduo com direi tos e deveres, cuja miss iva 

é trabalhar ou contribuir em prol  da 
sociedade 

      √  1  √       1 

Indivíduo que se responsabil iza pelas suas 
ações e tem amor ao próx imo 

             √    1 

Conjunto de indiv íduos com boas condutas 
numa sociedade 

              √   1 

Conjunto das caraterís ticas essenciais para o 
indivíduo que pretende responder aos 
encargos da sociedade   

                √ 1 

Forma de um indiv íduo inserir -se no seio de 
outros c idadãos  

         √        1 

Ajuda mútua, respeito pelo próximo, aos 
símbolos nacionais e as autoridades que 
que dirigem o país  

            √     1 

Conjunto de indivíduos de etnias dist intas com 
objetivos diferentes numa sociedade  

               √  1 

Promove o bem-estar social             √ √     2 
Não respondeu     √    1          

 

A conceção de que a cidadania é a inserção na sociedade , surgiu nas respostas de 

professores técnicos médios (n=4). A conceção de que a cidadania é promover o bem estar 

(n=2), surgiu em dois licenciados. Um dos professores técnico médio entrevistado não 

respondeu a esta questão.  

Note-se que apesar de se constatar distintas conceções sobre a cidadania, em 

algumas respostas destes professores entrevistados estão  subjacentes alguns dos 

elementos chave sobre o conceito de cidadania apresentado por alguns autores (Henriques, 

2000; Sá & Paixão, 2015; Toti & Pierson, 2008), em que se define a cidadania como a 

qualidade de ser um indiv íduo integrado numa sociedade onde tem direitos e deveres e  

tem oportunidade para participar ativamente na vida pública promovendo o bem estar para 

todos. Nesta perspetiva e a título de exemplo, o Ent.L2 referiu que a cidadania:  
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“(…)  é a forma, o modo como a pessoa l ida com aquilo que os outros percebem como boas 

amizades, conversações, (…) entender quais são os dire itos e os deveres dos outros, (…)  aquilo 

que lhe pode consti tuir como restr ições de modo a não ul trapassar os seus l imit es e aderir aos 

dos outros.”  

 

Defendendo a mesma ideia, o Ent.T7 salientou que a cidadania é:  

 

“(…)  como ato de dar contributo ou fazer trabalho em prol da sociedade (…)  sendo um cidadão, 

angolano neste caso, (…) tenho deveres e tenho direitos e a minha fo rma de me senti r como 

cidadão angolano é de contribuir no ramo da educação.  

 

Outros referiram que é promover o bem-estar (Ent.L3 e L4), “o respeito por tudo 

aquilo que nós temos, (…) ajuda mútua, o respeito pelas instituições, o respeito aos 

símbolos nacionais, o respeito às autoridades que dirigem o País, cidadania é tudo aquilo 

que faz parte de um cidadão, de uma pessoa, como tal” (Ent.L4).  

Na tabela 3 são apresentadas as conceções dos professores sobre as competências 

de cidadania que devem ser desenvolvidas nos alunos.  

 

Tabela 3.  Conceções sobre as competências de cidadania que devem ser desenvolvidas nos alunos  

Competências  
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Cientí f icas,  valores éticos, culturais,  cívicos e 
morais  

√  √    √ √ 4 √ √     √  3 

Sinceridade e educação    √  √   2          
Consolidação da educação famil iar, respeit ar 

as or ientações escolares  
                √ 1 

Respei to mútuo            √      1 
Responsabi l idade pelas suas ações              √     1 
Habil idade para praticar o que se aprende na 

teoria 
 √       1          

Capacidade crí t ica         √ 1    √     1 
Capacidade de observação, comparação, 

síntese e di ferenciação de fenómenos  
             √    1 

Hábito de lei tura e de investigação                √   1 
Conviver com amigos, part i lha de ideias  e 

trabalhar em equipe  
    √    1          

Capacidade de comunicação        √ 1          
Dedicação nos estudos      √    1   √     √ 2 
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Relativamente às competências de cidadania, quatro professores técnico s médios e 

três licenciados defenderam que devem ser desenvolvidas nos alunos competências 

científ icas e valores éticos, culturais, cívicos e morais, como se pode constatar nos 

excertos a seguir:  

 

“(…) isto é relativo! (…) a educação por si  só não caminha, é necessário que haja as duas partes, 

que é a educação famil iar e a educação sistémica (que é proporcionada pelo estado).  Portanto, 

para que tenhamos bons cidadãos é necessário que as duas partes estejam juntas. Digo is to  

porque o estudante quando vem à escola, recebe conteúdos que o professor vai transmiti r (… ), e 

quando chega à casa, os pais também a tendência é fazer f iscalização daquilo que o aluno 

recebeu da escola e tentar moldar esse aluno para que se empenhe para o  seu currículo,  para a 

sua formação, só assim teremos bons cidadãos.” (Ent.T1)  

 

“O objetivo do professor é educar, não é?! educar, ensinar e mostrar o caminho que o aluno deve 

seguir para que a sociedade espere dos alunos que estamos a formar, como pessoas , homens 

capazes de levar essa Angola para frente.” (Ent.T3)  

 

“Como professor não devo me basear somente no conteúdo cientí f ico,  is to é,  lecionar apenas 

aquilo que estou a programar, há momentos que também tenho que alertar, atuar como pai , como 

professor em alguns momentos tenho que ensinar de como se comportar na sociedade, no seu 

bairro, na sua casa, em qualquer lugar onde ele se encontrar.” (Ent.T7)  

 

“(…)  passar não somente conhecimentos cient íf icos, mas sobretudo primar pela passagem de 

valores éticos,  cul turais, cívicos e morais, para que este aluno que nós estamos a trabalhar com 

ele, ou que pretendemos trabalhar, (…) ser um homem bem formado e amanhã serv ir na 

sociedade.” (Ent.L2).  

 

Um técnico médio e um licenciado destacou a capacidade crítica, como mostra o 

extrato da Ent. L4:  

 

“Partindo do pressuposto de que no pr ocesso de ensino e aprendizagem a maior tarefa é de quem 

aprende e não de quem ensina , afinal, Paulo Freire, o pedagogo, diz que o professor é o 

faci l i tador, o mediador, então penso que o próprio aluno deve senti r -se comprometido, 

questionando-se cr it icamente sobre o que eu quero, pois o que eu quero é o que vou procurar ter,  

é dai que o professor poderá complementar as ideias que ele próprio (o aluno) vai elaborar. Por 



 89 

isso, é necessário que o próprio aluno se s inta comprometido, responsável naqui lo que ele faz.”  

(Ent.L4)  

 

Algumas competências de cidadania referidas pelos professores entrevis tados neste 

estudo, quer l icenciados quer técnicos médios vão ao encontro de algumas definidas por 

determinados autores e organizações (Kumari, Sharma & Jyoti, 2018; NRC, 20 12; P21, 

2015), nomeadamente a do domínio científico (n=7), a comunicação (n=1), a 

responsabilidade (n=1), o pensamento crítico (n=2), a colaboração (n=1), a ética e valores 

morais (n=7). Nenhum professor referiu as competências transculturais. Na mesma 

perspetiva, o currículo do 1º Ciclo do ensino secundário em Angola prevê que os alunos 

enquanto estiverem a frequentar este nível de escolaridade, possam desenvolver 

competências tecno-científ icas que lhes permita intervir de forma ativa na sociedade, bem 

como de compreensão, análise dos problemas de âmbito nacional, regional, internaciona l e 

atuação sobre os mesmos, à luz dos princípios democráticos.  

Na Tabela 4 estão apresentadas as conceções dos professores relativas à 

contribuição do ensino da Física para a formação de alunos como cidadãos ativos 

cientif icamente informados. 

 
Tabela 4. Conceções sobre a contribuição do ensino da Física para a formação dos alunos como cidadãos ativos e 

cientificamente informados 

Contribuições do ensino da Física  

Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado 
(n=8) 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Promove a formação de valores para a vida        √ 1 √        1 
Muda a conceção sobre os fenómenos  √   √    2          
Compreende os fenómenos do seu dia-dia  √   √ √ √ √ 5 √ √ √    √ √ 5 
Contribui significativamente para a formação do aluno 
como profissional 

√        1    √     1 

Promove a aplicação quotidiana dos saberes científicos               √    1 
Ajuda os alunos a tornarem-se cidadãos futuristas               √   1 

Não respondeu   √ √     2          

 

Cinco professores técnicos médios, assim como o mesmo número de licenciados, 

possuíam conceções de que a disciplina de Física ajuda os alunos a compreenderem os 

fenómenos do seu dia-dia, desde o quê, como, porque ocorrem e as causas dessa 
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ocorrência. A título de exemplo apresentamos alguns ex tratos de respostas desses 

professores: 

 

“(…) comparando com as outras discipl inas, (…) na Física o estudante sairia de um nível de 

obscurantismo, no que tange aos fenómenos fís icos, (…)  a compreensão destes fenómenos 

noutrora era baseada na cultura e na tradição, mas aprendendo a Fís ica o estudante acaba por ter 

novos horizontes, (…)  aprender o que acontece, o que faz acontecer,  porque que não acontece, 

porque acontece assim (…)” (Ent.T2 )  

 

“A Física é uma das ciências que estuda o meio, e les ao estudarem a Fís ica vão aprendendo 

algumas coisas do seu dia -dia como úteis, como a energia, o meio  (… )” (Ent.T5)  

 

“(…) é através dela que nós aprendemos sobre os fenómenos que ocorrem na natureza e  o porque 

dessa ocorrência.” (Ent.L2)  

 

“(…) vivemos nessa natureza que podemos assim dizer o mundo, e que nele podemos encontrar 

várias evidências, que não deixam de ser fenómenos, por exemplo o ciclo da chuva é um 

fenómeno, o movimento dos eletrões dentro  de um fio condutor também é um fenómeno (…) 

entretanto, para buscarmos esses fenómenos da corrente elétrica, o aluno deve entender o que é 

a corrente elétr ica, qual é a necessidade do aluno usar essa corrente elétr ica, assim, podemos 

dizer que uti l izamos diariamente a corrente elétrica dentro das casas, mas is to s igni fica dizer que 

há trocas das ideias sobre a própria Física e a natureza (… )” (Ent.L8)  

 

Dois professores técnicos médios sustenta ram que o ensino e a aprendizagem da 

Física promove a mudança de conceções dos alunos sobre os fenómenos do seu dia -dia, 

passando a compreendê-los de forma mais científica. Este aspeto é referido por Pozo e 

Gómez Crespo (2013) no âmbito do ensino e da aprendizagem das Ciências, visto que os 

autores consideram a interpretação sistemática dos fenómenos como uma carateríst ica 

fundamental do conhecimento científico que impele para a mudança das estruturas 

concetuais. 

Constata-se que as conceções de cinco professores e o mesmo número de 

licenciados são semelhantes às conceções expressas no estudo de Santos, Bispo e Omena 
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(2005) pelo facto de ambos referirem que o ensino da Física favorece a compreensão de 

fenómenos que ocorrem no dia -dia do aluno numa perspetiva científ ica.  

Um dos professores técnico médio e um licenciado possuía conceções de que a 

disciplina de Física promove a formação de valores para a vida, sendo concordante com 

Cachapuz, Praia e Jorge (2004) quando afirmaram que o ensino e aprendizagem das 

Ciências não se consubstancia somente na aquisição de conhecimentos científicos, como 

também na formação de valores que remetem à abertura, ética e responsabilidade e 

aprender ao longo da vida.  

Para o professor Ent.T1 e Ent.L4 o ensino da Física contribui significativamente para 

a formação do aluno como profi ssional, estimulando-o para frequentar cursos de 

engenharia, medicina e enfermagem. A conceção do professor Ent.L5 remete para a 

promoção da aplicabilidade dos saberes científicos no dia -a-dia, e a do professor Ent.L6 

para ajudar o aluno a tornar -se num cidadão do futuro. Apenas dois professores técnicos 

médios não responderam. 

Considerando que as conceções dos professores podem influenciar a forma como 

eles ensinam ciências, indagou-se os professores selecionados para este estudo sobre as 

metodologias que podem ser usadas no ensino da Física de modo que se desenvolva nos 

alunos competências de cidadania. As evidências identif icadas são apresentadas na tabela  

5. 

 

Tabela 5. Conceções sobre as metodologias que podem ser usadas no Ensino da Física para desenvolver nos alunos 

competências de cidadania 

Metodologias  

Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Ensino baseado no trabalho prático   √  √    2 √    √  √  3 
Ensino contextualizado na realidade do aluno √ √    √ √  4    √   √  2 
Ensino que parte dos conceitos mais 

específicos para os mais gerais 
       √ 1  √       1 

Mudança concetual            √       1 
Ensino teórico   √  √    2     √    1 
Métodos específicos da disc ipl ina                 √ 1 

Não respondeu    √     1   √   √   2 
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De todos os entrevistados, apenas um técnico médio e dois l icenciados não 

responderam à questão referente às metodologias que podem ser usadas no ensino da 

Física, para que se desenvolva nos alunos competências de cidadania. Dois técnicos 

médios e três licenciados destacaram o ensino baseado no trabalho prático, como se ilustra 

em seguida: 

 

“Tendo a parte […]  prática.” (Ent.T5)  

 

“Na Fís ica, a teoria não é suficiente, é necessário (… ) a prática também, pois só observando e 

fazendo é que o aluno poderá interagir no meio (…)” (Ent.L5)  

 

Note-se que o ensino baseado no trabalho prático referido pelos professores Ent.T5 

e Ent.L5 é considerado por Leite (2001) como aquele que envolve ativamente o aluno na 

aprendizagem, desde a esfera psicomotora, cognit iva e/ou afetiva. Para esta autora, o 

ensino baseado no trabalho prático compreende “as atividades laboratoriais, trabalho de 

campo, as atividades de resolução de exercícios ou de problemas de papel e lápis, 

util ização de um programa informático de simulação, pesquisa de informação na internet, 

realização de entrev istas aos membros da comunidade” (Leite, 2001, p.78), entre outros. 

Por seu turno, as at ividades práticas no ensino das ciências são tidas como crucias no 

desenvolvimento de competências conceituais, procedimentais e atitudinais pelo facto dos 

alunos poderem aprender ciências e re(construir) e consolidar os conhecimentos teóricos e 

práticos (Bartizik & Zander, 2016). 

Quatro professores técnicos médios e dois licenciados refer iram o ensino 

contextualizado na realidade do aluno, entre essas apresentamos as seguintes citações  

para ilustrar este tipo de resposta: 

 

“(…)  a Fís ica deve ser ensinada com base na nossa realidade, naquilo que nós vivemos. Há 

países, ou mesmo regiões no inter ior do nosso país, um pouco mais desenvolv id os,  e e les 

encaram a Física, se calhar, de uma outra maneira. Quanto a nós aqui devemos é ensinar a Física 

segundo a nossa realidade, baseando -se em factos reais que nós vivenciamos para então termos 

êxito (…)” Ent.T1  
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“(…) eu procuro as experiências quotidianas, inverto o quadro do  conteúdo para a experiência 

quotidiana (…)” (Ent.L7)  

 

Notou-se nos argumentos de alguns professores a necessidade de se pautar por um 

ensino mais próximo da realidade do aluno. Estes argumentos remetem para a 

contextualização do ensino, que na perspetiva de Leite e Radetzke (2017) é considerada 

como uma ação fundamental no ensino das ciências, que consiste em tornar útil o 

conhecimento científico para os alunos , na medida que se vai ter em consideração os 

factos ou aspetos familiares da vivência destes, em contrapartida promove a envolvência 

ativa dos alunos na aprendizagem, desenvolve o pensamento crítico  e fomenta a 

participação consciente e democrática nas questões sociais, bem como a resolução de 

problemas. 

Um dos professores técnico médio e um licenciado , possuíam conceções de 

metodologias que partem do ensino de conceitos mais específicos para os mais globais que 

os integram. Os mesmos afirmam o seguinte:  

 

“(…) como professor, eu acho que devemos ensinar a Física de uma maneira fáci l , por exemplo, 

se tivermos que dar um exercíc io devemos começar pelos números menores para que ele (o aluno) 

comece a trabalhar pelo menos uma equação, transformar uma fórmula da velocidade, com 

números menores e le consegue resol ver, para posteriormente  i r subindo devagar,  porque se  

começarmos com números maiores, o resul tado pode dar números maiores e fazer- lhe confusão.” 

(Ent.T8)  

 

“(…) part indo do simples, daquilo que os alunos dominam e trazem como conhecimentos deles a 

parti r de casa, e o professor dizer que isso que vocês dominam, não é mais senão na Física é a 

coisa que se chama por isso e aquilo. Quer dizer, mostrar o sinónimo daqu ilo que os alunos 

conhecem, talvez da forma arcaica para se tra zer à cientif icidade.” (Ent.L2)  

 

Note-se que as afirmações dos professores Ent.T8 e Ent.L2 est avam assentes na 

perspetiva de ensino que parte de casos part iculares para casos gerais, ou simples mente 

indutivo, que segundo Silva (2010), impele para o processo de construção e justificação 

e/ou descobertas de leis gerais ou universais, a partir da combinação de aspetos 

particulares. Não obstante, defende-se que a combinação e/ou interação de ideias prévias 
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do aluno com as ideias novas que se pretende que o mesmo tenha domínio, promove  a 

aprendizagem significativa, pois facilmente o aluno poderá explicar, relacionar e/ou util izar 

o que aprendeu ao longo da vida (Ausubel, 2003). 

Apenas um dos professores técnico médio destacou de forma implícita a mudança 

concetual como um dos procedimentos para se desenvolver competências de cidadania, 

afirmando que: 

 

“part indo daquilo que os alunos dominam e trazem como conhecimentos deles a parti r de casa, e  

o professor dizer que isso que vocês dominam, não é mais senão na Física é a coisa que se 

chama por isso e aquilo. Quer dizer mostrar o sinónimo daqui lo que os alunos conhecem, talvez 

da forma arcaica para se trazer à cienti f icidade.” (Ent.L2)  

 

Dois professores técnicos médios (n=2) e um licenciado (n=1) destaca ram o ensino 

teórico, ao afirmar que:  

 

“A Fís ica  tem parte teórica, não é?! Então na teoria com a Física da 7ª classe tu vais vendo que é 

quase simi lar à uma Geografia, a uma outra ciência, são coisas simi lares que vamos assim 

encontrando na Física (…) .” (Ent.T3)  

 

“Na Física, a teoria não é suficiente, é necessário que tenha a prática também, pois só 

observando e fazendo é que o aluno poderá interagir no meio deles.” (Ent.L5)  

 

O argumento do professor Ent.T3 mostra que o ensino teórico favorece a 

compreensão da semelhança e/ou diferença entre as disciplinas, ao passo que a afirmação 

do professor Ent.L5 mostra que na sua conceção o ensino teórico é importante, mas deve 

ser desenvolvido com outras formas de ensino.  

Um dos professores licenciados defendeu que se deve “ensinar a Física obedecendo 

à todos os critérios e às leis de como se define a própria disciplina.” (Ent.L8). Este 

argumento impele para a compreensão de que a Física deveria ser ministrada com 

metodologia própria.  

Com base nos argumentos de Krasilchik e Marandino (2007) sobre educação em 

ciências para a cidadania, é evidente a preocupação de se optar por metodologias de 
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ensino que promovam aprendizagens ativas nos alunos, discussão e análise de situações 

sociais locais, regionais e/ou internacionais. Entretanto, estes autores sugerem o 

desenvolvimento de atividades letivas através da realização de visita guiada aos museus, 

seleção, análise, discussão e síntese de jornais diários ou revistas de divulgação científica, 

investigação de temas interessantes ao dia -a-dia do aluno e simulação de personagens.  

Os professores selecionados para este estudo foram questionados sobre as 

dificuldades dos alunos durante o Ensino da Física para a cidadania, com o propósito de se 

averiguar as conceções perfi lhadas pelos mesmos. Nesta perspetiva, as respostas obtidas 

apresentam-se na tabela 6.  

 

Tabela 6. Conceções sobre as dificuldades dos alunos durante o Ensino da Física para a cidadania 

Dificuldades 

Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Nenhuma di ficuldade           √         1 

Fal ta de recursos financeiros            √        1 

Desaparecimento f ísico dos pais            √       1 
Insuficiências nos cálculos em Fís ica e 

Matemática       √   1   √      √  2 

Deficiente adaptação dos alunos à discipl ina 
de Física   √     √   2          

Fal ta de acompanhamento e incentivo dos pais 
e/ou encarregados de educação   √        1  √    √     2 

Não compreensão da aplicação da Física no 
seu dia-dia por fal ta de at ividades 
laboratoriais  √  √   √  √  √  √   6    √   √  √   3 

Debil idade na lei tura        √   1          

Não compreensão dos conteúdos         √  1          

 

Os professores apresentaram conceções dist intas em relação às dificuldades dos 

alunos no ensino da Física para a cidadania. Porém, um licenciado não refer iu a sua 

conceção. Alguns dos professores técnicos médios (n=6) e licenciados (n=3) aponta ram a 

não compreensão da aplicação da Física no dia-a-dia do aluno por falta de atividades 

laboratoriais. Um professor técnico médio considerou a falta de recursos financeiros e o 

desaparecimento físico dos pais. Um técnico médio e dois licenciados destaca ram as 

insuficiências de cálculo em Física e Matemática. Dois professores técnicos médios 

consideraram a deficiente adaptação dos alunos na disciplina de Física. Um professor 
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técnico médio e dois licenciados realça ram a falta de acompanhamento e incentivo dos pais 

e/ou encarregados de educação. Um professor técnico médio apontou a debilidade na 

leitura, e um técnico médio a não compreensão dos conteúdos.  

Algumas conceções apresentadas pelos professores deste estudo são concordantes 

com as dos professores que participaram no estudo realizado por Duarte (2017), no qual os 

participantes destacaram a falta de interesse dos alunos no estudo e a não compreensão 

do que ensina por falta de materiais para a realização de atividades laboratoriais capazes 

de promover aprendizagens significativas.  

As dificuldades referentes à aprendizagem por parte dos alunos são encaradas por 

Rocha e Vasconcelos (2016) como autênticos entraves para o desenvolvimento harmonioso 

das distintas competências essências ao aluno. A descontextualização do ensino das 

ciências, a ausência de práticas letivas interdisciplinares, a desestruturação das famílias, a 

falta de acompanhamento dos alunos por parte dos seus pais e/ou encarregados de 

educação, distúrbios psicológicos, falta de recursos económicos, são considerados como 

fatores promotores de baixa autoestima, desinteresse, raiva e agressividade diante do 

fracasso escolar e inibição dos alunos em aprender e relacionar ciências com situações do 

seu dia-a-dia (Kauark & Silva, 2008; Rocha & Vasconcelos, 2016). Diante do exposto, a 

formação dos professores sobre metodologias de ensino (Damião, Rosa, Errobidart, 2018; 

Rocha & Vasconcelos, 2016), as necessidades dos alunos (Lippe & Camargo, 2009)  e a 

inclusão social (pais e encarregados de educação, instituições) na comunida de escolar 

(Amestoy, Leite & Tolentino- Neto, 2017; Lippe & Camargo, 2009) são fatores cruciais para 

que se promova o ensino de qualidade e/ou, consequentemente, a formação de alunos 

capazes de intervir de forma desinibida, consciente e responsável nas que stões sociais.   

 

4.3. Conceções sobre a aprendizagem baseada na resolução de problemas e ensino orientado para a 

aprendizagem baseada na resolução de problemas 

Quando se perguntou aos professores “Já ouviu falar de Aprendizagem Baseada na 

Resolução de Prob lemas?”, com exceção de dois professores  todos afirmaram que sim 

(Tabela 7). 
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Tabela 7. Professores que já ouviram falar sobre ABRP 

Já ouviram falar  
sobre ABRP  

Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Sim √   √  √  √  √  √  √  7 √  √  √   √  √  √  √  7 
Não  √        1    √      1 

 

A maioria dos professores técnicos médios (n=7) e dos licenciados (n=7) afirma ram 

ter ouvido falar da ABRP, embora alguns não tivessem a certeza , com exceção dos 

professores Ent.T2 e Ent.L4 que responderam ser algo novo para eles, como se pode 

verif icar nas afirmações seguintes: 

 

“Sim, já.” (Ent.1)  

“Acredi to que não.” (Ent.T2)  

“Já! Acho que sim.” (Ent.T3)   

“Acredi to que já.” (Ent.L1)   

“De vez em quando já, porque se existe aprendizagem baseada na resolução de problemas é 

porque ex iste esses tais problemas, então existindo temos que procurar mecanismos de como 

resolvermos os mesmos (. .. ) .” (Ent.L2)   

“Não. É um termo novo, estou aberto para aprender se for possível.” (Ent.L4)  

 

Os professores que disseram saber o que é a ABRP foram questionados sobre o 

conceito da mesma (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Conceções sobre o conceito de ABRP 

Conceções 

Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Cienti f icamente Acei te          0         0 
Incompleta √   √     √   3     √     1 
Cienti f icamente não Acei te     √  √  √   √  4 √  √  √     √  √  5 
Não respondeu  √        1    √   √    2 

 

Os professores não apresentaram nenhuma conceção que se agrega na subcategoria 

Cientif icamente Aceite, assim como os professores Ent.T2, Ent.L4 e Ent.L6 não puderam 

responder à questão e/ou apresentaram argumentos ambíguos cuja interpretação remete 

para a subcategoria Não responde. 
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Três dos professores técnicos médios e apenas um licenciado possuem conceções 

de ABRP que se enquadram na subcategoria Resposta incompleta, tal como mostram os 

seguintes excertos:  

 

“Essa aprendizagem baseada na resolução de problemas, poderia dizer que po r exemplo… vamos 

lá ver uma si tuação da nossa cidade . Em geral, se fala acerca da i luminação, tem vários bairros e 

as ruas que não são i luminadas, são problemas. E, sendo f ísicos, poderíamos , às vezes, criar um 

sistema de eletri f icação da nossa cidade, baseando -nos nos nossos recursos naturais ,  que a nossa 

Província nos oferece. Por exemplo, um desses recursos é o Sol .  Se nós construirmos alguns 

equipamentos, poderão faci l i tar para termos essa energia. Aí ter íamos a aproveitar o bem natural 

que temos para a eletri f icação da nossa cidade, isto é, ensinar com base nos recursos que temos. 

Também poderíamos resolver alguns problemas da energia de usássemos a água que nós temos 

nos r ios, fazendo algumas barragens. Então, estaríamos ali a aproveitar os recursos que temos 

para resolvermos o problema da energia, assim como tantos outro s.” (Ent.T1)  

 

“(…)  aprendizagem baseada na resolução de problemas? … É assim, educar para que eles 

aprendam, para que possam resolver os problemas que existem, porque quanto mais pessoas 

educadas, menos problemas. Sabe, mesmo as famíl ias quando nelas há pessoas educadas, há 

mais entendimento do que naquelas pessoas menos formadas. Então, eu poderia dizer que com 

esta questão é isto,  educar para aprender e resolver os pr oblemas da sociedade.” (Ent.T3)  

 

“É um ato de desenvolvermos as nossas habi l idades, ou então de adquirirmos um conhecimento, 

não é? No sentido de (…)  pô- las em prática.” (Ent.T7)  

 

“Consiste em dar um trabalho colet ivo e  desse trabalho os alunos vão praticando até acharem um 

denominador comum da solução para um determinado problema.” (Ent.L5).  

 

Quatro dos professores técnicos médios e cinco licenciados apresenta ram conceções 

que se enquadram na subcategoria Cientif icamente não Aceites, tal como as afirmações 

que se seguem: 

 

“(…)  é o aluno conhecer sobretudo aqui lo que ele está a fazer para que possa dar solução naquilo 

que ele acha que é problema.” (Ent.T4)  
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“Na minha opinião é (…)  tentar (…)  ensinar algo daqu ilo que tu sabes. Porque quando falas de 

aprendizagem, (…)  eu como professor tenho que delimitar alguns problemas que se encontram 

quanto à formação do aluno, e faci l i tar o modo de o aluno entender aqui lo que nós estamos a 

tratar.” (Ent.T6)  

 

“Há coisas que  acontecem na vida de alguém como uma aprendizagem . Por exemplo, pode ter 

acontecido algum confl i to com um aluno, o professor pode até entender mal o estudante, isto é 

um confl i to.  Dentro daquele conf l i to nós podemos achar um meio termo e resolvermos . Naquele 

confl i to pode existir um problema que depois pode transcender da escola para outro campo, 

então, como professor, é necessário ter minimamente a calma, saber ouvir, pensar no tempo ou 

momento certo para resolver esses mesmos confl i tos.” (Ent.T8)  

 

“Eu  acredi to que seja naquelas situações nas quais nós estamos numa si tuação problemática e a 

aprendizagem nos facil i ta resolver esses tais problemas, porque muitas vezes pensamos que há 

conhecimentos que não são práticos, ou seja,  tenho di to que todo conheci mento é úti l , quer dizer, 

aquilo que nós aprendemos temos que colocar na prática. Eu acho que quando temos uma 

aprendizagem e essa aprendizagem nos facil i ta a resolver os nossos problemas é benéfico.” 

(Ent.L1)  

 

“Não é mais senão dar solução aos problemas que o processo de ensino apresenta.” (Ent.L2)  

“Em poucas palavras , temos que resolver alguns problemas de Física e sobretudo termos tempo 

para algumas pesquisas.” (Ent.L3)  

 

“Podemos buscar um exemplo, no meu conhecimento eu sei que isto baseia -se na metodologia de 

invest igação, al i  vem um sujeito ou tema, e a parti r desse sujei to ou tema o aluno ou o professor 

deve desenvolver para encontrar a solução deste problema, é assim que a aprendizagem vem da 

resolução desse cidadão.” (Ent.L8)  

 

Apesar de a maioria dos técnicos médios (n=7) e licenciados (n=7) ter afirmado que 

conhecem a ABRP e, consequentemente, apresentado argumentos sobre o respetivo 

conceito, as conceções de quatro professores técnicos médios e cinco licenciados são 

Cientif icamente não Aceites, e apenas uma minoria dos técnicos médios (n=3) e um 

licenciado apresentam conceções Incompletas. 

A ABRP é uma estratégia de ensino centrada no aluno, em que este aprende 

conhecimentos novos acerca da disciplina , na medida em que resolve problemas complexos 
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e autênticos, favorece o desenvolvimento de competências de resolução de problemas, 

raciocínio, comunicação e autoavaliação sob orientação de um professor que atua como 

facilitador do processo (Leite & Afonso, 2001).  

Efetivamente, tendo em conta as distintas conceções que os professores 

participantes neste estudo apresentam, pensamos que as suas afirmações sobre o conceito 

de ABRP não são compatíveis com o definido na literatura.  

Na tabela abaixo (Tabela 9) consta a informação sobre as conceções do s professores 

acerca das formas de organização do processo de EOABRP.  

 

Tabela 9. Conceções sobre as formas de organizar o processo de EOABRP 

Formas de organização 
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Cienti f icamente Acei te                    

Incompleta    √      1 √        √  2 
Cienti f icamente não Acei te  √     √  √  √   4   √   √   √   3 
Não respondeu  √  √      √  3  √   √   √    3 

 

Como se pode notar, as conceções dos professores envolvidos no estudo estão 

agrupadas em subcategorias. Quatro dos professores técnicos médios e três l icenciados 

não puderam responder e/ou apresentaram argumentos não passíveis de compreensão. Na 

subcategoria Cientif icamente não Aceites agregaram-se as conceções de quatro técnicos 

médios e três l icenciados, como se pode verificar nos exemplos de respostas que seguem: 

 

“Na minha ótica, neste ensino (… ) tudo começa na teoria (…), como podemos usar os meios que 

estão à nossa disposição? Como podemos aproveitá - los teoricamente? E depois ir iamos à prática .  

Mas há meios que se calhar aqui não podemos conseguir. Se t ivéssemos capacidade de produzir 

alguns meios, poderíamos facil i tar  o aprovei tamento desses recursos  para melhor ensinar.” 

(Ent.T1)  

 “Primeiro, os professores têm que estar formados não só no ramo da teoria,  como também na 

prática para depois transmiti rem aqui lo aos alunos e os alunos prat icarem mais do que f icarem 

com a teor ia que eles já sabem.” (Ent.T5)  

 “Esse processo pode ser organizado da segu in te maneira, como alguns nos temos aplicado a 

isso. Eu ao lecionar algo, mas como não tenho algo prático, para demostrar aos estudantes, eu 
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tenho que procurar alguns pormenores , algumas v ias de como fazer entender ao aluno do que 

estamos a tratar.” (Ent.T6)  

“Nós a parti r da didática vemos que para podermos melhorar esses problemas, vimos que o 

professor tem que ut i l izar n ferramentas para poder mudar este quadro , e vai depender do 

problema que neste caso o professor vai  encontrar .  Neste caso a si tuação problemática, para 

depois ver os instrumentos necessários e poder equacionar ou solucionar estes tais problemas. Na 

questão de cr iar as perguntas, é preciso saber o que pretendo al cançar, para que… procurar as 

repostas, quer dizer, aplico uma pergunta esperando que eu tenha uma resposta a parti r da 

pergunta formulada, se eu v ir que há algumas debil idades então tenho que me perguntar, o que 

devo fazer para ul trapassar essa di ficuldade? Então, a parti r desta pergunta que eu vou poder 

formular, vou ter algumas repostas e aplicar no sentido de obter bons resul tados junto dos 

alunos” (Ent.T7)  

 

“Primeiro o professor or ienta algumas si tuações, e o próprio professor deve prat icar para depois  

mandar os alunos para pesquisar e , em conjunto com o professor e os alunos, venham reso lver 

esses problemas.” (Ent.L3)  

 

“Este processo seria de uma maneira individua l,  coletiva e grupal .” (Ent.L5)  

 

Um professor técnico médio e dois licenciados possu íam conceções que se 

enquadram na subcategoria Respostas incompletas, tal como mostram as seguintes 

citações: 

 

“(…) f iz isso em forma de um trabalho em grupo e depois t ivemos um debate acerca disso . E, 

prontos, a maior ia contribuíram naqui lo que nós abordamos .” (Ent.T4)  

 

“Nós às vezes procuramos condições para o ensino (…) e uma das si tuações que devemos 

procurar é sermos criat ivos naqui lo que a gente ensina. E, como somos professores de Física, a 

tendência se não tivermos meios é tentarmos buscar alguns meios  de ensino que na minha 

opinião faci l i tam a aprendizagem.” (Ent.L1)  

“O processo de aprendizagem baseada na resolução de problemas deve ter o cabeçalho, descobrir 

primeiro a situação problemática, o que está a causar o problema? Então, a si tuação problemáti ca 

extraímos do tema, por exemplo, os alunos da escola X não conseguem substi tuir os dados na 

fórmula de Física, então is to é que é a s ituação problemática. Agora, como chegar na resolução 

do problema? Então eles devem entender como funcionam as fórmulas, como devem substi tuir os 
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dados nessa fórmula ou resolver um fenómeno ou certo problema que está na frente dele.” 

(Ent.L8)  

 

Apesar de os professores Ent.T4, Ent.L1 e Ent.L8 apresenta rem conceções nas quais 

estão subjacentes aspetos inerentes à organização do processo de EOABRP, as mesmas 

são incompletas, pois a referida organização segundo Leite e Afonso (2001) contempla 

etapas tais como: a apresentação do cenário problemático, a formulação dos problemas, a 

resolução do(s) problema(s), e a síntese e avaliação do processo. 

Na tabela 10, apresentam-se os dados refentes às conceções sobre os objetivos que 

podem ser alcançados quando se implementa o EOABRP.  

 

Tabela 10. Conceções sobre os objetivos que o EOABRP permite alcançar 

Objetivos  
Professor técnico (n=6) Professor l icenciado (n=6) 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Aprender a Física       √   1 √  √  √    3 
Promover o interesse pela Física           √ √      2 
Desenvolver competências de resolução de 

problemas sociais  
√  √     √ 3  √      √ 2 

Dar oportunidade ao aluno para exprimir as 
suas ideias.  

               √  1 

Mudar o comportamento do aluno     √     1          
Identif icar as causas do insucesso escolar 

dos alunos 
      √  1          

  

O objetivo mais referido pelos professores técnicos médios para o EOABRP é o 

desenvolvimento de competências de resolução de problemas sociais (n=3), enquanto os 

professores licenciados, além de valorizarem este objetivo  (n=2), consideram que promove 

o interesse pela Física (n=2) e, fundamentalmente, a sua aprendizagem (n=3). Há outros 

objetivos mencionados apenas por um professor: dar oportunidade ao aluno para exprimir 

as suas ideias; mudar o comportamento do aluno e identificar as causas do insucesso 

escolar dos alunos. Importa salientar que muitos destes objetivos podem ser alcançados 

com o EOABRP. Porém, o processo de EOABRP permite também que se aprenda novos 

conhecimentos da disciplina, consciencializar o aluno sobre como está a aprender e por 

que razão está a aprender, desenvolver competências de raciocínio, au toavaliação, relações 
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interpessoais, trabalho em equipe, desenvolver trabalhos e aprendizagens 

interdisciplinares, bem como a autoavaliação  (Barrett, 2017; Leite & Afonso, 2001). 

4.4. Representações sobre as práticas de EOABRP no contexto de Educação em Ciências para a cidadania 

Após a visualização de um pequeno vídeo que clarifica brevemente o que é o EOABRP (ver 

secção 3.6), enquanto a maior parte dos professores técnicos  (n=5) considerou que não 

costumava usar esta metodologia, a maior parte dos professo res licenciados (n=6) 

considerou que a utilizava (Tabela 11). É de realçar que um dos participantes no estudo, 

inicialmente tinha referido que desconhecia o EOABRP, mas quando terminou de assistir ao 

pequeno vídeo sobre a referida metodologia, afirmou que agora já conseguia perceber o 

que se tratava e decidiu prestar depoimentos sobre as suas práticas de ensino em relação 

a essa metodologia , “agora já consigo perceber o que t inhas perguntado...” (Ent.L4) . 

 
Tabela 11. Professores que costumam utilizar o EOABRP 

Costuma 
uti l izar o 
EOABRP 

Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Sim  √ √   √   3 √  √ √  √ √ √ 6 
Não √   √ √  √ √ 5  √   √    3 

 

Para justificar a não utilização do EOABRP, os professores apresentaram as razões 

referidas na tabela 12. 

 
Tabela 12. Razões por que os professores não costumam utilizar o EOABRP 

Razões 

Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Falta de alguns recursos de apoio às 
aulas (laboratório, biblioteca, sala de 
informática e eletricidade)        √ 1  √       1 

Desconhece a metodologia √    √    2          

Por enquanto não é necessário       √  1     √    1 
Falta de criatividade do professor        √ 1          

Não respondeu    √     1          

 

Quando solicitados para justificar a razão da não utilização do EOABRP, um dos 

professores técnico médio (n=1) abdicou -se em responder e quatro responderam, ao passo 

que os licenciados em causa (n=2) apresentaram os seus argumentos. Algumas evidências 
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das justificações desses professores foram: as insuficiências e/ou inexistência de materiais 

de apoio as aulas, desconhecimento sobre o EOABRP e da  respetiva importância, e 

ausência de criatividade do professor . Apresentam-se a seguir alguns excertos das 

entrevistas que ilustram essas evidências : 

 

“Eu acho que primeiro deve ser falta de conhecimento, depois pode ser fal ta de criatividade por 

minha parte como professor, porque a (…) escola que nos encontramos não permite fazer este 

ensino e o meio influencia muito.” (Ent.T8)  

 

“Nunca uti l ize i porque acho que nunca me veio em mente para poder uti l izar este tipo de 

estratégia metodológica.” (Ent.T5)  

 

“Face as di f iculdades que encontramos aqui,  por norma nós que trabalhamos com as discipl inas 

práticas poderíamos ter um equipamento favorável no laboratório , mas infel izmente temos alguns 

meios, outros não os temos como computadores.” (Ent.L2)  

 

“A princípio é que o ensino orientado, principalmente cá e em alguns colégios, não se realiza 

bastante porque? Porque nessas escolas os alunos nem sempre chegam em mas sa, e muitas das 

vezes, o docente quando orienta uma determinada ativ idade nem sempre fazem, para tal , nós cá 

adotamos um outro método, método esse que muitas das vezes dá -se um trabalho individual e 

cada um leva para fazer em casa.” (Ent.L5)  

 

Algumas evidências apresentadas parecem estar em concordância com a afirmação 

de Vasconcelos e Almeida (2012), na qual se percebe que a falta do domínio do EOABRP 

por parte do professor, bem como a não familiarização da mesma com os alunos , remetem 

para a menor util ização dessa metodologia pelos professores, constituindo um entrave em 

relação à espectativa ou necessidade imperiosa de implementá -lo nas atividades let ivas dos 

professores. 

Na tabela 13 constam informações de práticas de EOABRP que os professores 

alegam implementar.  
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Tabela 13. Práticas de EOABRP que os professores dizem implementar 

Práticas de EOABRP 
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Começar com uma situação problemática                   
Apresentar uma situação problemática interessante e 

contextualizada aos alunos 
 √       1          

Identificar os problemas subjacentes na situação 
apresentada 

 √       1    √     1 

Incentivar os alunos a ganharem consciência sobre os 
problemas do dia-dia 

 √       1    √    √ 2 

Propor um problema complexo          √        1 

Solicitar aos alunos para resolverem os problemas 
apresentados 

         √     √   2 

Resolver em conjunto a primeira parte do problema e 
o resto os alunos resolvem em casa 

         √        1 

Distribuir aos alunos material de problemas sobre o 
impulso 

              √   1 

Recorrer ao trabalho prático                   
Atribuir alguns exercícios para casa      √   1          
Constituir grupos      √   1    √     1 
Defender o trabalho em grupo.      √   1 √        1 
Expor os conteúdos com recurso a materiais de 

laboratórios para explicar sobre determinado tema. 
              √ √ √ 3 

Recorrer a estratégias expositivas                   
Recorrer aos vídeos para favorecer a aprendizagem de 

fenómenos e a resolução de problemas 
            √  √   2 

Não respondeu   √      1  √ √      2 
 

Alguns professores (n=3) ao descrever as práticas de EOABRP que vêm a 

implementar, apresentaram argumentos ambíguos  (um técnico médio e dois licenciados). 

Apenas dois técnicos médios e seis licenciados prestaram informações sobre a questão que 

lhes foi colocada. 

As representações de práticas sobre o EOABRP referidas pelos professores que 

disseram util izar essa metodologia nas suas atividades letivas, estão direcionadas para o 

ensino centrado no professor, no qual alguns expõem os conteúdos logo à part ida  (n=1), 

como se vê no excerto seguinte:  

 

“(…) primeiro dei aula, nos meados da aula eu tinha que fazer o seguinte, por que são muitos 

alunos e eu só tinha dois tempos neste dia, depois da teoria tinha que expl icar como funciona o 

amperímetro, (…) então antes de mostrar o meio, no primeiro tempo de aula em teoria expl iquei 

como se usa, o que é o amperímetro, quem foi o auto r pr incipal, em que ano foi criado, então no 
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f im eu tinha que mostrar o que é o amperímetro, explicando que olha o que acabamos de dizer é 

isto.” (Ent.L7)  

 

Outro professor selecionava, apresentava a situação problemática e identificava os 

problemas, como se observou nas seguintes respostas: 

 

“(…) a ciência é mais resolutiva, ou seja, temos n situações sociais em que (…) as mesmas 

levadas à c iência, podem ou não ter soluções, neste caso, em part icular, a província do Moxico e 

as s ituações candentes na nossa cidade, é… vou lá dar um exemplo muito prático, … o fenómeno 

das ravinas, (…) das descargas e létricas também, a ciência Física vem com uma orientação mais 

eficaz e  mais concisa quanto ao entendimento destes fenómenos. Na qual idade de ser professor,  

devemos (…) transmitir aos nossos alunos como esses fenómenos ocorrem através da ciência e 

como devem ser evi tados em função da mesma, acredi to que com isso o professor pode conseguir 

minimizar ou resolver certas situações que acontecem na nossa sociedade .” (Ent. T2).  

 

 “… lembro que eu disse aos alunos (…)  que (…) se (…)  t ivermos corrente elétrica nas nossas 

casas e se os cabos não forem isolados, estiverem descarnados, podemos correr o r isco de 

sermos eletrocutados em função da água, porque um cabo da co rrente elétr ica não isolado, que 

em função da água também é um condutor, podemos correr o risco de haver chantagem ou haver 

… incendio em função do mau estado dos f ios dentro na nossa casa. Eles foram compreendendo 

que há necessidade de a gente contratar u m bom eletr icis ta, de boa qualidade para que possa 

instalar melhor … a nossa casa.” (Ent.T2)  

 

Outros, ainda, resolviam os problemas em gesto exemplar ou ilustrativo  e 

descreviam os procedimentos para a resolução do problema (n=1) centrados no trabalho 

prático (n=6) ou recorrendo a estratégias exposit ivas (n=1), como se observa, a título de 

exemplo, nos seguintes excertos:  

 

“(…) baseando -se no que temos no vídeo, normalmente a gente realiza essas tais aulas , (…) 

coloco um problema complexo, neste caso… (…)  primeiro, passo a orientação aos alunos  de como 

se resolve esse t ipo de problema, em função deste problema, busc o mais um outro,  (…) então 

pede-se aos alunos para irem resolver (…)  no qual já tem uma ideia (…)” (Ent.L1)  

 

“(…) orientar os grupos e na au la seguinte, cada grupo deve passar para frente e defender o 

trabalho que fizeram” (Ent.T6)  
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Outro, ainda, e, excecionalmente, atribuía tarefas aos alunos para resolverem o 

problema em casa (n=1), com o intuito de constatar se os alunos entendiam a matéria, 

como referiu, a título de exemplo, o Ent.T6: “Criar alguns exercícios para casa  (…)”. 

Nota-se que a representação de prática dos professores em causa é desvirtuada em 

relação à essência do EOABRP, pois,  muitos afirmaram que inicialmente expunham os 

conteúdos e a seguir resolv iam os problemas previamente identificados, denotando que não 

criavam situações nas quais os alunos poderiam aprender novos conteúdos sobre a 

disciplina na medida em que resolv iam os problemas e desenvolver iam competências 

procedimentais e atitudinais. Com isso, podemos considerar que apesar de alguns 

professores destacarem ações relevantes na prática do EOABRP, tais como a constituição 

de grupos (Ent.T6, Ent.L1, Ent.L4) e identificar problemas em situações apresentadas 

(Ent.T2), e incentivarem os alunos a ganharem consciência sobre os problemas do seu dia-

dia (Ent.T2, Ent.L4, Ent.L8), nenhum desses professores descreveu uma representação 

cientif icamente válida sobre a prática dessa metodologia. A maioria dos professores em 

causa considerava-se como centro do processo de ensino, raramente davam oportunidade 

para o aluno desenvolver as suas competências e  não evidenciavam bastante interesse em 

orientar o aluno ou incentivá -lo em aprender de forma independente e co letiva. 

A tabela a seguir (Tabela 14) contempla informações referentes à afirmação ou 

negação de professores sobre a efetivação da inter ou transdisciplinaridade no EOABRP . 

 

Tabela 14. Professores que dizem fazer inter ou transdisciplinaridade no EOABRP 

Faz inter ou transdiscipl inaridade 
no EOABRP 

Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Sim  √    √   2 √  √ √  √ √ √ 6 
Não   √      1          

 

Constatou-se que um dos técnicos médio (n=1) simplesmente baseava as suas 

práticas letivas em conteúdos da disciplina de Física, ou seja, não incorpora a inter ou 

transdisciplinaridade nas práticas que disse serem de EOABRP, ao passo que os restantes 

técnicos médios (n=2) e licenciados (n=6) consideram-na importante, tal como se pode 

observar nos discursos que se seguem:  
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“Acredi to que não foi só de Física, porque há aí  aquela situação que se tem dito, que é a condição 

sine qua non do conhecimento, porque afinal  de contas uma só mão não consegue lavar -se, 

porque a Fís ica em si tem as suas ciências auxil iares, podemos encontrar aí  a botânica, a 

zoologia, a mineralogia; então, a Fís ica é mais abrangente não só se l imita ( ...)” (Ent.T2).  

 

“Baseamo-nos também em outras discipl i nas, não só a Física, porque há si tuação que nós não 

conseguimos dar resposta diretamente num sentido físico , ( ...)  então temos que nos basear nas 

outras discipl inas para fazer entender que is to tem solução ou tem um termo f ísico, por al i  a fora,  

um signi ficado fís ico.” (Ent.L1)  

 

“(…) a ciência como é vasta, há coisas que  para darmos sustentabi l idade a alguma ideia, 

podemos então nos basear em outras c iências. Como sabemos a Física está l igada à Matemática, 

(…) fala-se claramente que a Matemática é a l inguagem da Física. Se a Matemática é a l inguagem 

da Fís ica, então vamos buscar um pouco de conheciment o da Matemática, conhecimentos da 

Química, podemos buscar conhecimentos da Geograf ia , porque fala-se da Geofísica que é a 

própria Física e a Geografia . Então essas discipl inas, entre outras.” (Ent.L4)  

 

Parte dos professores considerou que para melhor compreensão da disciplina de 

Física, pode recorrer-se às distintas disciplinas, tais como a Matemática, Química e 

Geografia, entre outras. 

A inter e transdisciplinaridade no processo de ensino pode promover a formação de 

indivíduos capazes de adaptar-se a uma sociedade em mudanças (Cachapuz, Praia & Jorge, 

2004; Carvalho, 2009; Martins & Mogarro, 2010). No EOABRP é indispensável a 

sistematização de conhecimentos de outras disciplinas, de modo que se desenvolva no 

aluno competências de análise transversal, interpretação e integração de conhecimentos 

(Leite, 2013), perspetivando a formação de cidadãos literatos (João, Pedrosa & Reis, 

2013). 

Com base nas afirmações dos professores, três técnicos médios e seis licenciados 

disseram usar o trabalho em grupo. Os mesmos refer iram que o trabalho em grupo 

favorece a compreensão dos conteúdos, promove a participação ativa de alunos tímidos, a 

troca de conhecimentos entre os alunos, bem como identifica as limitações dos alunos.  

Na mesma perspetiva, os professores descreveram a dinâmica que empreende ram 

com o trabalho em grupo no EOABRP, cujas evidencias se apresentam na tabela 15.  
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Tabela 15. Dinâmicas de trabalho de grupo que os professores dizem utilizar no EOABRP 

Dinâmicas de trabalho de grupo  
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Constituição do grupo                   
Formar grupos até quatro alunos cada.   √       1       √   1 
Formar grupos de cinco a dez alunos cada.      √   1 √   √    √    3 
Formar grupos de 15 a 20 alunos cada.  √        1          
Formar grupos em função da quantidade de alunos de 

cada turma. 
                √  1 

Formar grupos de alunos com diferentes níveis de 
conhecimento e capacidade de aprendizagem. 

               √  1 

Estratégia seguida no trabalho de grupo                   
Indicar um dos integrantes do grupo para ser o 

responsável. 
     √   1          

Atribuir o tema aos alunos.                 √ 1 
Distribuir um problema a cada grupo para interagirem  

até encontrem a solução. 
           √       1 

Orientar os alunos para consultarem alguma referência 
bibliográfica. 

                √  1 

Orientar tarefas para casa de modo que na aula 
posterior os alunos possam apresentá-las em grupo. 

         √  √       2 

Incentivar os alunos a partilharem ideias.   √      1       √  √  2 
O aluno que compreendeu o conteúdo exposto deve 

esclarecer os outros para lhes despertar a atenção, a 
fim de se questionarem. 

         √         1 

Utilizar métodos que permitam ao professor estar 
próximo do aluno. 

     √    1    √      1 

Usar estratégias baseadas na didática e pedagogia para 
que os alunos tirem as classificações desejadas. 

 √       1          

Trocar de trabalhos de grupos entre os integrantes dos 
mesmos depois da defesa. 

              √    1 

Avaliação do trabalho de grupo                   
Apresentar o que aprenderam nas referências indicadas 

e as dificuldades encontradas. 
                √ 1 

Indicar as dificuldades de aprendizagem encontradas 
nas referências dadas pelo professor. 

                √ 1 

Explicar aos alunos as vantagens do trabalho de grupo.                 √ 1 
Supervisão entre pares                   
Convidar dois outros professores para observarem a 

dinâmica da aplicabilidade e a reação dos alunos. 
  √      1         

 
 

 

Três professores técnicos médios e quatro professores licenciados começam por 

referir que organizam a turma em grupos mais pequenos: até 4 alunos (n=2); 5 -10 alunos 

(n=4); 15 a 20 alunos (n=1) ou em função da quantidade de alunos da turma (n=1). A 

maior parte deste grupos são demasiado grandes para o EOABRP. De acordo com a revisão 

de literatura, apesar do número de integrantes de cada grupo depender de fatores tais 

como a dimensão da turma, o que se pretende na aula, a disponibil idade de tempo, grau de 
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dificuldade da ação a desenvolver e as caraterísticas dos alunos,  sustenta-se que os grupos 

devem ser pequenos de quatro até seis integrantes, de modo a fomentar a comunicação 

entre os constituintes e o professor, bem como desenvolver-se eficazmente distintas 

competências (Vasconcelos & Almeida, 2012) . 

Um dos professores licenciado (Ent.L7), referiu que t inha a preocupação de formar 

grupos heterogéneos que integrasse alunos com diferentes conhecimentos e capacidades. 

Este aspeto é muito posit ivo para o EOABRP, porque este fator promove a parti lha de 

conhecimentos entre alunos com distintas capacidades  e/ou caraterísticas (tais como 

resultados académicos, etnia, raça, sexo, status social) em prol dos objetivos de 

aprendizagem, socialização, resolução de problemas, respeito mútuo, trabalho em equipe, 

entre outros que se pretende atingir nesse processo de ensino e aprendizagem  (Leite, 

2001; Vasconcelos & Almeida, 2012) . 

Do ponto de vista metodológico, alguns professores referiram aspetos importantes 

no EOABRP, no entanto fizeram-no de uma forma muito incompleta, pois referiram apenas, 

algumas estratégias desconectadas, tal como: atribuir papéis aos elementos do grupo, no 

caso de entrevistado, apenas a um aluno que seria o responsável (Ent.T6); apresentar o 

tema aos alunos (Ent.L8), ou distribuir o problema (Ent.L3) seguindo uma estratégia 

centrada no professor; orientar os alunos para responderem ao problema com base em 

pesquisa bibliográfica (Ent.L8), ou como tarefa de casa para depois partilharem com o 

grupo na sala de aula (Ent.L1 e Ent.L3); encorajar os alunos a interagirem (Ent.T3, Ent.L7 

e Ent.L8) e a ajudarem-se mutuamente a aprender (Ent.L1) e interagir mais com os alunos 

(Ent.T6). Alguns professores focaram-se na avaliação do trabalho de grupo, referindo que 

os alunos deveriam apresentar o que aprenderam e as dificuldades que sentiram ( Ent.L8) e 

o professor deveria explicar as vantagens do trabalho de grupo ( Ent.L8). O Ent.T2 ainda 

chamou a atenção para a importância da supervisão entre pares durante a implementação 

deste processo. 

Com base na revisão de literatura, o desenvolvimento do EOABRP envolve  

inicialmente a seleção e apresentação de cenário (s) problemático(s) interessante(s) ao 

aluno e promotor(es) de desenvolvimento de competências conceituais, procedimentais e 

atitudinais, de seguida, a identif icação e/formulação de problemas, posteriormente, a 
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resolução dos problemas, e finalmente, a síntese e avaliação das aprendizagens e  do 

processo de resolução (Leite & Afonso, 2001; Leite & Esteves, 2005, 2006; Vasconcelos & 

Almeida, 2012). Para o efeito, é necessário que o professor tenha domínio d a respetiva 

metodologia, tome a postura de orientador e ser facilitador do processo, garantindo o 

mínimo de recursos necessários para o respetivo processo e  incitando os alunos para se 

envolverem de forma ativa em todo processo. Não obstante, a avaliação das aprendizagens 

e do processo em si deve ser realizada em conjunto, isto é,  professor e alunos, orientando-

se com questões do t ipo “o que é que eu aprendi de novo?, O que é que ficou por 

esclarecer?” (Leite & Esteves, 2005, p.1757) com o intuito de averiguar a resolução de 

todos os problemas inicialmente formulados e se os mesmos  foram eficazes no que diz 

respeito ao desenvolvimento de competências conceituais, procedimentais e atitudinais 

(Leite & Esteves, 2005). 

Segundo Vasconcelos e Almeida (2012), a implementação  do trabalho em grupo no 

EOABRP por vezes tem sido difícil, dado que determinadas escolas ou turmas não possuem 

materiais didáticos e espaços suficientes, as turmas são compostas por um elevado número 

de alunos e há indisciplina nos alunos, entre outros fatores. Estes aspetos também foram 

apontados por alguns professores part icipantes deste estudo, como sendo fatores que 

colocam em causa as aprendizagens dos alunos  como se pode ver, a t ítulo de exemplo, nos 

excertos seguintes:  

 

“(…) atendendo ao agrupamento das nossas salas, todas e las estão muito cheias, estão 

compostas por 60 à 70 alunos (…)” (Ent.L3) 

 

“(…) eu tive di f iculdades na parte dos materiais , porque quando eu tinha material  próprio, nesse 

caso o computador e o projetor  de imagem, pois o uso das TICs (…) permite fazer algo do género, 

não é?” (Ent.L4)  

 

Apesar das dificuldades anteriormente referidas , quando bem implementado, o 

EOABRP permite que o professor acompanhe de forma eficiente o desempenho dos alunos, 

promova o desenvolvimento de várias competências nos alunos, tais como a comunicação, 
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o trabalho em equipe, a relação interpessoal, colaboração e respeito mútuo (Leite & 

Esteves, 2006; Vasconcelos & Almeida, 2012).  

Na tabela 16, carateriza-se a avaliação utilizada pelos professores no EOABRP.  

 

Tabela 16. Caraterização da avaliação dos alunos que os professores dizem utilizar no EOABRP 

Tipo de avaliação dos alunos  
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Tipo de avaliação                   
Autoavaliação do aluno.                √   1 
Avaliação individual.          √   √    √   √  4 
Avaliação individual contínua.   √      1           
Avaliação do grupo.             √  √  √  √  4 

Forma de classificação                   
Avaliação qualitativa.  √       1           
Avaliação quantitativa.  √      1           

Estratégia de avaliação                   
Avaliação oral.      √   1           
Avaliação escrita.      √  1           

Responsabilidade da avaliação                    
Aluno e professor.       √  1     √      1 
Exclusivamente o professor.   √  √      2  √   √    √  √  √  5 

 

Das respostas dos inquiridos emergiram quatro tipos de avaliação diferenciada no 

EOABRP: autoavaliação do aluno (Ent.L7); avaliação individual (Ent.L1, Ent.L6, Ent.L8), 

tendo um professor referido que deve ser contínua (Ent.T3) e avaliação do grupo (Ent.L4, 

Ent.L6, Ent.L7, Ent.L8). 

Os excertos seguintes, são um exemplo de dois professores que defendem fazer a 

avaliação individual contínua no EOABRP: 

 

“(…) bem, a avaliação já é contínua, não é?!, quem fala é avaliado, quem fala mais também é 

mais avaliado. Então fui  vendo quem está mais centrado no tema, quem não estava e assim fui  

avaliando cada um deles.” (Ent.T3)  

 

“Prontos, nesta  perspetiva de ensino, eu avalio os alunos de acordo com a sua participação. Cada 

aluno que part icipa … tomo notas, bem como as suas presenças. Na medida que o aluno está em 

frente para responder uma determinada s ituação, então o aluno é avaliado.” (Ent.L3 ) 
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Dois dos professores entrevistados (Ent.L6 e Ent.L8) explicaram a importância de 

fazerem simultaneamente uma avaliação do grupo e uma avaliação individual dos alunos, 

como se observa, em seguida, na voz de Ent.L8: 

 

“Tenho aval iado duas vezes, … primeiro  avalio o trabalho fei to em grupo. Posteriormente, cada 

um dos integrantes desses grupos deve expl icar aquilo que ele entendeu no tema ou na tarefa 

orientada. Então, is to faci l i ta -nos na compreensão ou entendimento de que o aluno chegou a 

entender a matéria ou não.” (Ent.L8)  

 

Nota-se que o professor Ent.T2 defendeu o uso quer da avaliação quantitativa quer 

qualitativa no EOABRP: “Na minha humilde opinião, a avaliação foi criteriosa e … 

diversificada, quer seja avaliação quantitativa ou qualitativa, então foi nesta perspetiva.” 

(Ent.T2). 

Ainda sobre a questão da avaliação, apenas um técnico médio e um licenciado 

defenderam que a avaliação deve ser realizada com o envolvimento do aluno: “ alguns 

momentos é o professor e alguns momentos é o aluno” (Ent.T6), “a (…) avaliação é de 

ambos, o aluno deve autoavaliar-se, questionando-se sobre o que está aprender , se é (…) 

ou não é correto (…)” (Ent.L4) . Os restantes técnicos médios (n=2) e l icenciados (n=5) em 

causa referiram que a avaliação deve ser exclusivamente da  responsabilidade do professor : 

“Fui eu, a professora é que avalia.” (Ent.L6).  

As avaliações referidas pelos professores centram -se na aprendizagem do aluno, 

organização e dinâmica dos grupos, expressão verbal e escrita, envolvência na realização 

de trabalhos, autoavaliação do aluno, classificação e atribuição de classificações 

qualitativas ou quantitativas. Estes inquiridos não falaram da avaliação diagnóstica e 

formativa, embora se possa colocar a hipótese que quando se referem à avaliação contínua 

estão a referir-se à avaliação formativa. Também não referiram que aspetos devem ser 

avaliados no EOABRP. No EOABRP os tipos de avaliações centram-se em aspetos 

académicos e sociais (Leite & Afonso, 2001; Vasconcelos & Almeida, 2012).  

Relativamente às perceções dos professores participantes deste estudo, nota -se que 

referiram aspetos da avaliação  que se bem aplicados podem promover a autoavaliação do 

aluno, e permitir ao professor ter um olhar crítico sobre as suas práticas  e sobre as 
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aprendizagens e desenvolvimento de competências dos alunos, quer em termos académicos  

quer sociais. Apesar de poucos professores em causa terem realçado a observação 

individualizada e em grupo, Vasconcelos e Almeida (2012) destacam que ela é um 

instrumento indispensável ao professor de modo que ele consiga promover uma formação 

eficaz para os seus alunos.  

A tabela abaixo (Tabela 17) apresenta as perceções dos professores sobre as 

aprendizagens que os alunos podem desenvolver recorrendo ao EOABRP.  

 
Tabela 17. Perceções dos professores sobre as aprendizagens que os alunos efetuam com base no EOABRP 

Aprendizagens  
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Aumentam o conhecimento científico   √     √    2    √      1 
Desenvolvem competências de resolução 
de problemas  

            √  √   √  3 

Desenvolvem a competência verbal             √     1 
Desenvolvem a criatividade   √       1          
Resposta ambígua             √       1 
Não respondeu   √       1 √  √    √   √   4 

 

Dos professores entrevistados, apenas metade respondeu a esta questão. Dois 

professores técnicos (Ent.T2 e Ent.T6) e um licenciado (Ent.L4) referiram que o resultado 

de aprendizagem no EOABRP era o aumento do conhecimento científ ico, tendo Ent.T2 

acrescentado que também desenvolvia a criat ividade dos alunos: “(…) em função deste t ipo 

aula, fui vendo que os alunos t iveram uma aprendizagem significativa , (…) criatividade, 

(…)” (Ent.T2). Três professores licenciados (Ent.L4, Ent.L6 e Ent.L8) referiram como 

resultados de aprendizagem o desenvolvimento da capacidade dos alunos para resolver 

problemas: “(…) creio que antigamente eles não conseguiam resolver problemas sozinho, 

mas aí já, cada um teve noção de como pode resolver um problema de forma individual” 

(Ent.L6). O Ent.L4 destacou também que essa metodologia promove o desenvolvimento da 

expressão verbal: “(…) eles acabariam por desenvolver habilidades verbais, porque teriam 

capacidade para falar (…)” (Ent.L4) . 

O professor L3, deu uma resposta ambígua, pois em vez de referir o que aprendiam 

os alunos, explicou como é que eles realizavam essas aprendizagem: “aprendizagem em 

grupo, individual ou em grupo” (Ent.L3).  
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Nota-se que as perceções dos professores sobre as aprendizagens que os alunos  

podem desenvolver graças ao uso do EOABRP, estão apenas relacionadas com o domínio de 

conteúdos (aprendizagens conceituais) e  de algumas competências transversais, já 

anteriormente referidas como fazendo parte das competências para o século 21  (P21, 

2015), a capacidade de resolver problemas e a criatividade.  Nenhum dos professores 

referiu a aprendizagem voltada para a esfera valorativa. Porém, o EOABRP pode promover a 

formação de indivíduos ativos, responsáveis, críticos  e comprometidos com o bem-estar 

comum (Leite, 2013; Morgado, 2016; Vasconcelos & Almeida, 2012). No entanto, para tal, 

é imperioso que as ações a desenvolver neste processo (EOABRP) estejam voltadas para o 

desenvolvimento de competências conceituais, procedimentais e atitudinais (Leite,  2013; 

Leite & Afonso, 2001).  

Os dados respeitantes às conceções dos professores sobre as dificuldades que os 

alunos apresentam durante o EOABRP constam na tabela 18.  

 

Tabela 18. Perceções dos professores sobre as dificuldades que os alunos apresentam durante o EOABRP 

Dificuldades 
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Falta de competências para fazer investigação   √       1          
Perca de tempo em organizar os alunos          √        1 
Falta de interesse dos alunos em aprender          √        1 
Não cumprimento das atividades orientadas pelo 

professor 
                √  1 

Falta de domínio sobre o manuseio de meios informáticos            √       1 
Debilidades na leitura             √      1 
Debilidades na escrita             √     1 
Dificuldades em interpretar  √        1    √     1 
Distração dos alunos                 √ 1 
Dificuldades financeiras para aceder e adquirir a 

bibliografia 
     √    1      √   √  2 

Não respondeu √    √  √   √  √  5  √    √   √   3 

 

Como se pode apreciar na tabela 18, alguns professores entrevistados refer iram que 

os alunos apresentam diversas dificuldades durante o processo de EOABRP. A título de 

exemplo, dois professores (Ent.T2 e Ent.L2) destacaram que os alunos possuem 

dificuldades em interpretar, como um deles disse têm “maior dificuldade na interpretação 

do sentido empírico para o científ ico...” (Ent.T2), ao passo que o Ent.L1 é de opinião que 
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os alunos têm dificuldade em organizar o seu trabalho , fazendo o professor gastar muito 

tempo a organizá-los na aula, e têm pouco interesse na disciplina, como se ilustra a seguir : 

 

“normalmente nem sempre temos partes posi tivas, temos as partes negativas, as maiores 

dif iculdades que eles apresentam, primeir o é na própria organização, perdemos muito tempo para 

estarem organizados, … na qual há certa desorganização por parte dos colegas (alunos), muitos 

até não têm interesse...” (Ent.L1)  

 

O professor L3, apontou como outra dificuldade a falta de domínio dos al unos sobre 

a uti lização dos meios informáticos: “As dificuldades são várias, (…) se o professor 

orientar uma pesquisa … muitos deles têm problemas de aceder ao ciber para investigar 

(...)” (Ent.L3).  

Apesar de a maioria inicialmente ter afirmado ter implementado o EOABRP nas suas 

aulas, não respondeu à questão relacionada com as dificuldades que os alunos apresentam 

nesse processo de ensino e aprendizagem.  

Nota-se que a perceção de um dos professores licenciado  aponta para o facto de os 

alunos distraírem-se (Ent.L8), apresentarem dificuldades de escrita (Ent.L4) e expressão 

verbal (Ent.L4) no momento em que se implementa o EOABRP. Essas dificuldades são 

também descritas no estudo realizado por Vaz (2011) e , no estudo de Coelho (2017), ainda 

emergiram mais dificuldades, nomeadamente , a dificuldade em fazer a localização e 

seleção de informações e a capacidade para realizar cálculos. Porém, outros estudos com 

alunos mostram que a implementação dessa metodologia entusiasma  e desperta a atenção 

e a curiosidade dos alunos na aprendizagem (Chin & Chia, 2004; Lambros, 2004; Neves, 

2013). 

Na tabela 19, encontram-se os dados referentes às dificuldades que os professores 

dizem sentir durante o EOABRP.  
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Tabela 19. Dificuldades que os professores dizem sentir durante o EOABRP 

Dificuldades 

Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Falta de recursos financeiros para 
aquisição de material bibliográfico 

     √    1          

Dificuldades em ensinar da melhor forma 
possível por não dominar as atividades 
laboratoriais 

         √         1 

Resistência dos alunos em não poder 
desenvolver as atividades com base 
nesta metodologia 

                √  1 

Dificuldades em cálculos matemáticos               √    1 
Nenhuma dificuldade  √  √       2   √  √    √   4 

 

Com base nos dados, apenas um professor técnico médio (n=1) afirm ou ter 

dificuldades económicas durante o processo de EOABRP: “(…) senti dificuldades quando a 

parte financeira começou a apertar (...)” (Ent.T6). 

O professor Ent.L1 explicou que a sua dificuldade era não dominar as técnicas 

laboratoriais e, por isso, ao não fazer prática laboratorial não ensinava os alunos, na sua 

perspetiva, da forma mais adequada , como explicou em seguida: 

 

“as di ficuldades que como professores costumamos notar… são mais de si tuações práticas, 

porque muita das vezes nós falamos coisas que parecem ser fictícias para os próprios alunos e 

eles normalmente quando algo é fict ício têm maior probabil idade de perguntar, porque não 

conseguem compreender aquilo que o professor fala.  Então, essa é uma das maiores di f iculdades 

que nós temos! Então, se conci l iássemos com alguns materiais manipuláveis pelos próprios 

alunos, isso faci l i tava quer o ensino e quer a aprendizagem.” (Ent.L1)  

 

Foi apontada a resistência dos alunos em não poder desenvolver atividades com 

base nessa metodologia, por um professor l icenciado, tal como se pode ver no extrato a 

seguir: “são as constantes decuplas dos alunos em não fazer ou cu mprir com as tarefas 

que lhes são orientadas.” (Ent.L8)  

A professora L6, chamou a atenção para as dificuldades dos alunos no domínio da 

Matemática, explicando: “as dificuldades que eu tive prendiam -se com cálculos 

matemáticos porque não sou boa em Matemática. Eu poderia ter usado a máquina 

calculadora, mas não é correto faze r isso usando máquina.” (Ent.L6) . 
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Segundo Leite e Afonso (2001), um dos fatores para que a implementação dessa 

metodologia seja profícua, consiste na disponibil idade de recursos aos quais os alunos com 

orientação do professor poderão aceder a  fim de localizar informações que podem ajudar 

na resolução de problemas, assim como na aprendizagem de novos conceitos.  

Na tabela 20 apresentam-se os dados inerentes aos fatores que, segundo alguns 

professores participantes neste estudo, facilitam a implementação do EOABRP.  

 

Tabela 20. Fatores que na perspetiva dos professores, facilitam implementação do EOABRP 

Fatores faci l i tadores do EOABRP  
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Haver formação continua de professores  √        1    √      1 
Contextualizar o ensino às realidades dos 

alunos 
 √       1        √  1 

Elaborar fascículos com conteúdos e 
distribuí-los gratuitamente aos alunos 

     √    1        √  1 

Disponibilizar recursos TICs            √       1 
Incentivar o uso do telemóvel pelos 

alunos como recurso para investigar 
              √    1 

Construir e equipar bibliotecas  √       1          
Construir e apetrechar laboratório de 

Física 
         √         1 

Constituir grupos heterogéneo                √   1 
Não respondeu √   √  √  √   √  √  6  √    √     2 

 

Com base na análise dos dados, um dos professores técnico  (Ent.T2) médio e um 

licenciado (Ent.L4), destacaram a formação contínua de professores, tal como se pode ver 

no extrato de resposta de um deles: “é necessário que o próprio professor comece a se 

preocupar em aprender cada vez mais sobre as distintas formas de como ensinar, é 

necessário que os professores tenham uma natureza de compreensão um pouco maior para 

permitir interpretar os fenómenos e saber ensinar” (Ent.L4). Não obstante, o Ent.T2 aponta 

a existência de bibliotecas como um fator que não coincide com os que são apresentados 

pelos restantes professores, ao referir que:  

 

“…se as escolas investissem mais no capital  humano, ou seja, no aluno e professor, que 

formassem melhor, que investissem melhor as bibl iotecas, que dessem mais oportunidade na 

facil i tação do meio de ensino, acredi to que o en sino em Angola estaria nos níveis desejados 

comparando com o atual.” (Ent.T2)   
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Outros professores destacam de forma coincidente  a contextualização do ensino das 

ciências (Ent.T2 e Ent.L8) e a elaboração de material didático para entregar gratuitamente 

aos aluno (Ent.T6 e Ent.L8). O uso das tecnologias de informação e  comunicação (TIC s) 

(Ent.L3) e o uso do telemóvel (Ent.L6) na sala de aula no EOABRP para os alunos fazerem 

as suas investigações também foram referidas. O professor, Ent.L6 reforça em seguida a 

importância do uso pedagógico do telemóvel:  

 

“Eu creio que o que faci l i tou nisso, é o facto de os alunos conhecerem -se e terem telemóveis para 

invest igar, eu me predispus para eles me contatarem nos tempos l ivre e ti rarem as dúvidas.” 

(Ent.L6)  

 

Tal como se pode observar nos excertos que se seguem, também foi valorizado como 

fatores que facilitam a implementação do EOABRP a existência de laboratórios e fazer 

grupos heterogéneos: 

 

“É (…) são condições materiais , posso assim dizer. Para área de Física são laboratórios, porque a 

nossa discipl ina é prática, é exemplar,  é mais para exemplos e com aplicação desses tais meios 

de ensino, estou a falar concretamente como laboratório, no qual tem meios suf icientes para o 

ensino, isso faci l i tará de certa forma no ensino e na aprendizagem.” (Ent.L1)  

 

 “Integrar os alunos com níveis diferentes de conhecimento, em grupos, porque isso faci l i tará a 

social ização dos mesmos, promoverá a sua entrega ao trabalho e na aprendizagem.” (Ent.L7).  

 

Nesses excertos, nota -se a predominância da necessidade de criação de condições 

materiais e excecionalmente a integração de alunos com capacidades diferentes, 

favorecendo deste modo a troca de ideias, relações interpessoais, espírito de trabalho em 

equipe, entre outras competências a desenvolver.  

 

4.5. Perspetivas sobre a viabilidade da implementação do Ensino da Física orientado para a ABRP 

Com o intuito de identif icar as razões para se aplicar no futuro o EOABRP, questionou -se os 

16 professores participantes neste estudo sobre  a possibilidade de usar, ou não, 

regularmente o EOABRP nas suas atividades letivas  (Tabela 21). 
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Tabela 21. Professores que dizem que deveriam passar a usar regularmente o EOABRP 

Usaria, ou não, regularmente o 
EOABRP 

Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Sim √  √  √  √  √  √   √  7 √  √  √  √  √  √  √  √  8 
Não       √   1          

 
Com base nestes dados, nota-se que exceto um dos professores técnico médio 

(Ent.T7), a maioria destes (n=7) e todos os licenciados entrevistados (n=8) afirmaram que 

deveriam usar frequentemente o EOABRP.  Um grupo de professores (Ent.T1, Ent.T2 e 

Ent.L1) defendeu o EOABRP porque considera que esse ensino favorece a construção do 

conhecimento científico pelos alunos,   como se pode constatar nos excertos que se 

seguem: 

 

“Deveriam usar regularmente o EOABRP, porque ao resolver estes problemas ex istentes, juntos 

estar íamos a aperfeiçoar ainda mais o ensino no seio desses e studantes. (Ent.T1)  

 

“Porque afinal  de contas estamos numa era da tecnologia,  … em que o conhecimento é dinâmico, 

(…)  devemos acompanhar o dinamismo de cada fase. Por exemplo, atualmente na nova pedagogia 

não se aconselha ao professor dar aula, deve construir a aula, os alunos não devem receber a 

aula, devem ajudar a construir essa aula, m ais ou menos é isso.” (Ent.T2)  

 

Porque quando temos situações do género acredi to que isso ajuda, estimula de certa forma o 

próprio aluno no raciocín io… Isso faci l i tará de certa forma o próprio professor,  porque estamos a 

notar de que ex iste certos professores preguiçosos e há alunos preg uiçosos… Se se aplicar esse 

tipo de metodologia … de certa forma reanimará a própria consciência do aluno, assim como do 

próprio professor.” (Ent.L1 )  

 

Outro grupo de professores (Ent.T1, Ent.L5 e Ent.L8) defendeu o EOABRP porque 

desenvolve competências de resolução de problemas nos alunos, como disse Ent.L8: “É 

para facil itar esse processo e depois para os alunos terem uma bagagem adequada, para 

que esses mesmos à dada altura estejam disponíveis na resolução dos problemas.” 

(Ent.L8). 

Observou-se que os argumentos de professores técnicos médios, assim como de 

licenciados apontam para a necessidade emergente de se implementar essa metodologia de 
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ensino no contexto angolano, em virtude da mesma fomentar a motivação nos alunos e 

professores (Ent.T8, Ent.L1, Ent.L6, Ent.L7), adaptarem-se à realidade do mundo moderno 

(Ent.T2, Ent.L2, Ent.L4), tornar as aulas de Física como momentos de construção de 

conhecimentos (Ent.T5, Ent.L1) e desenvolver competências de resolução de problemas 

(Ent.L5, Ent.L8), revolucionando o currículo de ciências e cumprindo os objetivos desejados 

atualmente na educação em ciências (Ent.T2, Ent.L2 e Ent.L4). 

Apesar de neste estudo os professores terem considerado que a implementação do 

EOABRP pode trazer mudanças no processo de ensino e aprendizagem da Física, 

Vasconcelos e Almeida (2012) destacam que o recurso a essa metodologia de ensino não 

remete ao abandono de outras metodologias frequentemente usadas no ensino das 

ciências. Por essa razão, a sua inserção no ensino das ciências para além de fomentar o 

desenvolvimento de distintas competências nos alunos, visa também melhorar as 

metodologias mais tradicionais (Vasconcelos & Almeida, 2012).  

Na tabela 22 apresentam-se as dificuldades que os professores consideram que 

poderão ter ao aplicar, no futuro, o EOABRP.  

 

Tabela 22. Dificuldades dos professores ao aplicar, no futuro, o EOABRP 

Dificuldades 
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 

T 
L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 

T 

Défice de formação contínua dos professores      √    1          
Excesso de alunos em salas de aulas       √   1          
Falta de condições para transportar os alunos, com vista 

à realização de atividades de campo baseadas na 
resolução de problemas  

       √  1         
 

Adaptação a esta nova metodologia √  √  √       3  √     √    2 
Insuficiência da formação inicial dos professores.               √      1 
Insuficiência de horas de aulas atribuídas à disciplina de 

Física 
             √     1 

Desconhecimento da metodologia                √   1 
Não existência de recursos bibliográficos                 √  1 
Nenhuma     √  √     2   √       1 
Não respondeu           √         1 

 

Constata-se que dois professores técnicos médios (Ent.T4 e Ent.T5) e um licenciado 

(Ent.T3) afirmaram que não teriam dificuldades no futuro quando implementassem o 

EOABRP. O Ent.L1 declarou não ter ideias sobre a questão. 
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As dificuldades referidas pela maioria dos professores técnicos médios são 

diferentes em relação às dos licenciados. Porém, as mesmas consistirão na adaptação à 

nova metodologia (Ent.T1, Ent.T2, Ent.T3, Ent.L2 e Ent.L6), falta de tempo (Ent.L5), 

elevado número de alunos por turma (Ent.T7), falta de domínio sobre a metodologia 

(Ent.L7), débil formação inicial (Ent.L4) e contínua dos professores (Ent.T6), assim como a 

falta de recursos financeiros (Ent.T8) e bibliográficos (Ent.L8) na maioria das escolas, tal 

com se pode observar nos seus discursos: 

 

“(…)  acho que haverão di ficuldades. Como é óbvio, tudo que é novo suscita di f icu ldade, carece de 

adaptação, mas não deixaria de ser implementado. As dif iculdades poderão ser v istas partindo do 

pressuposto de que o professor não sabe tudo, precisa  aprender cada vez mais.” (Ent.T2)  

  

“(…)  A (…)  di f iculdade que poderá estar na base da não implementação deste método é o fa cto 

das salas estarem superlotadas com alunos, temos salas com 9 5 alunos, 100 alunos.” (Ent.T7)  

  

“A dificuldade que eles podem apresentar,  é na medida que este processo surge como novo para 

eles, … isso vai fazer com que lhes di ficu lte numa primeira instância, mas ao longo do tempo, no 

desenrolar deste processo, certamente estes estarão imbuídos no processo e poderão supera r 

essas di ficuldades.” (Ent.L2)  

 

“As dificuldades são várias,  por exemplo a carência dos manuais,  que é a primeira dif iculdade que 

o professor pode enfrentar.  Numa insti tuição por exemplo, se existe uma bibl ioteca, o professor 

chega e antes de começar a sua aula pode distribuir os l ivros, os manuais . Com esses manuais 

vão abrir a página x onde se localiza determinado capí tulo, cada um está a ver como é que a coisa 

está. [O aluno] vai ler e ao mesmo tempo o professor está a explicar e o aluno está a descobrir ou 

a acompanhar o que o professor está explicar . Mas algumas escolas não têm esses manuais ou 

essas condições para ajudar os alunos a entender ou enfrentar essas dificu ldades . Então o 

professor, por sua vez,  encontra di f iculdades de como avançar, progredir bem e essas orientações 

para servirem a sociedade.” (Ent.L8) .  

 

A tabela 23 apresenta dados referentes aos fatores que, na opinião dos professores  

entrevistados, poderão facil itar a aplicação do EOABRP.  
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Tabela 23. Fatores que facilitarão a aplicação da ABRP 

Fatores  
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 

T 
L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 

T 

Identificar as causas do insucesso na aprendizagem √         1          
Dominar de forma plena as metodologias de ensino  √        1          
Saber usar os meios de ensino da Física   √       1          
Conhecer os alunos √   √       2          
Autoavaliar a sua capacidade antes de implementar 

essa metodologia   
  √      1          

Formar os professores √  √   √    √   4  √   √    √   3 
Acompanhar um determinado número de alunos ou 

turmas, por um único professor, desde a 7ª até a 
9ªclasse 

      √   1          

Desenvolver aulas práticas        √  1 √         1 
Divulgar esta metodologia            √        1 
Aprimorar a interação entre os professores e os 

alunos 
             √  √    2 

Criar espaços complementares para debate e 
aprendizagens de Ciências 

              √    1 

O professor ser criativo                 √  1 
Não respondeu     √  √    2   √       1 

 

Os dados apresentados permitem concluir que o fator predominante nas perspetivas 

dos professores (Ent.T1, Ent.T2, Ent.T4, Ent.T6, Ent.L2, Ent.L4, Ent.L7) é a formação dos 

mesmos, tal como se pode observar em alguns exemplos abaixo:  

 

“capaci tação de professores.” (Ent.T4)  

 

“é mesmo a formação dos profess ores na área prática (…)” (Ent.T6)  

 

“(…) quando se aplica um conhecimento qualquer que seja novo, há toda necessidade de dizer, 

elucidar as vantagens, os objetivos dessa implementação . Depois de fazer isso, certamente 

estar íamos a criar um interesse naquele que vai aprender esse processo e a part ir daí os 

professores estarão inteirados na matéria e estarão interessados em aprender esse processo e 

posteriormente lhes serv ir de chave para transmiti r esse processo de aprendizagem.” (Ent.L2)  

  

“Melhorar a formação dos professores, promover a formação continua e permanente  (…), 

trabalhar muito para que o ensino tenha maior qualidade.” (Ent.L4).  

 

Em relação à formação de professores, alguns entrevistados (Ent.T2, Ent.L4) 

referiram que a mesma deverá ser orientada na perspetiva de que esses sejam capazes de 
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definir objetivos e estratégias de ensino e aprendizagem e auxiliar os alunos na mudança 

de conceções alternativas. Os resultados do estudo de Morgado (2012) explicitam que a 

formação de professores constitui um dos fatores fundamentais para o êxito da 

implementação da ABRP. Essa autora sugere que se divulgue a m etodologia por meio da 

formação contínua e/ou inicial, envolvendo formadores de professores, para que estes 

auxiliem no desenvolvimento de competências sobre a implementação da mesma.  

O Ent.T2 considera que é fundamental conhecer as caraterísticas sociais e 

psicológicas dos alunos, os meios e métodos de ensino da Física, bem como as causas do 

insucesso nas aprendizagens, para que o ensino seja contextualizado. Outros (Ent.T2, 

Ent.T3, Ent.T8, Ent.L1 e Ent.L2) defendem que é crucial a criação de espaços 

complementares para debates e aprendizagens de ciências, divulgação da metodologia e os 

professores devem ser criativos, tal como se pode constatar nos excertos que se 

apresentam abaixo: 

 

“No caso, o domínio pleno das técnicas e metodologias de ensino, domínio pleno na execução da 

própria tecnologia, se assim posso dizer, o domínio pleno no manuseamento dos materiais qu e a 

Física dispõe (.. .)” (Ent.T2)  

 

“(…) o professor deve conhecer os alunos que ele tem, não é?! (… ) primeiro conheces os alunos 

que tu tens, (…) verás se são capazes ou não (…); depois, o que vou dar a esses alunos? Será que 

eles conseguirão encontrar isso? será que eles vão se entender? Não é?! ( ...)” (Ent.T3)  

 

“(…) o aluno aprende vendo, (…) mas para ele poder ter o contacto para lhe explicar que a mina é 

assim, os sít ios de confl i tos são assim, deve trabalhar com eles.”  (Ent.T8)  

 

“Por meio se calhar de palestras, reuniões e, isso se nós dermos conta que é essencial, nós 

poderíamos ter discut ido si tuações do género, de modo que cada um também deia o seu subsídio 

para faci l i tar que esse processo se implemente.” (Ent.L1) .  

 

A falta de recursos didáticos nas instituições escolares também é apontada no 

estudo realizado por Coelho (2017) como um dos  fatores que pode colocar em causa a 

implementação do EOABRP, na medida em que esses empecilhos desmotivam os alunos e 

desvia-os daquilo que se pretende atingir com o processo em causa.  
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Na tabela 24, apresentam-se as perspetivas dos professores sobre as possíveis 

condições ideais para a implementação do EOABRP.  

 

Tabela 24. Possíveis condições ideais para implementar o EOABRP  

Condições  
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 

T 
L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 

T 

Promover o ensino baseado na nossa realidade √  √        2          
Formar os professores    √   √    2          
Construir e equipar espaços de apoio às atividades letivas    √ √  √  √  √  5 √  √   √   √  √  √  6 
Reduzir o número de alunos por turma até 25 ou 30 

integrantes 
           √       1 

Melhorar as condições sociais do meio onde vivem os 
alunos  

             √     1 

Não respondeu   √       1          

  

Com base nos resultados, apenas dois professores técnicos médios ( Ent.T1, Ent.T2) 

sustentam que o ensino contextualizado das ciências pode constituir uma das condições 

determinantes para a implementação do EOABRP. Os excertos que se seguem ilustram 

essas evidências:  

 

“(…) o ensino sempre parte da real idade. Uma das partes como solução destes problemas é 

ensinar adequadamente com base à nossa realidade para que tenhamos soluções, objetivos 

alcançados, então temos que ensinar com base a nossa realidade (…)” (Ent.T1)  

 

“Condições perfei tas talvez não diria, ser ia meio i rónico se pudesse dizer criar condições 

perfei tas, mas que pudesse (…) viabil izar condições suficientes para catapultar este processo, por 

exemplo, que os professores de Física (…) fossem mais práticos, porque fa lar só não é o mesmo 

que fazer, temos n si tuações em que só falamos e acaba por passar na mente dos alunos (…) , 

depois amanhã demos conta que não absorveram nada . (…) Acontece aquele fenómeno: “quem te 

deu aulas na 7ª classe? E o que está na 9ª classe, quem deu- te aulas na 8ª classe? Os do ensino 

médio questionam, quem te deu aulas no 1º Cic lo? E assim até ao ensino superior”.  (Ent.T2).  

 

Na mesma questão, dois professores técnicos médios (Ent.T4 e Ent.T6) destacam a 

formação de professores ao afirmar o seguinte: 

 

“Que primeiro capaci tasse alguns técnicos …” (Ent.T4)  
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“Condições necessárias primeira coisa, ter um laboratório sof ist icado e com manuais de 

orientação. Depois, formar alguns técnicos, e ter mais alguns técnicos próx imo . Então, mais ou 

menos, são essas di ficuldades deverão ser resolv idas” (Ent.T6).  

 

Não obstante, também os resultados de estudos realizados por Esteves (2014)  e 

Morgado e Leite (2012) mostraram que a formação de professores constitui uma das 

condições cruciais para os mesmos implementem o EOABRP de forma eficiente.  

Nota-se também que muitos professores técnicos médios (n=5), assim como 

licenciados (n=6) destacam a construção e o apetrechamento de espaços de apoio às 

atividades let ivas, tais como laboratórios de ciências, bibliotecas, salas de informática e de 

aulas normais, como se pode observar nos argumentos que eles apresentam  em seguida: 

 

“(…) que tivéssemos os meios necessários para que possamos (… ) avançar naqui lo que é 

planeado.” (Ent.T4)  

 

“(…) tem que ter internet, bibl ioteca, onde os alunos vão se basear e procurar pelo tema que o 

professor sugeriu para que depois venham dial ogar na sala de aula.” (Ent.T5)  

 

Um dos professores licenciados (Ent.L3) destacou a necessidade de se reduzir o 

número de alunos por turma, ao responder que:  

 

“(…) primeiro é diminuir o índice e levado de alunos, porque de facto naquele agrupamento de 60 

a 70 alunos muitos deles acabam por se perder, não prestam atenção, mas se tivéssemos as 

salas em condições com 25 a 30 alunos, aquilo poderia faci l i tar mesmo a apr endizagem dos 

alunos.” (Ent.L3) .  

 

Em relação ao que diz o professor Ent.L3, nota -se que alguns autores (Leite & 

Afonso, 2001; Vasconcelos & Almeida, 2012) descrevem que no EOABRP os alunos devem 

estar organizados em pequenos grupos para facil itar a interação entre os integrantes dos 

mesmos e com o professor, supervisão pelo professor e a autoavaliação e  heteroavaliação 

pelos alunos. Nesta perspetiva, concorda -se que o excesso de alunos nas salas de aulas 

pode fragil izar a implementação desta metodologia.  
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O Ent.L8 defende que as más condições de vida dos alunos também terão que ser 

eliminadas para que o EOABRP seja possível, como vê em seguida : 

 
“uma das primeiras condições seria primeiramente o meio social em que vive o aluno, ref iro este 

fator porque o mesmo é indispensável para a aprendizagem dos alunos independentemente do 

nível. Suponho que um aluno vive num meio social não há acesso à água, i luminação, quer dizer 

em condições precárias, quando esse aluno estiv er na sala de aula, por mais que o professor 

esteja a uti l izar um método eficaz, ele não estará al i .” (Ent.L5).  

  

É de realçar que apesar de os professores envolvidos no estudo terem apresentado 

diferentes perspetivas sobre a questão colocada, um dos técni cos médios (Ent.T2) refuta a 

existência de condições perfeitas para se implementar o EOABRP, pois, para ele a 

eficiência no processo de ensino e aprendizagem está associada à contextualização e 

disponibil ização de recursos suficientes para determinada ação  de ensino, tal como se pode 

observar no seguinte excerto:  

 
“Condições perfei tas talvez não diria, ser ia meio i rónico se pudesse dizer criar condições 

perfei tas, mas que pudesse … viabil izar condições suficientes para catapultar este processo, por 

exemplo, que os professores de Fís ica… fossem mais práticos” (Ent.T2).  

 

O facto de alguns professores considerarem a criação de condições como um dos 

aspetos fundamentais na implementação do EOABRP, é concordante com os argumentos de 

Leite e Afonso (2001), nos quais se evidencia que o professor enquanto orientador no 

EOABRP deve preocupar-se e/ou certificar-se da existência das condições mínimas 

necessárias de modo que os alunos procurem, sem limitações, as informações que se 

julguem relevantes para a resolução de problemas. 

Na tabela 25, estão contidos os dados referentes às perspetivas dos professores 

sobre o lugar ocupado pelo trabalho em grupo no EOABRP.  

 

Tabela 25. Lugar ocupado pelo trabalho em grupo no EOABRP 

Lugar do trabalho em grupo no 
EOABRP 

Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 

Total  
L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 

Total  

Importante √   √  √  √  √  √   6 √  √  √  √   √  √  √  7 
Preponderante  √       √  2     √     1 
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Como mostra a tabela 25, seis professores técnicos médios ( Ent.T1, Ent.T3, Ent.T4, 

Ent.T5, Ent.T6, Ent.T7) e sete licenciados (Ent.L1, Ent.L2, Ent.L3, Ent.L4, Ent.L6, Ent.L7, 

Ent.L8) afirmaram que o trabalho de grupo é importante, ao passo que dois restantes  

(Ent.T2, Ent.T8) técnicos médios e um licenciado consideram-no preponderante na 

implementação do EOABRP.  

Os professores quando questionados sobre as vantagens do trabalho em grupo no 

EOABRP, apresentaram diversas perspetivas, cujas evidências constam na tabela 26.  

 

Tabela 26. Vantagens do trabalho em grupo no EOABRP 

Vantagens  

Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Identificar em conjunto o problema √         1          
Partilhar conhecimentos entre alunos √  √    √    3          

Promover aprendizagens dos alunos   √  √  √  √  √  √  √  6  √   √  √  √   √  5 
Resolver problemas      √   1 √   √       2 
Desenvolver a reflexão nos alunos           √         1 
Promover o ensino centrado no aluno       √  1          

Participar de forma ativa na discussão de 
assuntos científicos 

           √   √  √   √  4 

Promover a aplicabilidade do conhecimento 
no dia-dia do aluno 

               √   1 

 

Com base nos dados fornecidos pelos entrevistados, nota -se que um professor 

técnico médio (Ent.T1) descreve que o uso do trabalho em grupo no EOABRP favorece a 

identif icação do problema a resolver pelos alunos, tal como se pode observar no argumento 

que ele apresenta: “As vantagens do trabalho em grupo é identif icarem juntos um problema 

(…)” (Ent.T1).  

Três professores técnicos médios (Ent.T1, Ent.T3, Ent.T6) consideraram que essa 

dinâmica promove a partilha de conhecimentos entre os alunos, ao descreverem o seguinte:  

 

“O trabalho em grupo, até certo ponto, ajuda aqueles que têm grandes problemas de interpretar 

um determinado conteúdo. Estando no seio dos outros, há quem entende mais, há quem tem 

outra visão, então vão poder parti lhar para juntos resolver em os problemas.” (Ent.T1)  
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“(…)  é que o aluno aprende, depois vai ter que explicar a os outros aquilo que aprendeu, ou seja, 

parti lhar conhecimentos, depois de apresentar aquele trabalho e le não vai sair só, alguma coisa 

fica nele (.. .)” (Ent.T3)  

 

“(…) estar no grupo e fazer intercâmbio do conhecimento, cada um leva uma coisa que o outro 

falou (…)” (Ent.T6)  

 

A maioria dos professores técnicos médios (n=6) e l icenciados (n=5) salient ou a 

promoção de aprendizagens nos alunos, ao justificar isso com as vantagens do trabalho de 

grupo: 

 

“São tantas, (…) trabalhar em grupo é sempre bom. Tem-se di to que uma cabeça pensa mais,  

duas pensam melhor.  Então, acredi to que o trabalho em equipe seria muito bom e importante 

para o aluno aprender, sobretudo no que estamos a tratar.” (Ent.T4)  

 

“(…) aquelas pessoas que são preguiçosas, que não gostam de invest igar, vão aprovei tar com os 

outros e vão começar a criar hábi tos , e também aquelas pessoas que não sabem vão se 

acostumar e ser orientados pelos outros até que ela s comecem a aprender.” (Ent.T5)  

 

“Muita das vezes é que os alunos não se sentem (… ) a vontade de expressarem as suas ideias, em 

que nesse trabalho ele ainda pode expressar as suas ideias, porque muitos deles ainda são 

tímidos. Então, quando estão entre grupos, porque muitos deles se con hecem e estão sempre 

juntos, então ali  ele fica mais à vontade de expressar as suas ideias, uma vez que com esse 

método de resolução de problemas, eles ainda podem facil i tar muito para o bom andamento do 

processo de ensino e aprendizagem.” (Ent.L5)  

 

Constata-se também que um dos professores técnico médio (Ent.T6) e dois 

licenciados (Ent.L1, Ent.L3) apontam a facilidade de resolução de problemas, como 

mostram os excertos que se seguem: “É vantajoso , porque por participar no grupo tirou 

algo que lhe criou problema e consegue dar solução” (Ent.T6); “(…) em grupo vão 

conseguir discutir situações que têm a ver com o mesmo tema, ou com o problema para 

procederem à solução…” (Ent.L1).  

O Ent.L1 destacou o desenvolvimento da capacidade reflexiva dos alunos. Essa 

perspetiva está subjacente no seguinte argumento:  
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“… é uma forma de unif icar, primeiro é que os alunos têm probabil idade de refleti r. O professor 

transmite informação e os alunos têm probabil idad e de ref letir  numa situação problemática e 

assim darem solução ...” (Ent.L1).  

 

Apenas um professor (Ent.T7) referiu a promoção do ensino centrado no aluno, na 

medida em que aborda o seguinte:  

 

“Uma das vantagens é que faz com que o aluno possa refleti r  so bre o problema  e consiga 

encontrar maneira de como dar solução aquele problema . Isso leva o estudante a refleti r e o 

ensino deixa de ser reprodutivo . Então o ensino passa a ser centrado no aluno, neste caso.” 

(Ent.T7).  

 

Sobre a mesma questão, quatro professores licenciados (Ent.L3, Ent.L5, Ent.L6, 

Ent.L8) destacaram a participação ativa dos alunos na discussão de assuntos científ icos, 

tal como se pode observar nos argumentos dos mesmos:  

 

“As vantagens é  que todos os alunos participam naqui lo que é a resolução dos problemas , e todos 

têm a amabil idade de falar.” (Ent.L3)  

 

“(…) quando estão entre grupos, porque muitos deles se conhecem e  estão sempre juntos, então 

ali ,  f icam mais a vontade de expressar as  suas ideias…” (Ent.L5)  

 

“As vantagens é que eles vão aprender a se sol tar, porque há alunos que sentem medo do 

professor, estando no meio consegue m se soltar com muita faci l idade.” (Ent.L6)  

 

Um dos professores licenciados (Ent.L7) referiu a aplicação do conhecimento no dia -

a-dia, visto que o mesmo descreve o seguinte: “As vantagens são n, as principais estão 

relacionadas em facilitar que o aluno coloque em prática ou no seu dia -dia o que aprende.” 

(Ent.L7). 

Partindo do pressuposto de que alguns autores (Boud & Felleti, 1997; Lambros, 

2002 e 2004; Leite & Afonso, 2001; Vasconcelos & Almeida, 2012) afirmam que a 

implementação do EOABRP passa por ações conjunturais, não obstante ao facto de a 

referida metodologia poder contribuir para o desenvolvimento de diversas competências nos 
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alunos, pode-se considerar que a dinâmica de trabalhos em grupo favorece o sucesso 

académico nesta metodologia, desde que a criação dos respetivos grupos obedeça a 

critérios rígidos, ta is como a heterogeneidade dos integrantes, problemas a resolver, entre 

outros. 

Nesta perspetiva, concorda-se que o trabalho em grupo é vantajoso em relação ao 

trabalho individual, pois, através dele o professor consegue supervisionar as ações dos 

alunos, e estes por seu turno socializam-se, parti lham opiniões, bem como sentem-se 

envolvidos na aprendizagem de conhecimentos e resolução de problemas  (Vasconcelos & 

Almeida, 2012). 

A Tabela 27 mostra os dados referentes às perspetivas dos professores sobre as 

competências desenvolvidas nos alunos quando trabalham em grupo no EOABRP.  

 
Tabela 27. Competências a desenvolver nos alunos ao trabalhar em grupo no EOABRP 

Competências  
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Discutir em debates académicos √         1     √  √    2 
Resolver problemas √ √        2   √    √  √   3 
Definir teorias científicas sobre a Física  √  √       2          
Diferenciar situações da mesma disciplina  √       1          
Aprender de forma autónoma    √      1          
Aprender em grupo             √   √    2 
Saber fazer          √        √  2 
Melhorar o relacionamento interpessoal                √   1 
Não Respondeu     √   √  √  3  √        1 

 

Constata-se que os professores entrevistados apresentam distintas perspetivas, 

sendo algumas coincidentes quer para os técnicos médios, quer para os licenciados. A 

título de exemplo, os Ent.T1 e Ent .L5, Ent.L6 argumentaram o seguinte: 

 

“Nesse caso, acredi to que quando se faz um trabalho  em grupo existe discussões, exis te pontos 

de vis ta diferentes. Então, ao discuti r esses pontos todos, poderão chegar à uma conclusão e cada 

um destes terá habi l idades para desenvolver essa atividade ou para re solver esse problema.” 

(Ent.T1)  

 

“Uma das competências é para que o aluno seja capaz de interagir com o outro, uma vez que se o 

aluno estiver sozinho, aquele trabalho é grupal perante os integrantes do mesmo, vai diminuindo a 
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t imidez e pode encarar as coisas de uma outra maneira, sabendo que não estou  aqui como um 

parasi ta, af inal de contas tenho as minhas ide ias e são vál idas.” (Ent.L5)  

 

“Diz-se que vale a pena haver qualidade, do que quantidade. Se não houver qualidade, então, só a 

questão de no grupo estarem  reduzidos  [a poucos alunos] , vai fazer com que todos eles ... 

pr imeiro, se ele for um aluno acanhado, tímido, vai aprender a se sol tar . Isto vai fazer com que 

ele esteja dentro do problema em questão  e isto vai lhe ajudar a se apl icar, tendo o seu colega 

como referência.” (Ent.L6)  

 

As afirmações destes professores remetem para a compreensão de que o trabalho 

de grupo ajuda no desenvolvimento de competências  pessoais e sociais, com as quais os 

alunos podem ser capazes discutir assuntos de cariz científ ico, tecnológico e social. Para 

além das competências referidas, os Ent.T1 e Ent.L6 realçaram o desenvolvimento da 

capacidade de resolução de problemas, coincidindo com o que descreve o Ent.T2 e dois 

licenciados (Ent.L3, Ent.L7): 

 

“A part ir do grupo acredito que, os alunos serão capazes d e resolver problemas, (…)  de 

interpretar s ituações, nesse caso fenómenos, seriam capazes de definir n teorias cient íf icas que a 

Física traz, (…) de identif icar n si tuações que podem advir na mesma discipl ina (.. .)” (Ent.T2)  

 

“É a Capacidade de resolução de problemas.” (Ent.L3)  

 

“(…) aplicar no seu dia -dia o que aprende e sentir -se inserido na sociedade para resolver os 

problemas.” (Ent.L7)  

 

Nota-se na citação do Ent.T2 que o mesmo perspetiv ou outras competências que 

podem ser desenvolvidas nos alunos, tais como definir teorias científicas da Física e 

diferenciar situações inerentes à uma disciplina. Outra perspetiva deste professor , também 

descrita de forma coincidente pelo Ent.T3, foi a capacidade dos alunos aplicarem a novas 

situações as aprendizagens realizadas no EOABRP, tal como pode observar-se no excerto 

abaixo: 

 

“Diz -se que quem aprende a nadar não se perde. Então, se o aluno nesse trabalho de grupo se 

aplicou, aprendeu alguma coisa, eu  creio que não vai ter muita dif iculdade quando tu (professor)  
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perguntas aquilo num dia numa prova, ou noutro dia de aula, tu perguntas o que é isso? Aquele 

que foi mais apl icado sabe que isso é isso.” (Ent.T3).  

 

O Ent.L4 destacou a aprendizagem autónoma ao afirmar que a vantagem do trabalho 

em grupo consiste em os alunos “ (…) serem autodidatas”. 

Na perspetiva dos Ent.T4 e Ent.L6, os alunos aprendem conhecimentos quando 

envolvidos em grupos, tal como se pode constatar nas suas afirmações:  

 

“(…)  teriam mais experiência, porque algumas pessoas é assim que têm aprendido . Sozinho não 

consegue aprender, mas com a experiência dos colega s acaba por aprender.” (Ent.T4)  

 

Os Ent.L1 e Ent.L8 destacaram o saber fazer, quando perspetivaram que podem ser 

desenvolvidas “ (…) as competências em saber fazer” (Ent.L1) e “ (…) vão ter o costume, o 

hábito de fazer leitura...” (Ent.L8). Por outro lado, um dos licenciados (Ent.L7) destac ou 

que os alunos podem desenvolver o relacionamento interpessoal:  “Relacionar -se com os 

seus colegas, aplicar no seu dia -dia o que aprende e sentir -se inserido na sociedade para 

resolver os problemas.” (Ent.L7) . 

Segundo Leite e Esteves (2006), na implementação do EOABRP o tr abalho em grupo 

é indispensável, pois dada as suas potencialidades pode promover o desenvolvimento de 

competências relacionadas com a aprendizagem ao longo da vida, comunicação, relação 

interpessoal, cooperação e relação mútua.  Lambros (2004) também destaca que neste 

processo os alunos desenvolvem competências que l hes possibil itam ensinarem-se uns aos 

outros. 

Com base nesta valoração e em comparação com os resultados deste estudo, 

constatamos que alguns professores participantes possuem perspetivas aceites na 

comunidade científica sobre as competências que podem ser  desenvolvidas nesta 

metodologia, bem como acrescentam a resolução de problemas de forma individual e /ou 

em grupo. Nesta senda, Vasconcelos e Almeida (2012) advertem para o papel que o 

professor deve desempenhar para garantir o sucesso da implementação des sa metodologia.  
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Na tabela 28, apresentam-se os dados referentes às perspetivas dos professores 

sobre o(s) papel(eis) que os mesmos dizem poder desempenhar no futuro, quando 

implementarem o EOABRP.  

 

Tabela 28. Papel(eis) a assumir pelo professor no futuro, quando implementar EOABRP 

Papel do professor no futuro  
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Orientador  √   √  √  √   √  √  6    √   √   √  3 
Supervisor √        1          
Moderador  √        1 √         1 
Facilitador  √    √    2  √   √      2 
Avaliador  √        1   √       1 
Educador de valores             √  √     2 
Não respondeu                √   1 

 

Nota-se que, com exceção do Ent.L7 que afirmou desconhecer o seu papel, os 

distintos grupos de professores participantes neste estudo explicitaram os pap éis a assumir 

no futuro ao implementar o EOABRP. A maioria dos professores técnicos médios (Ent.T1, 

Ent.T2, Ent.T3, Ent.T4, Ent.T5, Ent.T6, Ent.T7) e dos licenciados (Ent.L1, Ent.L2, Ent.L4, 

Ent.L5, Ent.L6, Ent.L8) defendeu que o professor deve ser um orientador dos alunos ou 

facilitador da sua aprendizagem,  tal como se pode observar nas descrições que seguem:  

 

“O professor neste caso, não deixará de ser or ientador, continuará a ser orientador e ao mesmo 

tempo superv isor destes problemas, orienta o trabalho, e os estudantes em grupo vão resolver, 

ele terá que ser o supervisor, terá que ser o homem que poderá faze r a vigi lância e fazer correção 

naquilo que está mal.” (Ent.T1)  

 

“Prontos, como professor,  qual deveria ser o meu papel? Como bem disseste que num futuro 

breve ou não… acredi to que o professor é sempre o moderador, o professor é sempre o 

faci l i tador, … e …  prontos, também … inquiridor.” (Ent.T2)  

 

Outro grupo de professores (Ent.L4, Ent.L6) defendeu que também é o seu papel 

passar valores aos alunos durante o EOABRP: “O meu papel será de passar valores, 

facilitador e orientar os alunos para elevá-los no níve l de serem autodidatas.” (Ent.L4);  
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Nesses excertos estão subjacentes perspetivas que remetem para a compreensão de 

que os respetivos professores pretendem atuar como orientadores, facilitadores, 

moderadores, supervisores, avaliadores e educadores de valore s. 

Estes resultados são concordantes com as descrições de Leite e Afonso (2001) e  

Vasconcelos e Almeida (2012), nas quais consideram que no processo de  implementação 

do EOABRP o professor deve assumir a postura de facil itador, moderador, educador e 

avaliador, pelo facto de ser o responsável pela seleção do contexto problemático, por 

assegurar a disciplina nos grupos e disponibilidade mínima de recursos didáticos aos quais 

os alunos poderão recorrer, ser promotor da discussão e da ordem e relevância dos 

problemas identif icados, ser motivador na investigação da solução dos problemas, bem 

como da análise conjunta (professor e alunos) da resolução, no sentido de averiguar se 

todos os problemas inicialmente elaborados foram resolvidos e se os mesmos foram 

eficazes em termos de aprendizagens conceituais, procedimentais e formação de valores.  

A tabela abaixo (Tabela 29) contém os dados referentes às perspetivas dos 

professores sobre o papel que os alunos poderão assumir no futuro, quando se 

implementar o EOABRP. 

 
Tabela 29. Papel(eis) a assumir o aluno no futuro, quando implementar EOABRP 

Papel do aluno no futuro  
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Propor estratégias de resolução      √   1          
Investigar    √    √   2          
Resolver problemas  √         1    √      1 
Participar     √    1          
Aprender          √    √   √  √  √  5 
Aplicar o conhecimento aprendido  √  √       2          
Não respondeu        √  1  √  √   √     3 

 

Com base nos resultados, apenas um professor técnico médio (Ent.T6) apresent ou a 

perspetiva de que no futuro, quando se implementar o EOABRP, os alunos poderão propor 

estratégias de resolução: “Para os alunos? Quer dizer, implementar algumas vias 

estratégicas para que consigam estar num caminho firme.” (Ent.T6) . Na perspetiva dos 

Ent.T4 e Ent.T7, os alunos poderão investigar , como referem, em seguida : “O papel que eu 
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atribuiria é sobretudo de investigadores e também inquiridores  (...)” (Ent.T4);“Eles neste 

caso serão os que irão à busca do conhecimento.” (Ent.T7) . 

Dois professores, sendo um técnico médio (Ent.T1) e um licenciado (Ent.L4), 

consideraram que os alunos poderão resolver problemas:  “Os alunos neste caso, se são 

orientados para resolver os problemas, sempre estarão a resolver os problemas...” 

(Ent.T1); “Resolvedor de problemas (…)” (Ent.T1).  

Somente alguns professores licenciados (n=5) possuíam perspetivas de que os 

alunos poderão aprender conhecimentos novos com esta metodologia:  “Eles estariam (…) 

prontos, eu não diria que os alunos deveriam limitar -se só em aprender (...)” (Ent.L1); “É 

aprender” (Ent.L7). Três licenciados destacaram a aplicação do conhecimento:  “Para os 

alunos teriam o papel determinante, que é de aplicar ou de levar em execução (…) o 

conhecimento aprendido.” (Ent.T2);  “De aplicação!...” (Ent.T3). O Ent.L4 considerou que o 

aluno poderá aprender com este ensino.  

Nota-se que um técnico médio (Ent.T8) e três licenciados (Ent.L2, Ent.L3 e Ent.L5) 

não conseguiram perspetivar o papel que os alunos poderão desempenhar no futur o, 

quando se implementar o EOABRP. Apesar de exist irem alguns professores técnicos médios 

e l icenciados que desconhecem o papel dos alunos  na implementação dessa metodologia  

no futuro, as perspetivas de alguns respondentes são concordantes com algumas 

considerações de Leite e Afonso (2001) e Vasconcelos  e Almeida (2012) nas quais se 

destaca a part icipação ativa dos alunos em grupos na resolução de problemas, que, por 

sua vez, identificam os problemas subjacentes nos enunciados fornecidos pelo professor, 

com auxílio do professor selecionam os problemas relevantes para a aprendizagem que se 

pretende, propõem estratégias de resolução, recorrem às fontes bibliográficas disponíveis 

para obter subsídios para a resolução do problema e, por conseguinte, encontrada ou não a 

solução dos problemas, participam na análise e síntese do processo  de resolução do 

problema. 

Na tabela 30 apresentam-se os dados referentes às dificuldades dos alunos no 

EOABRP, segundo a perspetiva dos professores.  

 

 



 137 

Tabela 30. Dificuldades dos alunos referidas pelos professores no EOABRP 

Dificuldades 
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Falta de recursos didáticos    √  √     2   √      √  2 
Investigar sobre o conteúdo em que está a ser 

orientado 
√         1   √       1 

Pouco interesse em aprender com esta 
metodologia 

          √        1 

Fraca relação entre eles e o professor  √        1          
Falta de tempo para realizar as atividades      √    1          
Não respondeu   √  √    √  √  4 √    √  √  √  √   5 

 

Com base nos dados, nota -se que na perspetiva de dois técnicos médios (Ent.T4 , 

Ent.T5) e dois licenciados (Ent.L3, Ent.L8), no EOABRP os alunos podem ter dificuldades 

que se prendem com a falta de recursos didáticos, desde os livros,  manuais escolares, 

computadores, acesso à internet entre outros, como referem a seguir:  

 

“Falta de meios… de apoio,  acho que são essas dif icu ldades.” (Ent.T4)  

 

“Eu acho que terão di ficuldades  os que não têm  possibi l idade de i r  à inte rnet ou à biblioteca.” 

(Ent.T5)  

 

“As di ficuldades que os alunos poderão vir  a ter estão re lacionadas com a  aquis ição de 

equipamentos informáticos, porque no mundo atual o professor pode orientar, mas o aluno tem 

que recorrer às TICs, onde podem buscar os conhecimentos (… )” (Ent.L3)  

 

“Na resolução de problemas e nas tarefas orientadas, os alunos apresentam como dif iculdades a 

falta de recursos, aparecem na turma sem manuais e outros materia is apropriados para 

frequentar uma discipl ina ou aula (. ..)” (Ent.L8)  

 

Dois técnicos médios evidenciaram a falta de competências para investigar e fazer o 

uso das TIC: 

 

“Os alunos que são or ientados, se calhar em pouca escala, porque, eles vão ver a realidade, vão 

invest igar quando são orientados. Então, acho eu que os problemas serão minimizados, porque 

eles resolverão os problemas com base no que vão constatar no campo.” (Ent.T1)  

 



 138 

“(…) por vezes os alunos estão desprovidos de domínio do manuseamento de equipamentos 

informáticos.” (Ent.L3)  

 

O argumento do Ent.L3 é concordante com a perspetiva do Romero (2011), na 

medida em que este autor considera que o uso das TICs no processo de EOABRP rentabiliza 

os espaços e recursos de ensino, favorece a implementação da metodologia em causa sem 

muitos constrangimentos, bem como estimula a ap rendizagem dos alunos.  

O Ent.L2 considerou que se os alunos tiverem pouco interesse em aprender com 

esta metodologia, a sua aplicação representará, deste modo, um entrave na aprendizagem 

dos alunos: 

 

“As dificuldades poderão surgir enquanto não se apl icare m, não mostrarem interesse, pois todo 

aprendizado vale … quando demostra interesse em aprender, mas quando não demostramos 

interesse, não aprendemos. Então, quanto aos professores, ass im como para os alunos, se 

mostrarem interesse, certamente estarão a alc ançar os objetivos preconizados.” (Ent.L2)  

 

Contrariamente ao receio apresentado pelo Ent.L2, Lambros (2004) e Barrett (2017) 

salientam que no EOABRP os alunos sentem-se motivados em aprender, dada a dinâmica 

com que se desenvolve o processo.  

A débil relação que poderá existir entre os alunos e o professor na aplicação por 

eles no EOABRP foi apontada pelo Ent.T2:  

 

“(…) se o orientador não  se abrir para que os estudantes entendam as l imitações do mesmo, 

temos professores que não permitem que o aluno saiba quais são as l imitações do professor e, o 

que não é bom, o professor como disse não é detentor do conhecimento.” (Ent.T2)  

 

Em relação a esta perspetiva, alguns estudos demostram que o sucesso na 

implementação do EOABRP depende da preparação do professor que apesar de ter papéis 

invert idos e combinados com os alunos nesta metodologia, deve desempenhar com rigor o 

seu papel de orientador das atividades afins, no sentido de permitir que haja uma relação 

aberta com os integrantes dos grupos e , consequentemente, o desenvolvimento de 

aprendizagens e competências (Leite & Afonso, 2001; Leite & Esteves, 200 6). O Ent.T6 
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salientou a insuficiência de tempo:  “(…) as dificuldades na vida nunca acabam, sempre 

haverá queixas de alunos a dizer eu não tenho tempo para fazer isto, então já cria grandes 

transtornos para aqueles que querem aprender (...)”. 

É de destacar que metade de cada grupo de entrevistados (quatro dos técnicos 

médios e cinco dos licenciados) está agrupada na subcategoria não responde, pois, os 

respetivos integrantes decidiram não prestar informações sobre essa questão . Coloca-se a 

hipótese que essa ausência de resposta tenha acontecido  pelo facto de desconhecerem a 

metodologia e nunca a terem implementado, e outros apresentaram argumentos que não 

são conducentes às dificuldades que os alunos podem apesentar num determinado 

processo de aprendizagem. 

Apesar de que nas perspetivas de alguns professores se destacarem dificuldades 

que os alunos podem apresentar na implementação do EOABRP, nenhum deles mencion ou 

a dificuldade relacionada com a mudança de papéis que o referido processo de 

aprendizagem exige. A título de exemplo, no estudo de Esteves (2014), a mudança de 

papéis constituiu a maior dificuldade que os alunos apresentaram.  

Não obstante a esses resultados, outros estudos relacionados com a implementação 

do EOABRP, demostram que os alunos apresenta ram dificuldades relacionadas com a fraca 

iniciativa, organização e empenho dos mesmos na realização das atividades necessárias 

nesta metodologia (Leite & Esteves, 2006). 

Na tabela abaixo (Tabela 31), mostram-se as perspetivas dos professores sobre os 

aspetos a avaliar no EOABRP.  

 

Tabela 31. Aspetos que os professores pensam que podem ser avaliados no EOABRP 

Aspetos a aval iar no EOABRP 
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Competências para resolver problemas √  √   √  √  √  √  √  7 √  √  √  √  √  √   √  7 

Conteúdos   √   √  √    3      √   1 
Domínio das TICs            √       1 
Desempenho dos alunos    √     √  2          
Participação     √     1          
Não respondeu                √   1 
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Com base nos dados analisados e apresentados na tabela, nota-se que a perspetiva 

da maioria dos entrevistados técnicos médios (n=7) e licenciados (n= 7), consist ia em 

avaliar as competências de resolução de problemas:  

 

“Neste caso podemos avaliar a forma como eles apresentam esses problemas, ou seja, a 

resolução destes problemas, a forma de apresentaç ão …” (Ent.T1)  

 

“Mediante o trecho que eu pude ver … no computador, o que poderia ser aval iado … naquele 

momento é a capacidade que esses alunos poderão trazer em benef ício da resolução de certos 

problemas na sociedade.” (Ent. t2)  

 

Para o Ent.L3, a avaliação serve para constatar se os alunos são capazes de utilizar 

as TICs na investigação “dominar a informática (...)” e dois professores (Ent.T4, Ent.T8) 

referiram globalmente que deveria ser avaliado o desempenho dos alunos: “O que se 

pretende avaliar neste contexto é o desempenho dos alunos (...)” (Ent.T4); “Eu acho que é 

o desempenho dos estudantes” (Ent.T8).  

O professor Ent.T5, acrescentou que deve ser avaliada a participação dos alunos: 

“(…) o que deve ser avaliado é a participação, o conteúdo, o objetivo que o professor quer 

que os alunos atinjam (...)”. 

Outros professores deram respostas mais complexas, mostrando que consi deravam 

que o processo desenvolvido também deveria ser avaliado, como se observa nos excertos 

seguintes: 

 

“… aferi r se dos problemas resolvidos algo foi  absorvido ou en tão para nada serviu.” (Ent.L2)  

 

 “A forma como os alunos pensam, refletem, o modo como in teragem em grupo e os  objetivos 

propostos.” (Ent.L5)  

 

“Eu acho que nessa questão, o professor não deve ir diretamente naqui lo que ensina, mas 

descobrir aquilo que o aluno poderá desenvolver com ajuda daquilo que o professor or ienta, 

porque não só, o professor poderá aprender com esse menino, desenvolver aquilo que o aluno 

oferece .. .” (Ent.L6)  

 



 141 

Os professores técnicos médios e licenciados entrevistados, possuíam perspetivas 

que remetem para a compreensão de que no EOABRP pode avaliar-se competências 

conceituais e procedimentais desenvolvidas nos alunos, tais como a apresentação, 

resolução dos problemas, participação dos alunos no grupo, manuseio de recursos 

informáticos e a aprendizagem dos conteúdos previstos na disciplina. Porém, Leite  e Afonso 

(2001) salientam que nesta metodologia, a avaliação pode abranger as competências 

atitudinais ou a esfera valorativa.  

A avaliação dos conteúdos foi referida por três técnicos médios (n=3)  e um 

licenciado (Ent.L6), entre os quais o Ent.T5 e Ent.T6 que consideraram que ela deve estar 

aglutinada a outros aspetos para que a mesma seja o mais abrangente  possível. Nota-se 

que o Ent.T3 a destaca na perspetiva de aspeto exclusivo a avaliar no EOABRP, entrando 

em contraste com Ent.T6 que considerou que também é importante avaliar as competências 

de resolução de problemas.  

À semelhança dessa desadequação de aspetos a avaliar no EOABRP, está a 

perspetiva dos Ent.T1, Ent.T2, Ent.T7, Ent.L1, Ent.L2, Ent.L4, Ent.L5 e Ent.L8 que somente 

consideram que deve ser avaliada a capacidade para resolver problemas, a título de 

exemplo: “… na minha opinião são os problemas que deveriam ser avaliados…” (Ent.L1) . É 

de destacar que na perspetiva do Ent.L6, além desta competência deve ser avaliado o 

conteúdo aprendido pelos alunos. 

Embora a maioria dos entrevistados tenha apresentado perspetivas sobre aspetos a 

avaliar no EOABRP, a descrição do Ent.L7 é ambígua pelo facto do mesmo salientar que se 

avaliam “(…) os trabalhos” e não específica os aspetos inerentes ao mesmo trabalho.  

A tabela 32 mostra as opiniões dos participantes neste estudo s obre o tipo de 

avaliação que pode usar-se no EOABRP. 

 

Tabela 32. Tipo de avaliação a usar no EOABRP 

Tipos de avaliação no EOABRP 
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 Total  

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 Total  

Formativa  √  √  √   √  √  √  √  7 √  √   √  √  √  √   6 

Diagnóstica     √      1  √       √  2 
Sumativa                 √  1 
Não respondeu            √       1 
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Constata-se que a maioria dos participantes, quer técnicos médios (n=7), quer 

licenciados (n=6), destacou a avaliação formativa como sendo o principal tipo de avaliação 

a ser usada no EOABRP, como se pode ver nos excertos que se seguem: 

 

“O tipo de avaliação pode ser uma forma de expor esses problemas, e les poderão ser avaliados 

com base a exposição dos problemas  investigados (… ).” (Ent.T1)  

 

“Eu vou orientar o trabalho em grupo, neste caso, os alunos vão desenvolver as suas habil idades, 

por sua vez a avaliação será de uma forma colet iva e também será de uma forma individual.” 

(Ent.T7)  

 

“Por mim deveria se uti l izar a avaliação mais simples que é a avaliação con t ínua, aval iação oral.”  

(Ent.T8)  

 

“(…) formativas.” (Ent.L2)  

 

 “(…)  de acordo com o programa, temos a aval iação formativa e a avaliação sumativa, então neste 

caso pode ser mesmo uma aval iação formativa.” (Ent.L5)  

 

Para além da avaliação formativa, outros participantes no estudo refer iram a 

avaliação diagnóstica em conjunto com a formativa e/ou e sumativa, tal como se pode 

observar nos excertos que se seguem: “Eu acho que é a avaliação diagnóstica” (Ent.T4); 

“Diagnosticas e formativas” (Ent.L2); Avaliações diagnósticas, avaliações sumativas e 

outras avaliações que não me vêm em mente” (Ent.L8). 

Segundo Vasconcelos e Almeida (2012), na metodologia de EOABRP o propósito da 

avaliação é envolver o aluno na análise da sua própria evolução de aprendizagem, 

mostrando- lhe “os aspetos menos desenvolvidos e sugestões para melhorar a sua 

aprendizagem” (p.27). Adverte -se para o uso de tipos de avaliações que fomentam a  

interação entre o professor e alunos e vice -versa, nas quais o orientador tem a 

oportunidade de colocar questões para reflexão, comentar o trabalho desenvolvido pelos 

alunos, observar o comportamento dos integrantes dos grupos e foment ar a auto e a 

heteroavaliação (Amado, 2015; Delisle, 2000; Lambros, 2004; Lim, 2011; Vasconcelos e 

Almeida, 2012).  
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Nesta perspetiva, na avaliação formativa, considera -se o aluno como o cerne dos 

processos de ensino e de aprendizagem e, por seu turno, deve ser incitado de forma 

contínua por meio de questões orais ou escritas, consciencializando -o para a construção do 

seu próprio conhecimento, sua autoavaliação e avaliação por terceiros, ter acesso às 

grelhas e escalas para avaliação de relatórios, apresentações orais, competênc ias, entre 

outros considerados relevantes para este processo e, de igual modo, ao professor para 

reorientar as suas ações (Delisle, 2000; Lambros, 2004; Vasconcelos & Almeida, 2012).  

Dado que no EOABRP a avaliação é um processo voltado para a qualidade de ensino 

e desenvolvimento de competências dos alunos, diversos autores (Delisle, 2000; Lambros, 

2004; Leite & Afonso, 2001; Vasconcelos & Almeida, 2012) mostram que nesta 

metodologia é impreterível o uso da avaliação formativa.  

Na tabela 33 constam as perspetivas dos participantes no estudo, sobre quem é o/s 

responsável/responsáveis pela avaliação no EOABRP. 

 

Tabela 33. Responsável pela avaliação no EOABRP 

Responsável pela avaliação no 
EOABRP 

Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 Total  

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 Total  

O(a) professor(a) √  √  √  √  √  √  √  √  8 √  √  √  √  √  √  √  √  8 
O aluno √      √    2    √      1 
Sociedade             √     1 

 

Com base nos dados, nota -se que todos os professores técnicos médios (n=8), assim 

como os licenciados (n=8) participantes neste estudo, consideraram que o professor é o 

responsável pela avaliação das aprendizagens dos alunos, com exceção de três, dos quais 

dois técnicos médios e um licenciado que atribuem esse encargo também ao aluno e à 

sociedade. 

As considerações feitas por alguns autores (Delisle, 2000; Lim, 2011; Leite & 

Afonso, 2001; Vasconcelos & Almeida, 2012) quanto à avaliação no EOABRP, remetem para 

a compreensão de que a mesma é da responsabilidade dos alunos e professores, pois os 

mesmos, de forma aberta, conjunta e individual, recorrem aos instrumentos de avaliação 

que se julgam necessário nesta metodologia, com o propósito de averiguar os avanços em 
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termos de aprendizagem e desenvolvimento de competências conceituais, procedimentais e 

atitudinais e tomar decisões com vista à reorientação do processo.  

Na tabela 34 apresentam-se as razões que os professores apresentaram para 

integrar no Ensino da Física  a educação para a cidadania através da ABRP.  

 

Tabela 34. Razões dos professores para integrar no Ensino da Física a educação para a cidadania através da ABRP 

Razões  
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 Total  

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 Total  

Desenvolver a cultura de resolver problemas  √       √  2    √  √  √  √  √  5 
Formar cidadãos ativos    √  √   √   3 √        √  2 
Estudar situações inerentes à sociedade √      √ √   3        √  1 
Fomentar o interesse pela Física                 √ 1 
Conhecer a história das Ciências                 √ 1 
Trabalhar em equipe      √    1      √    1 
Incitar as aprendizagens dos alunos           √        1 
Não respondeu   √       1   √       1 

 

Quanto aos dados apresentados na tabela 34, constata -se que apenas dois técnicos 

médios (n=2) e cinco licenciados (n=5) justif ica ram que podem integrar no Ensino Física a 

Educação em Ciências para a Cidadania através da ABRP, com o intuito de desenvolver a 

cultura de resolver problemas:  

 

“Certo, como é óbvio, toda situação problemática que assim se apresenta é para se dar resposta 

face às si tuações, quer seja de brevidade ou de um futuro por exemplo. Então, neste processo ou 

neste s istema de ensino de resolução de problemas, no futuro veremos que estaremos a 

minimizar si tuações em que não nos poderão cr iar cons trangimentos maiores.” (Ent.T2 )  

 

“(…)  o futuro é imprevisíve l a pr incípio, mas devemos estar preparados para o  amanhã, não é? 

Primeiro, temos que trabalhar  no próprio homem que é o professor, conforme disse, o professor 

deve trabalhar muito a sério para...  [parou a pensar] .  O que é que o professor deve trabalhar? 

Quais são as habil idades que o professor atualmente tem? Quais são os meios que ele usa? Se 

nós usarmos um meio di ferente deste, que resul tados teremos? Se hoje ainda dissemos que no 

ensino há di ficuldades, onde radica esta di f iculdade? O professor deve se perguntar para começar 

a caminhar, (…) deve quest ionar -se sobre o que pretende (…), promovendo a cul tura cientí f ica um 

pouco elevada, capaz de resolver  os nossos problemas.” (Ent.L4)  

 

“… é mesmo para resolvermos os noss os prob lemas diários…” (Ent.L7)  
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É de realçar que na justificação do Ent.T1, Ent.T6 e Ent.T7, uma das razões consiste 

em fomentar o estudo de situações inerentes à sociedade:  

 
“(…)  as razões são de várias ordens. Em qualquer parte do mundo a Fís ica não se dispensa, está 

associada  à realidade, até porque é uma das ciências mais antigas do mundo. Então, o ensino da 

Física para mim, para os professores, as razões acho que cada um teria o meu motivo… No meu 

ponto de vis ta acho que a Física é muito importante para o ensino da cidadania.  Hoje em dia 

conforme a ciência e a tecnologia está a evolu ir, sabe -se que tudo um pouco tem a ver com a 

Física. Para uti l izar o telefone, o computador, a rádio, a televisão, é necessário que haja o ensino 

da Física. Então os cidadãos poderiam aprender que af inal a Física faz parte da nossa v ida, faz 

parte do nosso dia -dia. Para mim, vejo que a Física é muito importante para a vida humana.” 

(Ent.T1)  

 
“(…) estudarão algo da sociedade e muito mais.” (Ent.T6)  

 

Três técnicos médios (n=3) e dois l icenciados (n=2) aponta ram a formação de 

cidadãos ativos:  

 
“Primeiro os nossos alunos precisam de uma formação de cid adania. Então é mesmo essencial  

implementar essa educação para c idadania.” (Ent.T4)  

 
“As razões são várias,  uma das razões é que nós estamos numa era da Escola Nova, em que o 

conhecimento não se baseia somente no professor .  Já estamos na era das TICs, isto é, o aluno 

tem a possibi l idade de buscar o conteúdo a part ir  das tecnologias, o aluno não espera somente 

pelo professor. Então, eu creio que isso será uma valia por parte do professor , assim como dos 

alunos, porque os alunos sairão a benefic iar,  porque estarão motivados e darão valor nas 

questões tecnológicas para poder aperfeiçoar e aumentar o seu n ível de conhecimento.” (Ent.T7)  

 
“Quando eles notarem os benefíc ios dessa metodologia na discipl ina mediante a compreensão do 

funcionamento do meio à nossa vol ta, a pessoa pode ter  vontade de seguir a Física para vir 

resolver os problemas. Por exemplo, se ficarmos doentes alguém irá fazer consultas no hospital .  

Então, ao fazer consulta pode-se chegar a um laboratório .  Mediante um laboratório,  estar em 

frente de um aparelho, e le ficará a pensar quem fez esse aparelho . Na verdade é um cientista, 

esse cientis ta baseou -se em quê? Baseou-se na Fís ica, porquê? A Mecânica saiu na Física, a 

eletric idade saiu na Fís ica, então esse aparelho está funcionar com base na Física. 

Posteriormente essa pessoa pode ter a vontade de vir estudar a Física para servir a  nação ou 

para a resolução dos problemas que aparecem.” (Ent.L8)  
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Não obstante, o Ent.T8 apontou outras razões que consistem em fomentar o 

interesse pela Física e História das Ciências. 

Os Ent.T6 e Ent.L6 destacaram que trabalhar em equipe é uma das razões que pode 

levar os professores a integrarem nas suas atividades letivas a Educação em Ciências para 

a Cidadania através da ABRP : “(…) é porque haverá estudo em grupo” (Ent.T6); “Eu creio 

que  vai fazer com que os alunos se unam para uma causa , porque unindo-se poderão 

saber qual é o problema, cada um vai trazendo a sua opinião  e, então, poderão ver o que 

se precisa no momento e o que não se precisa  (...)” (Ent.L6).  

Ainda sobre as razões dos professores, um licenciado (Ent.L2) descreveu que com a 

integração desta perspetiva no ensino da Física, os alunos poderão desenvolver as suas 

aprendizagens: 

 
“É o facto da própria discipl ina ex igir que assim seja, uma vez que é prática e teórica. Então, era 

bom para os alunos i rem acomodando essa prát ica, começarem a desenvolver a prática, de modo 

a absorver os conhecimentos rapidamente.” (Ent.L2)  

 

Apesar de a maioria dos professores participantes no estudo  se terem pronunciado 

sobre as razões que levariam os professores de Física a integrarem nas suas atividades 

letivas a educação em ciências para a cidadania, dois professores ( Ent.T3 e Ent.L3) não 

apresentaram argumentos sobre a questão.  

A tabela 35 mostra as necessidades de formação dos professores de Física para 

implementarem o EOABRP. 

 

Tabela 35. Necessidades de formação dos professores de Física para implementarem o EOABRP 

Necessidades de formação 
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 T 

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 T 

Metodologias de ensino  √  √    √  √  √  5  √  √  √  √  √  √  √  7 
Conteúdo de Física √    √  √     3          
Finalidades da Física √        1          
Contextualizar o ensino da Física √ √        2          
Pedagogia  √       1          
Psicologia de aprendizagem  √       1          
Documentos oficiais de orientação sobre a 
cidadania 

   √      1          

Como investigar     √     1          
Acréscimo do tempo de aula     √    1          
Não respondeu          √         1 
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Nos dados apresentados na tabela acima (Tabela 35), constata-se que alguns 

integrantes dos dois grupos de professores entrevistados apresenta ram as mesmas 

necessidades de formação, cinco entrevistados técnicos médios e sete licenciados refer iram 

que é imprescindível dominar as metodologias de ensino:  

 

“Acredi to que na minha humilde opinião, todo professor de Fís ica deveria ser munido de técnicas 

metodológicas suficientes à sua área de atuação e que o professor de Física fosse o mais prát ico 

possível.” (Ent.T2)  

 

“Precisam saber muita coisa, pelo menos precisam ter uma formação nessa área para depois 

começarem a implementar . Porquê? Porque muitos de nós não temos formação na área de 

resolução de problemas, como orientar um trabalho dos alunos.” (Ent.T8)  

 

“Olha, o que precisam são mesmo as técnicas, as instruções, quem vai manifestar -se como 

instrutor, mostrar novos horizontes aos professores de que não se deve apenas restringir no 

processo de transmissão de conhecimentos, m as quando necessário basear -se no processo de 

resolução de problemas. De modo que os alunos vão percebendo como se tri lha o processo de 

resolução de problemas.” (Ent.L2)  

 

“É necessário que o próprio professor comece a se preocupar em aprender cada vez mais  sobre 

as dist intas formas de como ensinar . É necessário que os professores tenham uma natureza de 

compreensão um pouco maior para permiti r interpretar os fenóm enos e saber ensinar.” (Ent.L4)  

 

Na perspetiva de apenas três entrevistados técnicos médios (n=3 ), para se 

implementar o EOABRP era necessário ter domínio do conteúdo:  

 

“Ok. Primeiro, deve saber o que é a Física e para que serve, porque quem sabe na verdade o que 

é a Física, este professor não estará fora daquilo que vai ensinar, ele vai procurar o f undo de 

cada conteúdo, cada tema que estiver a lecionar, procurar ao máximo, dar o seu máximo e 

ensinar com base naquilo que ele domina, aquilo que ele sabe, aquilo que é a realidade, ou seja,  

aquilo que a real idade nos oferece.” (Ent.T1)  

 

“O que os professores de Física precisam saber é: estar dentro do tema…” (Ent.T5)  
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Ainda sobre os excertos apresentados, nota -se que o Ent.T1 destacou a necessidade 

de ter o domínio das finalidades da Física. Por conseguinte, o mesmo entrevistado 

salientou a contextualização do ensino da Física, que também foi referida pelo Ent.T2. Não 

obstante, o Ent.T2 destacou ainda que os professores devem ter domínio da 

psicopedagogia:  

 

“Acredi to que na minha humilde opinião, todo professor de Fís ica deveria ser munido de técnicas 

metodológicas, pedagógicas, didáticas, psicológicas suficientes à sua área de atuação e que o 

professor de Física fosse o mais prático possível.” (Ent.T2)  

 

O Ent.T4 realçou que os professores precisam dominar os documentos orientadores 

sobre a cidadania: “Têm de conhecer, entretanto, os estatutos ou as leis de educação 

sobre a cidadania, porque sem esse conhecimento dificilmente vão saber transmitir sobre 

… educação para cidadania” (Ent.T4). Na perspetiva do Ent.T5, é crucial o domínio da 

investigação, assim como o aumento do tempo let ivo de aulas:  “O que os professores de 

Física precisam saber é: “(…) como se investiga, ter mais tempo nos dias de aulas de 

Física .” (Ent.T5). É de realçar que o argumento do Ent.L1 é ambíguo, razão pela qual está 

representado na tabela 35 como não responde.  

Assim, embora os professores entrevistados neste estudo tenham referido algumas 

necessidades, na investigação de Morgado (2013) parte dos participantes salientam que, 

em detrimento da insegurança na implementação desta metodologia, é conveniente ter um 

acompanhamento ou interação com um especialista, de modo a maximizar o processo.  

Todos os part icipantes no estudo com exceção da Ent.T3 que apresentou uma 

posição neutra em relação à questão, consideram necessário os professores de Física 

terem uma formação antes de implementarem o EOABRP.  

Sobre a mesma questão, pediu-se aos professores que justif icassem as suas 

respostas, pelo que, os técnicos  médios disseram que o sucesso na implementação do 

EOABRP, bem como a qualidade de ensino depende de uma formação sólida e específica do 

professor, outros alegaram que desconhecem a metodologia e embora a tenham achado 

interessante a partir do vídeo exibido pelo investigador, precisariam de uma formação antes 

de implementá-la. Ao passo que os licenciados participantes no estudo justifica ram que é 
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para terem o domínio de como se implementa e desenvolver competências para o ensino 

interdisciplinar.  

É de salientar que o EOABRP é uma metodologia de ensino que no contexto 

educativo angolano é nova, não obstante a isso, desconhecem -se estudos e evidências 

explicitas sobre a mesma nos documentos orientadores da educação. Concordando com 

Morgado e Leite (2012), a implementação desta metodologia deve ser antecedida e 

acompanhada por um processo rigoroso de formação dos professores.  

Na tabela 36, apresentam-se as perspetivas dos professores sobre o t ipo de 

formação que os mesmos necessitariam para usarem o EOABRP.  

 

Tabela 36. Tipo de formação necessária para os professores de Física usarem o EOABRP 

Tipo de formação necessária  
Professor técnico (n=8)  Professor l icenciado (n=8)  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 Total  

L
1 

L
2 

L
3 

L
4 

L
5 

L
6 

L
7 

L
8 Total  

Formação sobre o EOABRP √    √    2 √ √    √   3 
Formação sobre as metodologias de ensino  √    √ √ √ 4       √  1 
Formação interdisciplinar               √  √ 2 
Formação em TIC’s             √    √ 2 
Formação em psicopedagogia  √       1          
Formação sobre organização de aula           √     √  2 
Não respondeu   √ √     2   √  √    2 

 

Com base na análise dos dados apresentados pelos professores, constat ou-se que 

dois técnicos médios e três licenciados referiram que para usarem o EOABRP será 

necessário participarem numa formação específica:  “… eu acho que é uma formação de 

estratégia de como implementar este projeto dentro da sua aula.” (Ent.T5);  “Sobre a 

implementação da aprendizagem baseada na resolução de prob lemas...” (Ent.L2);  

“Formação de análise e resolução de problemas desde o ponto de vista t órico até ao 

prático.” (Ent.L6).  

Quatro técnicos médios e um licenciado destacaram a formação em metodologias de 

ensino: “Aquela que permitisse que o professor de Física dominasse e usasse as técnicas 

metodológicas, pedagógicas, didáticas, psicológicas suficientes à sua área de atuação.” 

(Ent.T2); “Formação de … práticas ...” (Ent.T6);  “Neste caso a formação deve ser de uma 

forma geral” (Ent.T7);  “Formações práticas.” (Ent.L7). 
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Nota-se que na perspetiva do Ent.T2 está subjacente a necessidade de se promover 

formações psicopedagogias para que os professores possam assim promover ensino de 

qualidade. O Ent.L4 sustentou que será fundamental formar os professores em matéria s de 

tecnologia de informação e comunicação (TIC’s). Dois professores licenciados destacaram 

que seria necessário formar os professores na perspetiva transdisciplinar:  

 

“Sim, eu penso que esses professores deveriam ter regularmente formações através de 

profissionais especial izados, afim de ajudar a resolver esses problemas e , ass im, também os 

professores i riam ajudar os alunos” (Ent.L6).  

 

“A formação de cadeira de Física como disse, porque estuda a Física, pressupõe que esta pessoa 

domina a Química, domina a Matemática , domina a geografia… então essa formação vai aglutinar 

todas essas discipl inas, nós queremos essa formação para vir nos ajudar na res olução dos 

problemas.” (Ent.L8).  

 

Ainda sobre a formação que os professores necessitam para implement ar o EOABRP, 

os part icipantes no estudo refer iram que a mesma deve ser ministrada por especialistas, ou 

indivíduos que têm domínio do assunto. Não obstante, destaca ram também que essa 

formação deve decorrer de forma contínua, no início do ano letivo ou tri mestre, por meio de 

seminários, conferências, jornadas científ icas, com uma duração de até duas semanas , e 

podem participar os professores de Química, Biologia, Matemática, Geografia e de 

Educação moral e cívica. 

Porém, apesar de os professores terem salientado alguns aspetos essenciais sobre a 

formação que os mesmos devem ter antes de implementar essa metodologia, Morgado e 

Leite (2012) destacam que se pode incorporar o EOABRP na formação inicial de 

professores.    
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

 

 

5.1. Introdução 

 

Neste capítulo apresentam-se as conclusões da investigação desenvolvida em função dos objetivos geral e 

específicos mencionados no primeiro capítulo (5.2.), as implicações dos resultados da investigação (5.3.), 

e com base nos resultados e as respetivas implicações, também são apresentadas algumas sugestões 

para futuras investigações (5.4.). 

 

5.2. Conclusões da investigação 

O objetivo desta investigação foi o de comparar as conceções e as representações de práticas, sobre a 

Educação em Ciências para a Cidadania através da Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas, 

de professores com formação superior em ensino da Física e de professores com formação média em 

Matemática e Física, no município do Moxico, em Angola. Para o efeito, realizou-se uma entrevista 

semiestruturada aos 16 professores de Física, afetos a seis escolas a que o investigador teve acesso. De 

lembrar que o objetivo geral desta investigação está divido em dois objetivos específicos mencionados no 

capitulo I. 

Assim, as conclusões estão organizadas com base na sequência destes objetivos específicos e 

resultam da análise dos dados recolhidos. No que concerne à caraterização das conceções dos professores 

participantes neste estudo sobre a Educação em Ciências para a Cidadania através da Aprendizagem 

Baseada na Resolução de Problemas, conclui-se que: 

− Os professores possuem distintas conceções sobre a cidadania, pois, quatro dos técnicos médios 

consideraram que a cidadania é a inserção na sociedade, outros defenderam que é o sentimento 
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de pertença à pátria, respeito ao próximo, reconhecimento dos direitos e deveres de indivíduo num 

determinado espaço, bem como consciencializar-se pelos seus direitos e deveres para uma 

participação ativa na resolução de problemas da sociedade, sendo esta última conceção 

concordante com a de um dos professores integrantes do grupo de licenciados, que por sinal 

consideram as boas condutas dos indivíduos na sociedade, a promoção do bem-estar e a 

responsabilização pelos seus próprios atos como sendo a cidadania. 

− Alguns professores técnicos médios e licenciados são de opinião que com a educação para 

cidadania é possível desenvolver competências tais como o domínio científico, criticidade, 

comunicação, colaboração, valores éticos, morais e culturais, indo ao encontro de algumas 

competências definidas pela NRC (2012), P21 (2015) e por Kumari, Sharma & Jyoti (2018), 

Wellington (2003), entre outros. Não obstante, no currículo do 1º Ciclo do ensino secundário em 

Angola prevê-se o desenvolvimento de competências técnico-científicas com vista a fomentar a 

participação ativa e/ou resolução de problemas sociais de fórum, regional, internacional numa 

perspetiva democrática. 

− A maioria dos professores técnicos médios e  licenciados consideraram que a disciplina de  Física 

ajuda o aluno a compreender os fenómenos que ocorrem no seu dia-dia. Para além deste 

contributo, um dos técnicos médios referiu a formação de valores para a vida, e um dos 

professores licenciados, à semelhança de outro técnico médio também considerou a formação do 

aluno como um profissional com capacidade para atuar nas áreas de engenharia, medicina e 

enfermagem. 

− Dois professores técnicos médios e três licenciados consideraram que o ensino da Física deve 

centrar-se no trabalho prático, que segundo a literatura (Leite, 2001) consiste no envolvimento 

ativo dos alunos na aprendizagem, desde a esfera psicomotora, cognitiva e/ou afetiva por meio 

das atividades laboratoriais, trabalho de campo, atividades de resolução de exercícios e/ou de 

problemas, uso das TICs, inquérito aos integrantes da comunidade. Quatro professores técnicos 

médios e dois licenciados referiram o ensino contextualizado na realidade do aluno. Um técnico 

médio e o mesmo número de licenciado consideraram o ensino que parte de casos particulares 

para os mais globais que os integram. Apenas um dos licenciados destacou que é crucial utilizar 

metodologias especificas da disciplina de Física. Apesar de um dos técnicos médios ter referido 
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que o ensino teórico é importante, outro professor técnico médio afirmou que é necessário 

implementar outras forma de ensino. 

− A maioria dos professores técnicos médios e apenas três licenciados consideraram como 

dificuldades dos alunos durante o ensino da Física para a cidadania, a não compreensão da 

aplicação da Física no dia-dia pelo facto de o ensino desta disciplina, nas respetivas escolas, estar 

caraterizado pela insuficiência de ações que remetem ao ensino baseado no trabalho prático. A 

deficiente adaptação dos alunos na disciplina, associada às debilidades na leitura e à não 

compreensão dos conteúdos foi referida por alguns professores técnicos médios, ao passo que 

alguns licenciados, e à semelhança de dois técnicos médios, referiram as debilidades de cálculo, 

bem como o pouco acompanhamento que os pais e encarregados de educação fazem aos 

respetivos alunos. 

− Sete dos professores técnicos médios e o mesmo número de licenciados afirmaram ter ouvido 

falar da aprendizagem baseada na resolução de problemas, embora não tivessem a certeza, com 

exceção de um técnico médio e um licenciado que coincidentemente responderam ser algo novo. 

− Apesar de a maioria dos professores entrevistados ter afirmado que conhecia o ensino orientado 

para a ABRP, nenhum deles possuía uma conceção cientificamente aceite, pois as respostas 

apresentadas por quatro técnicos médios e três licenciados são cientificamente não aceites, e 

somente um licenciado e três técnicos médios possuíam conceções incompletas, pelo facto de 

estes dois terem referenciado a seleção de um contexto problemático interessante ao aluno, bem 

como educá-lo a resolver os problemas. 

− Em relação à organização do processo de ensino orientado para a ABRP, um dos técnicos médio e 

dois licenciados possuíam conceções incompletas, quatro técnicos médios e três licenciados 

possuíam conceções não aceites cientificamente, ao passo que nenhum dos participantes no 

estudo possuía uma conceção cientificamente aceite sobre a organização desta metodologia, não 

obstante, três professores de cada grupo não responderam a essa questão. 

− Desenvolver competências de resolução de problemas sociais é o objetivo mais referido pelos 

professores técnicos médios para esta estratégia de ensino, enquanto alguns professores 

licenciados, além de valorizarem este objetivo, consideraram que o EOABRP pode promover o 

interesse pela Física, assim como a respetiva aprendizagem. Há também outros objetivos 
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mencionados por um professor, tais como dar oportunidade ao aluno para exprimir as suas ideias, 

impulsionar a mudança de comportamento e identificar as causas de insucesso escolar do aluno. 

Ora, apesar de os dois grupos de professores terem apresentado conceções distintas sobre o 

conceito de cidadania, apenas um número insignificante de professores, nomeadamente dois técnicos 

médios e um licenciado descreveu aspetos chave sobre um conceito consistente de cidadania, o que nos 

leva a concluir que a maioria dos professores participantes no estudo desconheciam o conceito de 

cidadania. Também se observou que dois professores consideraram ser nova a perspetiva do EOABRP e as 

conceções dos que afirmaram conhecer a respetiva metodologia não eram cientificamente aceites, pelo 

facto de, por um lado, denotarem incompatibilidade com o conceito de ABRP definido por alguns autores 

(Barrett, 2005; 2017; Lambros, 2004; Leite & Afonso, 2001; Vasconcelos & Almeida, 2012), entendida 

como uma estratégia de ensino centrada no aluno, em que este aprende conhecimentos novos acerca da 

disciplina, na medida em que resolve problemas complexos e autênticos, favorece o desenvolvimento de 

competências de resolução de problemas, raciocínio, comunicação, autoavaliação sob orientação de um 

professor que atua como facilitador do processo. E, por outro lado, o facto de os participantes neste estudo 

não terem conhecido de forma consistente sobre o respetivo processo de organização da ABRP.  Também 

se notou que os participantes no estudo desconheciam que o processo do EOABRP pode promover a 

aprendizagem de novos conhecimentos da disciplina, consciencializar o aluno sobre o que está a aprender 

e por que razão está a aprender, desenvolver competências de raciocínio, autoavaliação, relações 

interpessoais, trabalho em equipe, desenvolver aprendizagens interdisciplinares e a fazer a sua 

autoavaliação. 

No que concerne a caraterização das representações de práticas dos dois grupos de professores 

(licenciados em ensino da Física e professores técnicos médios em Matemática e Física) sobre a Educação 

em Ciências para a Cidadania através da Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas, conclui-se 

que: 

− A maior parte dos professores técnicos médios considerou que não costumava utilizar esta 

metodologia, contrariamente aos seis professores licenciados que afirmaram utilizar. Nota-se, 

contudo, que um dos professores licenciado que inicialmente referiu desconhecer o EOABRP, 

decidiu prestar depoimentos sobre as suas práticas após de ter assistido ao vídeo exibido. 

Entretanto, as razões para a não implementação prendiam-se com a insuficiência e/ou inexistência 
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de materiais de apoio as aulas, desconhecimento sobre o EOABRP e da respetiva importância e a 

falta de criatividade do professor. 

− Um dos professores técnico médio referiu que selecionava, apresentava a situação problemática e 

identificava os problemas, outros ainda, resolviam os problemas em gesto ilustrativo e descreviam 

os respetivos procedimentos de resolução. A maioria dos professores licenciados e somente um 

técnico médio referiram que implementavam essa metodologia no âmbito de um ensino baseado 

no trabalho prático, outros utilizavam-na como mecanismo para medir o grau de assimilação dos 

conteúdos previamente ministrados pelo professor. Não obstante, também referiram a realização 

de atividades em grupos de alunos como sendo uma prática que favorece a compreensão dos 

conteúdos, promove a participação ativa de alunos tímidos, a troca de conhecimentos entre os 

alunos, assim como identificar as limitações destes. Dos professores respondentes sobre o uso 

desta metodologia nas suas atividades letivas, apenas um técnico médio não incorpora a inter ou 

transdisciplinaridade nas práticas que o mesmo disse serem de EOABRP, ao passo que os 

restantes técnicos médios e licenciados consideraram-na importante. No entanto, defenderam que 

para melhor compreensão da disciplina de Física era fundamental recorrer às distintas disciplinas, 

tais como a Matemática, Química, Geografia, entre outras, com intuito de se desenvolver 

competências transversais nos alunos. 

− As perspetivas de professores técnicos médios e licenciados mostram que organizavam a turma 

em grupos de até quatro alunos, cinco a dez alunos, 15 a 20 alunos e/ou em função da 

quantidade de alunos da turma. Porém, concordando com a revisão de literatura (Barrett, 2017; 

Leite & Afonso, 2001; Vasconcelos & Almeida, 2012) podemos afirmar que a maior parte desses 

grupos são demasiados grandes para o desenvolvimento eficaz do EOABRP. Apesar disso, os 

respetivos professores referiram que atribuem papéis aos elementos do grupo, apresentam o tema 

e/ou o problema aos alunos, orientam os alunos a resolverem um problema com base numa 

pesquisa bibliográfica, impulsionam os alunos a ajudarem-se mutuamente a aprender e interagir, e 

somente um técnico médio destacou a supervisão entre pares durante a implementação deste 

processo. 

− Os professores disseram ter utilizado vários tipos de avaliação, desde a autoavaliação do aluno, a 

avaliação individual contínua e a avaliação do grupo, assentes na classificação qualitativa e 
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quantitativa, através de estratégias orais e escritas. Porém, a maioria dos professores licenciados e 

dois técnicos médios afirmaram que a avaliação é exclusivamente realizada por eles, somente um 

licenciado e um técnico médio afirmaram que para além do professor, os alunos também 

avaliaram. 

− Somente alguns dos professores licenciados e técnicos médios destacaram que com base no 

EOABRP os alunos aprenderam o conhecimento científico, desenvolveram competências de 

resolução de problemas e verbais e desenvolveram a criatividade, ao passo que um licenciado 

possuía uma perceção ambígua e os demais não responderam à questão. 

− Dois técnicos médios e cinco licenciados referiram que os alunos apresentam dificuldades durante 

o processo de EOABRP, tais como de interpretação dos fenómenos, de domínio sobre o manuseio 

de meios informáticos, de leitura e escrita, de atenção, interesse na aprendizagem, de não 

cumprimento das atividades orientadas pelo professor e outras associadas à carência financeira 

para aquisição de recursos bibliográficos. Não obstante, um professor técnico médio afirmou que 

teve dificuldades durante o EOABRP por falta de recursos financeiros para a aquisição de material 

bibliográfico, ao passo que dois licenciados disseram que as suas dificuldades estavam 

relacionadas com a preocupação de ensinar da melhor forma, pois um deles alegava não ter 

domínio de estratégias que promovem a aprendizagem ativa, e o outro assumiu ter dificuldades 

em cálculos matemáticos. 

− Os fatores que facilitariam a implementação do EOABRP identificados foram a necessidade de 

promover a formação continua dos professores, o ensino contextualizado na realidade dos alunos, 

constituir grupos com integração de alunos com níveis diferentes de conhecimentos, disponibilizar 

material bibliográfico. O uso adequado do telemóvel, a disponibilidade de recursos de TIC, a 

construção e apetrechamento de laboratório de Física foram referidos por três licenciados 

respetivamente e um dos técnicos médios mencionou a construção e o apetrechamento de 

bibliotecas. 

− Apesar de alguns professores terem destacado também a constituição de grupos,  identificação de 

problemas e situações apresentadas e incentivo aos alunos para ganharem consciência sobre os 

problemas do seu dia-a-dia, nenhum desses professores descreveu uma representação 

cientificamente válida sobre o EOABRP e foi evidente a monopolização da realização das atividades 
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pelo próprio professor. 

Face aos argumentos acima elencados, considera-se que as representações de práticas sobre o 

EOABRP dos participantes no estudo que afirmaram utilizar esta metodologia nas suas atividades letivas, 

remetem para um ensino centrado no professor, no qual expõe conteúdo logo à partida. Porém, os 

respetivos professores destacaram alguns aspetos relevantes no processo de ensino e aprendizagem, a 

título de exemplo, mencionaram a inter e transdisciplinaridade e a formação de grupos. Concordando com 

a revisão de literatura (Cachapuz, Praia & Jorge, 2004; Carvalho, 2009; Martins & Mogarro, 2010), a inter 

e transdisciplinaridade constitui um aspeto fundamental no EOABRP, pois pode promover a formação 

integral dos alunos, de modo que estes sejam cidadãos capazes de adaptar-se a uma sociedade em 

mudanças na qual terão que analisar de forma transversal os factos que estiverem a ocorrer nela e 

interpretando-os para o respetivo tratamento. Assim, na implementação desta metodologia é indispensável 

formar grupos de pequenas dimensões (4-6 alunos) e heterogéneos, o que deve depender em parte de 

fatores como o tamanho da turma, o que se pretende na aula, o horário de aulas, grau de dificuldades da 

ação a desenvolver e as caraterísticas dos alunos (Vasconcelos & Almeida, 2012). A respetiva 

implementação envolve inicialmente a apresentação de cenário(s) problemático(s) interessante(s) ao aluno 

e promotor(es) de desenvolvimento de distintas competências, de seguida, a identificação e/ou formulação 

de problemas, posteriormente, a resolução dos problemas e, finalmente, a síntese e avaliação das 

aprendizagens e do processo de resolução, sendo esta última da responsabilidade dos alunos e do 

professor.  Tendo em conta que o EOABRP centra-se no trabalho de grupo, a dinâmica e a eficiência dos 

mesmos suscita que as escolas possuam espaços suficientes, materiais didáticos, turmas com quantidade 

favorável de alunos de modo a viabilizar a orientação dos envolvidos (professor e alunos) e, 

consequentemente, a interação dos mesmos (Leite & Afonso, 2001; Leite & Esteves, 2005; Vasconcelos & 

Almeida, 2012). 

Também concluiu-se que as perceções dos professores sobre as aprendizagens que os alunos 

podem desenvolver  graças ao uso do EOABRP, estão somente relacionadas com o domínio de conteúdos, 

algumas competências transversais, capacidade de resolução de problemas e com a criatividade. 

Entretanto, a revisão de literatura mostra que a eficiente implementação desta metodologia promove a 

formação de valores, bem como de indivíduos ativos, responsáveis, críticos e comprometidos com o bem 

estar comum, e que para se concretizar esse desiderato é imperioso que  as ações a desenvolver estejam 
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voltadas para o desenvolvimento de competências conceituais, procedimentais e atitudinais (Leite & 

Afonso, 2001; Leite & Esteves, 2005). 

Tendo em conta a necessidade de se identificar as razões para se implementar no futuro o 

EOABRP, também se conclui que: 

− Exceto um dos professores técnico médio, a maioria dos integrantes deste grupo, assim como o 

grupo de professores licenciados participantes no estudo, afirmaram que deveriam usar 

frequentemente o EOABRP, pois consideram que a implementação desta metodologia fomenta a 

motivação no aluno, desenvolve as competências de resolução de problemas, de adaptação a 

realidade do mundo moderno  e pode revolucionar o currículo de ciências na perspetiva de se 

atingir os objetivos desejados atualmente na educação em ciências. 

− A maioria dos professores técnicos médios mencionaram dificuldades diferentes em relação às 

que a maioria dos professores licenciados referiu. Com isso, os técnicos médios destacaram a 

inconsistência da formação contínua na qual têm participado, o excesso de alunos nas salas de 

aula, falta de apoio para locomoção dos alunos na realização de atividades de campo baseadas na 

resolução de problemas e, de forma coincidente com alguns licenciados, referiram a deficiente 

adaptação dos mesmos à nova metodologia, ao passo que outros licenciados  referiram a 

insuficiência da formação inicial, pouco tempo de aulas atribuído à disciplina de Física e o 

desconhecimento da metodologia. 

− Nas perspetivas dos professores técnicos médios e licenciados, o fator predominante que poderá 

facilitar a implementação do EOABRP prende-se com a formação dos mesmos, que por sua vez, 

sustentam que esta seja orientada no sentido de desenvolver neles competências para definir 

objetivos e estratégias de ensino e aprendizagem. Alguns técnicos médios defenderam que será 

necessário conhecer as caraterísticas psicológicas e sociais dos alunos para que o ensino seja 

contextualizado e dominar de forma plena as metodologias de ensino, ao passo que outros 

licenciados referiram a criação de espaços complementares para o debate e aprendizagem das 

ciências, aprimorar a interação entre os professores e os alunos, divulgar esta metodologia, pautar 

pela criatividade e reduzir o número de alunos por turma até 25 ou 30 integrantes. 

− A maioria dos professores técnicos médios e licenciados consideraram que o trabalho em grupo é 

importante no EOABRP, e somente dois técnicos médios e um licenciado consideram-no 
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preponderante. Os referidos professores justificaram que através do trabalho em grupo os alunos 

conseguem identificar o problema e resolvê-lo, promove-se a partilha de conhecimentos, 

aprendizagens, reflexão nos alunos, bem como a participação ativa destes nos debates científicos. 

Exclusivamente um dos professores técnicos médio referiu que uma das vantagens do trabalho em 

grupo consiste em promover o ensino centrado no aluno. 

− No que concerne às competências que poderão resultar do trabalho em grupo no EOABRP, os 

professores referiram que os alunos serão capazes de discutir em debates científicos, resolver os 

problemas, aprender de forma autónoma, saber fazer e manter relações interpessoais. 

− A maioria dos professores técnicos médios e três licenciados destacaram que o respetivo papel no 

futuro, quando implementar o EOABRP, será o de orientador, ao passo que um dos licenciados 

assumiu desconhecer o seu papel e a minoria dos professores referiu que assumirá o papel de 

supervisor, moderador, facilitador, avaliador e educador de valores. Relativamente ao papel do 

aluno, os professores consideraram que estes poderão ser indivíduos que propõem estratégias de 

resolução, investigam, resolvem problemas, aprendem, aplicam o conhecimento. Porém, três 

licenciados e um técnico médio não responderam à questão. 

− Apesar de a maioria dos professores técnicos médio e licenciados não ter respondido sobre as 

dificuldades que os alunos poderão ter no EOABRP, os restantes professores consideraram como 

dificuldades os seguintes aspetos relacionados com a falta de recursos didáticos, investigar sobre o 

que lhes será orientado, pouco interesse dos alunos em aprender com essa metodologia, e a falta 

de tempo para realizar as atividades. 

− A maioria dos professores técnicos médios e licenciados pensam que podem ser avaliados no 

EOABRP os seguintes aspetos: competências de resolução de problemas, conteúdos, domínio das 

TIC, desempenho e participação dos alunos, e um dos professores licenciado não respondeu à 

questão. 

− A maioria dos professores técnicos médios e licenciados destacou o tipo de avaliação formativa, 

com exceção de um professor técnico médio e dois licenciados que referiram a avaliação 

disgnóstica e sumativa. Não obstante, a maioria dos professores destacou que a avaliação estará a 

cargo do professor e somente dois técnicos médios e um licenciado consideram que a avaliação 

estará também a cargo do aluno. 
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− Os professores destacaram algumas razões para integrar no ensino da Física a educação para a 

cidadania através da ABRP, tais como: desenvolver a cultura de resolução de problemas, formar 

cidadãos ativos, estudar situações inerentes à sociedade, fomentar o interesse pela Física, 

conhecer a História das ciências, trabalhar em equipe e incitar as aprendizagens dos alunos. 

− Com exceção de um dos professores técnicos médios que decidiu não responder à questão 

referente à necessidade de formação, a maioria dos participantes no estudo afirmaram que 

necessitariam ter o domínio das metodologias de ensino, não obstante, alguns dos técnicos 

médios referiram que também necessitariam dominar o conteúdo, as finalidades e a 

contextualização do ensino da Física. Como tal, descreveram alguns tipos de formações que os 

professores de Física necessitarão, tais como: formação sobre o EOABRP, as metodologias de 

ensino, a interdisciplinaridade, psicopedagogia, organização da aula e em TICs. Contudo, os 

professores de Física salientaram que essa formação deverá ser ministrada por especialistas, nos 

períodos de pausa pedagógica dos trimestres e/ou início do ano letivo, por meio de seminários, 

conferências, jornadas científicas, com duração máxima de até duas semanas, bem como também 

disseram que para além dos professores de Física, deverão participar os professores de Química, 

Biologia, Matemática, Geografia e de Educação Moral e Cívica. 

É de realçar que com base na literatura sobre o EOABRP, afirma-se que o uso desta metodologia 

não implica extinção de outras, antes pelo contrário, visa também integrar-se no leque de metodologias 

ativas e melhorar as mais tradicionais (Vasconcelos & Almeida, 2012). Nesta perspetiva, apesar de os 

professores participantes no estudo terem defendido que a implementação desta estratégia no ensino da 

Física, no município do Moxico, fomentará o desenvolvimento de competências transversais, revolucionará 

o currículo de ciências em prol da formação de cidadãos críticos, criativos, capazes de atuar de forma 

consciente e democrática para o bem estar da sociedade, é impreterível considerar as necessidades de 

formação que os mesmos apresentam e as que a literatura sugere, assim como da otimização dos 

recursos de apoio que consideram ser necessários para a eficácia e eficiência nos processos de ensino e 

de aprendizagem. Não obstante a isso, a revisão de literatura expressa que a formação dos professores e 

disponibilização espaços e recursos bibliográficos, constituem a base para a promoção da Educação em 

Ciências para a Cidadania através da ABRP (Morgado, 2016). 
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Tendo em conta o objetivo geral desta investigação, a análise comparativa dos resultados obtidos 

entre os professores técnicos médios e professores licenciados, no que diz respeito às conceções, 

representações de práticas sobre a Educação em Ciências para a Cidadania através da ABRP, bem como 

sobre a perspetiva de viabilidade da implementação do Ensino da Física orientado para a ABRP no 

município do Moxico, mostrou que há pouca diversidade de opiniões entre os dois referidos grupos. 

 

5.3. Implicações dos resultados da investigação 

As conclusões dos resultados obtidos nesta investigação sugerem algumas implicações maioritariamente 

para a formação de professores, fundamentalmente na educação em ciências para a cidadania através do 

ensino orientado para a aprendizagem baseada na resolução de problemas. Assim: 

− As mudanças efetuadas no currículo de formação inicial de professores de nível médio e superior, 

assim como no currículo do 1º Ciclo do ensino secundário geral, em Angola, ainda não são 

significativas ao ponto de poderem responder aos desafios atuais do ensino das ciências, pois 

existem roturas em relação a esses desafios nos referidos documentos, no que diz respeito aos 

conteúdos programados, às sugestões metodológicas, aos objetivos e/ou às competências 

pretendidas. Além disso, a falta de espaços e recursos apropriados para o desenvolvimento das 

aulas de ciências, constituem verdadeiros entraves na educação em ciências para a cidadania que, 

por sua vez, remetem para uma revisão dos referidos documentos orientadores, assim como para 

a realização de ações formativas dos professores, no âmbito da formação inicial e contínua. 

− Ao nível da formação inicial e contínua dos professores de Física, é crucial abordar metodologias 

que envolvam o aluno na construção do seu conhecimento, desenvolvam competências de 

criatividade e inovação, pensamento crítico e a capacidade de resolução de problemas, 

comunicação e colaboração, literacia em informação, literacia para os media, literacia em 

Tecnologias de Informação e Comunicação, flexibilidade e adaptabilidade, iniciativa e auto-direção, 

competências sociais e transculturais, produtividade e prestação de contas, liderança e 

responsabilidade. A titulo de exemplo, a educação em ciências para a cidadania através do ABRP, 

é uma perspetiva que pode auxiliar os professores no desenvolvimento harmonioso de 

competências conceituais, procedimentais e atitudinais. 
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Com efeito, apesar de a maioria dos professores participantes neste estudo, considerarem que 

deveriam utilizar frequentemente o EOABRP nas suas atividades letivas, há inconsistência nas opiniões 

daqueles que afirmaram ter implementado a referida metodologia, assim como demostraram desconhecer 

que o processo do EOABRP pode promover a aprendizagem de novos conhecimentos da disciplina, 

consciencializar o aluno sobre o que está aprender e por que razão está a aprender, desenvolver 

competências de raciocínio, autoavaliação, relações interpessoais, trabalho em equipe, desenvolver 

aprendizagens interdisciplinares e a autoavaliação. Estes aspetos remetem, por um lado, para a realização 

de atividades formativas juntos dos respetivos professores, concretamente, na véspera dos seminários de 

capacitação dos professores que têm ocorrido nas pausas pedagógicas e antes do início do ano letivo, e, 

por outro lado, para a realização de trabalho conjunto com professores que ministram a disciplina de 

metodologia da Matemática e Física nas escolas de formação media de professores, e a unidade curricular 

de Didática da Física I e II nos institutos superiores de ciências da educação do município do Moxico. 

Assim: 

− É fundamental sensibilizar os professores de Física na tentativa de abandonarem as práticas de 

ensino centradas neles mesmos, isto é, dando privilégio à planificação de aulas contextualizadas 

na realidade dos alunos, agrupar os alunos para distintas atividades letivas, envolver o aluno na 

avaliação das aprendizagens, das atividades e dos processos, privilegiar a inter e 

transdisciplinaridade, e aprender a manusear meios tecnológicos, informáticos e de comunicação. 

− Quer na formação inicial, quer na formação contínua, é indispensável conhecer (por exemplo, 

através de um questionário) antes e após da ação formativa o que pensam, o que dizem que 

fazem e o que pode ser feito sobre a educação em ciências para a cidadania através da ABRP, 

com exceção dos professores participantes neste estudo que apenas devem responder pós-

formação. Com isso, na formação é crucial inicialmente fundamentar as finalidades da educação 

em ciências na perspetiva de Hodson (1988; 2014), ou seja, discutir sobre a relevância de 

situações de aprendizagem que criem condições para o aluno (re)contruir o conhecimento 

conceitual, desenvolver competências de investigação e de resolução de problemas, assim como 

compreender a natureza e os métodos das ciências, a sua evolução e história, e as relações 

complexas entre as ciências, tecnologia, sociedade e ambiente. De seguida, é importante discutir 

aspetos referentes à constituição de grupos, disponibilização de recursos didáticos, papel do 
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professor e do aluno no EOABRP, construção, seleção e/ou apresentação de cenário(s) 

problemático(s), identificação e/ou definição dos problemas, análise dos problemas, resolução dos 

problemas, análise da(s) solução(ões) e materiais sobre a avaliação das aprendizagens no EOABRP 

e do respetivo processo. E finalmente, avaliar pós-formação os conhecimentos, competências e 

atitudes para implementar o EOABRP dos professores que fizeram a formação, bem como 

supervisionar a implementação da referida metodologia pelos professores em exercício, que 

participarem na formação. 

 

5.4. Sugestões para futuras investigações 

Tendo em conta as limitações deste estudo (Capítulo I), devidas ao reduzido tamanho da amostra e 

consequente à não generalização dos resultados à população (capítulo III), assim como as conclusões e 

implicações dos resultados obtidos (Capítulo V), acreditamos que essas evidências remetem para a 

realização de outras investigações. 

Visto que este estudo centrou-se no que os professores pensam e dizem fazer, também será 

relevante desenvolver um estudo similar que envolve a observação de aulas, de modo a averiguar a 

compatibilidade entre o que os professores dizem e o que fazem. Também é importante realizar outras 

investigações nas quais se pode utilizar outras técnicas e instrumentos de recolha de dados, tal como o 

inquérito por questionário, com o intuito de envolver mais participantes ou ter uma amostra significativa 

que permita generalizar os resultados à população de estudo. 

Também se sugere que se faça outros estudos envolvendo professores de outras disciplinas e ou 

unidades curriculares, de  modo a fomentar a exploração e consolidação do EOABRP nas outras áreas do 

conhecimento. 

Atendendo a que não existem estudos sobre educação em ciências para a cidadania através da 

ABRP em Angola, sugere-se que se desenvolvam estudos que visam averiguar o tipo de questões 

formuladas pelos alunos, inversão do papel do professor ou, ainda, o funcionamento e/ou dinâmica dos 

grupos em termos de género, raça, lideranças e suas responsabilidade no processo de EOABRP. 

Tendo em conta que nas escolas e institutos vocacionados para a formação de professores 

ministra-se a didática especifica das disciplinas, sugere-se a agregação do EOABRP nos respetivos 
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programas com vista a promover-se a formação de cidadãos ativos e capazes de responder aos desafios 

científicos, tecnológicos, sociais e culturais e promover-se a sustentabilidade do ambiente. 

Sugere-se, ainda, a supervisão aos professores em exercício, que estejam inicialmente a 

implementar esta estratégia de ensino. 

Finalmente, sugere-se que se realize um estudo com gestores de instituições escolares, no sentido 

de averiguar as suas perspetivas sobre a educação em ciências para a cidadania.   
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Anexo 1. Guião de entrevista 

GUIÃO DE ENTREVISTA 
 

Esta entrevista insere-se no âmbito do Mestrado em Ciências de Educação, na área de especialização em Supervisão 

Pedagógica na Educação em Ciências. O objetivo deste estudo é comparar as conceções e as representações sobre as práticas 

na Educação em Ciências para cidadania através da Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas, de professores com 

formação superior em ensino da Física e de professores com formação média em Matemática e Física, na província de Moxico, 

em Angola. Esta entrevista é anónima e os dados apenas serão utilizados para fins de investigação. 

Muito obrigado pela sua colaboração! 

Parte I – Dados pessoais e profissionais 

0. [Registar o sexo]  

1. Qual é a sua idade? 

2. Qual é a sua formação académica? 

2.1.  Que tipo de estágio fez? 

2.2.  Fez alguma pós-graduação, mestrado ou doutoramento? (se sim) Qual/Quais? 

3. Qual é a sua situação profissional? 

4. Que tempo de serviço tem? [considerar dezembro de 2017] 

5. Quais são as disciplinas e os anos de escolaridade que está a lecionar no presente ano letivo? 

5.1.  Há quanto tempo trabalha nestas classes e com esta(s) disciplina(s)?  

 

Parte II – Conceções sobre a Educação em Ciências para a cidadania 

6. Em sua opinião, o que é a cidadania?  

7. Que competências devem ser desenvolvidas nos alunos para serem bons cidadãos? 

8. O Ensino da Física pode, ou não, contribuir para a formação dos alunos como cidadãos? 

[Se não] 

8.1. Porquê? 

[Se sim] 

8.2. Como pode contribuir o Ensino da Física para a formação dos alunos como cidadãos? 

8.3. Como deve ser ensinada a Física para que contribua para a Educação para a Cidadania?  

8.4. Que dificuldades poderão mostrar os alunos durante o processo de ensino da Física orientado para o 

desenvolvimento de competências de cidadania? 

 

Parte III – Conceções sobre a aprendizagem baseada na resolução de problemas (ABRP) e EOABRP 

9. Já ouviu falar de ABRP? 

[Se sim] 

10. Em sua opinião, o que é a ABRP? 

11. Como pode ser organizado o processo de EOABRP?  

12. Quais são os objetivos que o ensino das ciências OABRP permite alcançar?  

 

 

IV – Implementação da educação em Ciências para cidadania através do EOABRP 

Agora vou mostrar um pequeno vídeo sobre a implementação do EOABRP: https://youtu.be/lvyexJg9ncU 

13. Tendo em conta o que viu no vídeo, alguma vez utilizou o EOABRP? 

https://youtu.be/lvyexJg9ncU
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[Se não]  

14. Porquê? 

[Se sim] 

15.  Por favor, descreva o modo como o implementou. 

16. Quando utiliza o EOABRP, que tipo de cenários (ou contextos problemáticos) costuma utilizar?  

17. Quando utiliza EOABRP, trabalha apenas assuntos da sua disciplina, ou envolve outras disciplinas ou áreas do 

saber?  

[Se sim] Como o faz? 

18. Nessas aulas, utilizou trabalho de grupo? Porquê? 

[Se sim:] Como o faz? 

19. Nessas aulas, os alunos tiveram, ou não, que partilhar com os colegas o que aprenderam com base no 

EOABRP? Porquê? 

[Se sim] Que estratégias foram usadas para isso? 

20. Como foram avaliadas as aprendizagens dos alunos? Quem avaliou? O que avaliou? 

21. Que tipos de aprendizagens realizaram os alunos graças ao uso dessa metodologia? 

22. Que dificuldades apresentaram os alunos quando usou essa metodologia? 

23. Quais foram as dificuldades que sentiu ao implementar EOABRP nas suas aulas? 

24. Quais são as condições ou fatores que, em sua opinião, facilitam a sua aplicação do EOABRP? Explique.  

 

Parte V – Perspetivas sobre a viabilidade do ensino das Ciências orientado para a ABRP 

25. Em sua opinião, os professores de Física deveriam, ou não, passar a usar regularmente o EOABRP? Porquê?  

26. Que dificuldades poderão encontrar os professores ao aplicar, no futuro, EOABRP?  

27. Que fatores poderão facilitar a sua aplicação?  

28. Se pudesse criar as condições perfeitas para implementar o EOABRP, quais seriam? 

28.1. Que lugar ocupa o trabalho em grupo nessas condições? 

28.1.2. Quais são as vantagens do trabalho em grupo no EOABRP? 

28.1.3. Que competências poderão desenvolver os alunos ao trabalhar em grupo no EOABRP? 

29.  No futuro, quando implementar EOABRP, que papel(eis) deve assumir o professor?  

30. E os alunos? 

31. Que dificuldades pensa que os alunos poderão apresentar no EOABRP?  

32. Quando usar EOABRP, o que pensa que deverá ser avaliado? Que tipos de avaliação devem ser 

implementados? Quem deve ter a responsabilidade de efetuar a avaliação? 

33. Em sua opinião, quais são as razões que levarão alguns professores a integrar, no Ensino da Física, a educação 

para a cidadania através da ABRP?  

34. O que precisam saber os professores de Física para implementarem o EOABRP? 

35. Em sua opinião, os professores de Física precisam de formação para implementarem EOABRP? Por que diz 

isso? 

[Em caso afirmativo] Que tipo formação será necessário realizar para que os professores de Física comecem a 

usar o EOABRP? (Ex. duração, metodologia, época do ano, professores que deveriam estar envolvidos) 
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Anexo 2. Declaração de apoio para a recolha de dados 
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Anexo 3. Exemplo de transcrições de entrevistas 

 

Entrevista 1 - Técnico médio em matemática – física 

 

Sexo: Homem 
Investigador: A parte I é referente à formação e experiência profissional. Qual é a sua idade? 
Ent.T1: 30 anos. 
Investigador: Qual é a sua formação académica? 
Ent.T1: Técnico médio em Matemática - Física (…). 
Investigador: Que tipo de estágio fez? 
Ent.T1: Nenhum. 
Investigador: Fez alguma pós-graduação, mestrado em doutoramento? 
Ent.T1: Não. 
Investigador: Qual é a sua situação profissional? 
Ent.T1: Professor efetivo. 
Investigador: Ok. Que tempo de serviço tem se formos a considerar até Dezembro de 2017? 
Ent.T1: [Fica a pensar] cinco anos de serviço. 
Investigador: Quais são as disciplinas e os anos de escolaridade que está lecionar no presente 

ano letivo? 
Ent.T1: [Fica a pensar] Disciplina de física; 8ª classe 
Investigador: Há quanto tempo trabalha com a 8ª classe e com a disciplina de física? 
Ent.T1: [Fica a pensar] Três anos. 
Investigador: Pronto, agora vamos passar para parte II (Conceções sobre a educação em 

ciências para a cidadania) da entrevista. Em sua opinião, o que é a cidadania? 
Ent.T1: A cidadania, do ponto de vista geral … o cidadão é aquele que vê o país, por 

exemplo, como sua pertença e vê tudo aquilo que é público, respeita os outros, os 
patrimónios e os bens públicos que existem no país, assim como os referidos na 
constituição. 

Investigador: Que competências devem ser desenvolvidas nos alunos para serem bons 
cidadãos? 

Ent.T1: Eu vou-me basear na física para responder à esta questão. Para que os alunos 
sejam considerados bons alunos, isto é relativo. Como sabeis que a educação por 
si só não caminha, é necessário que haja as duas partes, que é a educação 
familiar e a educação sistémica (que é proporcionada pelo estado). Portanto, para 
que tenhamos bons cidadãos é necessário que as duas partes estejam juntas. 
Digo isto porque o estudante quando vem à escola, recebe conteúdos que o 
professor vai transmitir …, e quando chega à casa, os pais também a tendência é 
fazer fiscalização daquilo que o aluno recebeu da escola e tentar moldar esse 
aluno para que se empenhe para o seu currículo, para a sua formação, só assim 
teremos bons cidadãos. 

Investigador: Na sua opinião a disciplina de física contribui, ou não, para a formação dos alunos 
como bons cidadãos? 

Ent.T1: Sim, contribui. 
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Investigador: Como pode contribuir o ensino da física para a formação dos alunos como 
cidadãos? 

Ent.T1: A Física para um cidadão … considero a física como … a física está no nosso dia-
dia, a física podemos encontrá-la na saúde, … no nosso viver, no nosso dia-dia. 
Por exemplo, para um estudante que está na Física, ao sair de casa para escola, 
ele pode calcular o tempo da distância que existe de sua casa para escola e o 
tempo que pode ser gasto, já estamos no mundo da Física (é uma contribuição). 
Se formos na área medicinal, para um estudante ir ao hospital, os enfermeiros ou 
os médicos primeiramente fazem o diagnóstico e ali usam alguns instrumentos 
que têm haver com a Física, por exemplo o termómetro para medir a temperatura, 
o peso (a balança). Então acho que contribui significativamente na vida do cidadão 
ou do estudante. Se o estudante tiver noção de tudo um pouco que nós usamos 
tem uma relação com a Física, então vai existir um maior engajamento nessa área 
de física. 

Investigador: Neste caso, como deve ser ensinada a física para que contribua para a educação 
para a cidadania? 

Ent.T1: A Física deve ser ensinada com base a nossa realidade, naquilo que nós vivemos. 
Há países, ou mesmo regiões no interior do nosso país, um pouco mais 
desenvolvidas e eles encaram a Física, se calhar, de uma outra maneira. Quanto a 
nós aqui devemos é ensinar a Física, segundo a nossa realidade, baseando-se em 
factos reais que nós vivenciamos para então termos êxito. Mostrar a realidade, se 
nós usarmos isso, por exemplo como disse anteriormente se usarmos o 
termómetro, ali podemos achar o resultado da temperatura. 

Investigador: Ok. Na sua ótica, que dificuldades poderão mostrar os alunos durante o processo 
de ensino da física orientado para o desenvolvimento de competências de 
cidadania? 

Ent.T1: As dificuldades são várias. Por exemplo, na física, é preciso que se use os 
instrumentos. Estes instrumentos facilitam de maneira que o que o estudante vê, 
viva a realidade da situação ou fenómeno e depois vem a parte teórica. Agora, a 
realidade que nós vivenciamos aqui é diferente e isso influencia negativamente no 
ensino. Nós trabalhamos mais com os manuais, falamos mais da parte teórica, 
explicamos os fenómenos e não chegamos à realidade de mostrar como estes 
fenómenos ocorrem, isso seria com a base de laboratórios, usando os meios de 
nele existem para mostrar como estes fenómenos acontecem e assim poderia 
contribuir positivamente. Mas, da maneira que ensinamos aqui, acredito que o 
impacto é negativo, porque os alunos não conhecem a realidade do que se está a 
tratar. 

Investigador: Parte III – Conceções sobre a aprendizagem baseada na resolução de problemas 
(ABRP) e o ensino orientado para a aprendizagem baseada na resolução de 
problemas (EOABRP). Já ouviu falar de ABRP? 

Ent.T1: Sim, já. 
Investigador: Em sua opinião, o que é a ABRP? 
Ent.T1: Essa aprendizagem baseada na resolução de problemas, poderia dizer que por 

exemplo… vamos lá ver uma situação da nossa cidade em geral, se fala acerca da 
iluminação, tem vários bairros e as ruas que não são iluminadas, são problemas. 
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E, sendo físicos, poderíamos às vezes criar um sistema de eletrificação da nossa 
cidade, porque baseando-se nos nossos recursos naturais que a nossa província 
nos oferece. Por exemplo, um desses recursos é o Sol, se nós construirmos alguns 
equipamentos, poderia nos facilitar a termos essa energia, aí teríamos a aproveitar 
o bem natural que temos para a eletrificação da nossa cidade, isto é, ensinar com 
base nos recursos que temos. Também poderíamos resolver alguns problemas da 
energia de usássemos a água que nós temos nos rios, fazendo algumas 
barragens, então estaríamos ali a aproveitar os recursos que temos para 
resolvermos o problema da energia, assim como tantos outros.  

Investigador: Ok. Para si a aprendizagem baseada na resolução de problemas é partir de 
problemas que a sociedade vive e tê-los como marco teórico para se ensinar 
física? 

Ent.T1: Exato! 
Investigador: Neste caso, como pode ser organizado o processo de EOABRP? 
Ent.T1: Na minha ótica, neste ensino… poderíamos começar na parte teórica. Tudo 

começa na teoria. Poderíamos começar na parte teórica. Como podemos usar os 
meios que estão à nossa disposição? Como podemos aproveitá-los teoricamente? 
e depois iriamos à prática, mas há meios que se calhar aqui não podemos 
conseguir. Se tivéssemos capacidade de produzir alguns meios, poderíamos 
facilitar o aproveitamento desses recursos para melhor ensinar. 

Investigador: Quais são os objetivos que o ensino das ciências orientado para ABRP permite 
alcançar? 

Ent.T1: Bem, se nos basearmos na resolução de problemas, acredito que os objetivos a 
alcançar serão bons e poderiam servir à própria sociedade, porque tendo a 
prática, mostrando a realidade, então teremos alguns objetivos bons que a própria 
sociedade poderia beneficiar. 

Investigador: Agora vamos passar para IV parte da nossa entrevista na qual poderei mostrar um 
pequeno vídeo sobre implementação da educação em ciências para cidadania 
através do EOABRP e depois retomamos a nossa conversa. Professor, tendo em 
conta o que viu no vídeo, alguma vez utilizou o EOABRP? 

Ent.T1: Não. 
Investigador: Porque? 
Ent.T1: Alguns problemas já identificados nos manuais, sim, mas na realidade problemas 

que poderiam talvez, trazer benefício a curto prazo para esta sociedade, … ainda 
nunca utilizei. 

Investigador: Já na V parte sobre a viabilidade do ensino das ciências orientado para ABRP. Em 
sua opinião, os professores de física deveriam, ou não, passar a usar 
regularmente o ensino orientado para a ABRP? 

Ent.T1: Por mim, deveriam utilizar esses métodos para então resolver os problemas 
existentes na sociedade, neste caso [parou a pensar] se for os problemas 
científicos que merecem uma estruturação, aí sim, temos feito, temos realizado 
esse tipo de ensino para resolução de problemas existentes, mas, só que na 
realidade o impacto, o impacto na sociedade não se faz sentir. Nós constatamos 
um problema que existe aí já elaborado, resolvemos esse problema, agora quando 
à inserção deste problema na sociedade, ainda não.  



 186 

Deveriam usar regularmente o EOABRP, porque ao resolver estes problemas 
existentes, juntos estaríamos a aperfeiçoar ainda mais o ensino no seio desses 
estudantes. 

Investigador: Que dificuldades poderão encontrar os professores ao aplicar, no futuro, o 
EOABRP? 

Ent.T1: Então, ao implementarmos isto no ensino, esperamos resultados, estes resultados 
podem ser positivos ou negativos. Isto depende da forma em que serão 
empregues este sistema de ensino, por exemplo se nós empregarmos mal as 
nossas estratégias, então se calhar, nos resultados no futuro poderem ser 
comprometedores. 

Investigador: E, na sua opinião, que fatores poderão facilitar a sua implementação? 
Ent.T1: É rever. Devemos é corrigir aí onde está mal, procurarmos onde erramos e o que 

podemos fazer, quais são as metas, quais são as estratégias a utilizar para que o 
erro não possa acontecer. 

Investigador: Ok. Se pudesses criar as condições perfeitas para implementar o EOABRP, quais 
seriam? 

Ent.T1: Bem, as condições são várias tendo em conta a realidade, eu sempre me baseio 
na realidade, … porque … nos oferece aquilo que podemos comparar com o 
ensino. O ensino sempre parte da realidade. Uma das partes como solução destes 
problemas é ensinar adequadamente com base à nossa realidade para que 
tenhamos soluções, objetivos alcançados, então temos que ensinar com base a 
nossa realidade. 

Investigador: Então neste caso deve-se primar por um ensino contextualizado? 
Ent.T1: Exatamente! 
Investigador: Que lugar ocupa o trabalho de grupo nessas condições? 
Ent.T1: O trabalho em grupo, até certo ponto, ajuda aqueles que têm grandes problemas 

de interpretar um determinado conteúdo. Estamos no seio dos outros, há quem 
entende mais, há quem tem outra visão, então vão poder partilhar para juntos 
resolver os problemas. 

Investigador: Quais são as vantagens do trabalho em grupo no EOABRP? 
Ent.T1: As vantagens do trabalho em grupo … é juntos identificar um problema, ou seja, o 

problema já identificado é dado à eles, então, a partilha de experiência é uma das 
vantagens 

Investigador: Que competências poderão desenvolver os alunos ao trabalhar em grupo no 
EOABRP? 

Ent.T1: Nesse caso, acredito que quando se faz um trabalho em grupo existe discussões, 
existe pontos de vista diferentes. Então, ao discutir esses pontos todos, poderão 
chegar à uma conclusão e cada um destes terá habilidades para desenvolver essa 
atividade ou para resolver esse problema. 

Investigador: No futuro, quando implementar o EOABRP, que papel(eis) deve assumir o 
professor? 

Ent.T1: O professor neste caso, não deixará de ser orientador, continuará a ser orientador 
e ao mesmo tempo supervisor destes problemas, orienta o trabalho, e os 
estudantes em grupo vão resolver, ele terá que ser o supervisor, terá que ser o 
homem que poderá fazer a vigilância e fazer correção naquilo que está mal. 
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Investigador: E os alunos? 
Ent.T1: Os alunos neste caso, se são orientados para resolver os problemas, sempre 

estarão a resolver os problemas, pondo em prática aquilo que então eles 
investigam. 

Investigador: Que dificuldades pensa que os alunos poderão apresentar no EOABRP? 
Ent.T1: Os alunos que são orientados, se calhar em pouca escala, porque, eles vão ver a 

realidade, vão investigar quando são orientados. Então, acho eu que os problemas 
serão minimizados, porque eles resolverão os problemas com base no que vão 
constatar no campo. 

Investigador: Quando usar o EOABRP, o que pensa que deverá ser avaliado? Que tipos de 
avaliação devem ser implementados?  

Ent.T1: Neste caso podemos avaliar a forma como eles apresentam esses problemas, ou 
seja, a resolução destes problemas, a forma de apresentação e aí veremos se de 
facto os objetivos traçados foram alcançados, ou não. O tipo de avaliação pode ser 
uma forma de expor esses problemas, eles poderão ser avaliados com base a 
exposição dos problemas, eles vão poder expor os problemas investigados, 
chegam em grupo, chegam na turma e defendem os problemas, … que lhes foram 
dados e investigados, quando chegar na turma, esse grupo passará em frente com 
base no problema que lhes foi citado, fazer as perguntas e resolver as perguntas 
feitas. 

Investigador: Quem deve ter a responsabilidade de efetuar a avaliação? 
Ent.T1: É o professor, no caso, numa primeira instância é o professor, e o colega (aluno) 

pode também avaliar o grupo … isto constata-se da seguinte forma, quando um 
determinado grupo de colegas, vai para defender um determinado trabalho, ou 
resolver um problema, os outros também servem de professor… eles também 
estão atentos com o trabalho que está sendo resolvido, eles também podem 
endereçar algumas perguntas, porque neste caso eles também avaliam o processo 
todo e podem endereçar as perguntas aos seus colegas para ver em que nível os 
colegas estão.  

Investigador: Em sua opinião quais são as razões que levarão alguns professores a integrar, no 
ensino da física, a educação para cidadania através da ABRP? 

Ent.T1: Quais são as razões?… as razões são de várias ordens. Em qualquer parte do 
mundo a física não se dispensa, está associada, (conforme disse anteriormente) 
com a realidade, até porque é uma das ciências mais antigas do mundo. Então, o 
ensino da física para mim, para os professores, as razões acho que cada um teria 
o seu motivo…, no meu ponto de vista, ou no meu caso, como desde já gostei da 
física e a tendência é continuar a seguir a física, então, acho que a física é muito 
importante para o ensino da cidadania. Se hoje em dia conforme a ciência e a 
tecnologia está evoluir, sabe-se que de tudo um pouco tem haver com a física, 
para utilizar o telefone, o computador, a rádio, a televisão, é necessário que haja o 
ensino da física, então para os cidadãos poderiam aprender que afinal a física faz 
parte da nossa vida, faz parte do nosso dia-dia, para mim, vejo que a física é muito 
importante para a vida humana.  

Investigador: O que precisam saber os professores de física para implementarem o EOABRP? 
Ent.T1: Ok. Primeiro, deve saber o que é a física e para que serve, porque quem sabe na 
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verdade o que é a física, este professor não estará fora daquilo que vai ensinar, ele 
vai procurar o fundo cada conteúdo, cada tema que estiver a lecionar, procurar ao 
máximo, dar o seu máximo e ensinar com base naquilo que ele domina, aquilo 
que ele sabe, aquilo que é a realidade, ou seja, aquilo que a realidade nos oferece. 

Investigador: Em sua opinião, os professores de física precisam de formação para 
implementarem o EOABRP?   

Ent.T1: Exato, precisam de uma formação! 
Investigador: Porque diz isso? 
Ent.T1: Ninguém forma sem antes ser formado, é preciso uma formação para os 

professores, porque a formação é um instrumento base para dar a continuidade 
de formar outros cidadãos, sem formação não existe formação. 

Investigador: Então, que tipo de formação seria necessário realizar para que os professores de 
física comecem a usar o EOABRP? 

Ent.T1: Os professores neste caso, teriam uma formação mais a fundo, começando pela 
formação teórica, depois a prática e resolver esses tais problemas que existem, 
porque tudo começa na teoria. Se o professor teoricamente estiver bem, aliás não 
há uma boa teoria sem uma prática. Então se o professor teoricamente estiver 
bem, depois vai na prática, utilizando os meios existentes no laboratório, indo na 
sociedade procurar a realidade e o emprego desses meios, acredito eu que 
teremos bons professores e poderão contribuir melhor para a formação dos novos 
cidadãos. 
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Entrevista 2 - Técnico médio em matemática – física 

 

Sexo: Homem 
Investigador: A parte I é referente à formação e experiência profissional. Qual é a sua idade? 
Ent.T2: 27 anos. 
Investigador: Qual é a sua formação académica? 
Ent.T2: (…) Técnico médio em Matemática – Física. 
Investigador: Que tipo de estágio fez? 
Ent.T2: Realmente…, tivemos uma formação pedagógica de por ai… duas semanas, que é 

para que se implementasse a agregação pedagógica em cada um dos 
professores.  

Investigador: Isto é no âmbito do concurso público de ingresso ao quadro do pessoal do 
ministério da educação? 

Ent.T2: Certo! 
Investigador: Fez alguma pós-graduação, mestrado em doutoramento? 
Ent.T2: Não. 
Investigador: Qual é a sua situação profissional? 
Ent.T2: Humm, atualmente sou efetivo. 
Investigador: Ok. Que tempo de serviço tem se formos a considerar até Dezembro de 2017? 
Ent.T2: Praticamente 5 (cinco) anos. 
Investigador: Quais são as disciplinas e os anos de escolaridade que está lecionar no presente 

ano letivo? 
Ent.T2: Neste ano estou a lecionar a disciplina de física na 7ª classe (…). 
Investigador: Há quanto tempo trabalha com a 7ª classe e com a disciplina de física? 
Ent.T2: Apenas neste ano. 
Investigador: Pronto, agora vamos passar para parte II (Conceções sobre a educação em 

ciências para a cidadania) da entrevista. Em sua opinião, o que é a cidadania? 
Ent.T2: Em minha humilde opinião, é… estaria a definir a cidadania… como o sistema 

que organiza, orienta e controla todo aquele que é cidadão e que reside numa 
determinada área, em que o mesmo têm direito e deveres… e, nesse caso, a 
cidadania em suma é o sistema de…, também de governação! se assim posso 
dizer, para que todas as políticas que regem uma determinada sociedade, seja 
velada na melhor maneira possível.  

Investigador: Que competências devem ser desenvolvidas nos alunos para serem bons 
cidadãos? 

Ent.T2: Ok, em particular a física, sendo uma das ciências aplicadas, exceto as outras, eu 
diria para que o aluno na disciplina de física esteja capaz, ou esteja habilitado em 
poder levar em prática todo ensinamento teórico que é ensinado, ou é inculcado 
na mente deles, sou de opinião que essa disciplina fosse mais prática do que 
teórica, porque é vendo que o aluno capta melhor do que só falando. Por 
exemplo, temos ali laboratórios que… não operam, laboratórios inoperantes e isso 
dificulta muito o processo de ensino na disciplina de física, gostava mais que 
fosse prática.  

Investigador: Então na sua opinião a disciplina de física pode contribuir na formação de alunos 
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como bons cidadãos?  
Ent.T2: Realmente sim!  
Investigador: Como pode contribuir o ensino da física para a formação dos alunos como 

cidadãos? 
Ent.T2: comparando com as outras disciplinas, propriamente a física, o estudante sairia 

de um nível de obscurantismo, no que tange aos fenómenos físicos; a 
compreensão destes fenómenos, noutrora, era baseada na cultura na tradição, 
mas estudando a física o estudante acaba por ter novos horizontes, acaba por 
aprender o que acontece, o que faz acontecer, porque que não acontece, porque 
que acontece assim, porque a física é uma das ciências mais antigas em 
comparação com as outras.   

Investigador: Neste caso, como deve ser ensinada a física para que contribua para a educação 
para a cidadania? 

Ent.T2: Numa primeira instância, que o professor de física esteja munido de 
competências, agregações e capacidades pedagógica – didática, para que esse 
professor em si possa estar melhor capacitado e melhor munido com ferramentas 
de metodologia, ferramentas de sistema de aplicação da matéria, porque só 
ensinamos bem quando aprendemos bem; e quando estamos diante dos nossos 
estudantes a lecionar essa disciplina  de física, devemos ser muito concisos e 
explícitos, não devemos ocultar muitos termos atendendo a cada região onde se 
localiza essa escola, aquele meio social dos alunos, influencia muito na maneira 
de como eles absorvem esse conhecimento. Então o professor deve praticamente 
voltar até ao vocabulário mínimo possível, mas instruindo o aluno cientificamente 
para que não haja incompatibilidade na compreensão.   

Investigador: Ou seja, deve-se contextualizar a linguagem científica em função do meio onde os 
alunos se encontram para que então o processo de ensino esteja virado para a 
formação de alunos como bons cidadãos? 

Ent.T2: Exatamente! 
Investigador: Ok. Na sua ótica, que dificuldades poderão mostrar os alunos durante o processo 

de ensino da física orientado para o desenvolvimento de competências de 
cidadania? 

Ent.T2: Na minha ótica, em função do tempo que estou em contato com os alunos, 
acredito que as dificuldades são obvias, começando pela compreensão, 
interpretação e conceção do conteúdo. Por exemplo, temos estudantes que 
praticamente não têm a cultura de estudar, isso me faz repensar na situação em 
que os encarregados de educação devem diretamente influenciar os filhos ou os 
seus educandos na maneira como eles devem tratar a matéria que eles recebem 
na escola, porque temos encarregados que quando colocam o aluno na escola, 
acham que tudo está resolvido, e só despertam a atenção nos seus filhos no fim 
de cada de ciclo de ensino que é a pauta final para ver se na verdade o aluno teve 
ou não aproveitamento. Isso dificulta muito na conceção do conteúdo por parte do 
aluno, porque o professor só não vai ser capaz de fazer com que o aluno chegue 
no nível desejado da compreensão da matéria, os encarregados também podem 
ajudar muito nisso. 

Investigador: Parte III – Conceções sobre a aprendizagem baseada na resolução de problemas 
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(ABRP) e o ensino orientado para a aprendizagem baseada na resolução de 
problemas (EOABRP). Já ouviu falar de ABRP? 

Ent.T2: Acredito que não. 
Investigador: Agora vamos passar para IV parte da nossa entrevista na qual poderei mostrar um 

pequeno vídeo sobre implementação da educação em ciências para cidadania 
através do EOABRP e depois retomamos a nossa conversa. Professor, tendo em 
conta o que viu no vídeo, alguma vez utilizou o EOABRP? 

Ent.T2: Realmente… antes de eu ter cá vindo no primeiro ciclo, no ingresso no ministério 
fui colocado no ensino primário durante mais ou menos quatro anos por ai…, 
então numa dessas oportunidades em que estava na escola do ensino primário, 
usava as TIC´s, usamos o ensino por intermédio da tecnologia, tivemos ai aulas 
projetadas, aulas experimentadas, tivemos aulas em que o estudante ou aluno 
interatuava diretamente com o manual eletrónico e acredito que aquele sistema é 
mais benéfico e acaba por entreter o aluno, acaba por fazer com que o aluno não 
se esqueça com facilidade. Então, posso assim dizer que já pude utilizar mais ou 
menos este tipo de ensino.    

Investigador: Ok. Por favor, descreva o modo como implementou?  
Ent.T2: Prontos, como é óbvio, a ciência é comprovada, a ciência é mais resolutiva, ou 

seja, temos n situações sociais em que levada, ou seja as mesmas levadas à 
ciência, podem ou não ter soluções, neste caso, em particular, a província do 
Moxico e as situações candentes na nossa cidade, é… vou lá dar um exemplo 
muito prático [parou a pensar], o fenómeno das ravinas, o fenómeno das 
descargas elétricas também, a ciência física vem com uma orientação mais eficaz 
e  mais concisa quanto ao entendimento destes fenómenos. Na qualidade de ser 
professor, devemos ser capazes de transmitir aos nossos alunos como esses 
fenómenos ocorrem através da ciência e como devem ser evitados em função da 
mesma, acredito que com isso o professor pode conseguir minimizar ou resolver 
certas situações que acontecem na nossa sociedade. 

Investigador: Mas poderias descrever um exemplo prático de como implementou na sala de 
aula? 

Ent.T2: Pois é, uma vez lembro que eu disse aos alunos, alunos vocês vão fazendo um 
buraco por detrás da sua casa para servir de deposito de lixo e, aquele buraco em 
função do tempo chuvoso, que é o verão, acredito que aquele buraco vai 
crescendo, vai aumentado por causa das descargas pluviométricas, aquele buraco 
vai recebendo águas (…) e vão dando conta que aquele buraco aos poucos vai 
aumentando, e se não se intervir de maneira rápida e eficaz, vão vendo que a 
vossa casa vai ficando em perigo, aquele buraco vai alargando-se. Então, eles 
foram percebendo que fazendo buracos inapropriadamente, podemos criar 
ravinas, e fui também lhes dando um exemplo muito básico que por exemplo se  
nós tivermos corrente elétrica nas nossas casas e se os cabos não forem isolados, 
estiverem descarnados, podemos correr o risco de sermos eletrocutados em 
função da água, porque um cabo da corrente elétrica não isolado, que em função 
da água também é um condutor, podemos correr o risco de haver chantagem ou 
haver … incendio em função do mau estado dos fios dentro na nossa casa. Eles 
foram compreendendo que há necessidade de a gente contratarmos um bom 
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eletricista, de boa qualidade para que possa instalar melhor a luz dentro da nossa 
casa. 

Investigador: Referiste que ao implementares essa estratégia metodológica do EOABRP, 
utilizaste o exemplo da erosão que pode ser causada pela aberta inapropriada no 
solo e que pode colocar em perigo as residências e as próprias pessoas e 
também referiste também a questão da eletricidade de que os cabos devem estar 
isolados para se evitar que elas sejam eletrocutadas. Será que esses são os 
únicos cenários problemáticos que utilizaste para poder ensinar os alunos?     

Ent.T2: Acredito que não, porque afinal de contas os problemas são dinâmicos e não são 
os únicos. 

Investigador: Poderias exemplificar outros cenários que utilizou? 
Ent.T2: Sim, no caso de uma aula mínima de campo que trata sobre… no caso as 

plantas, ou o reino vegetal neste caso, e falamos diretamente do eucalipto, que é 
uma árvore que é habitual aqui nessa região; eu disse para eles, essa árvore se 
for bem plantada ela pode nos ajudar a conter esse problema da erosão, que é 
das ravinas; eu disse à eles que… olha, as raízes dessa arvore alcançam longa 
distância e são mais fortes comparando com as outras arvores. Se nós tivermos 
essa cultura de plantar arvores ao redor de onde achamos que há riscos de 
conter ravinas, a árvore pode nos ajudar a conter essas situações. 

Investigador: Nessa perspetiva do EOABRP, trabalha apenas assuntos da sua disciplina, ou 
envolve outras disciplinas ou áreas do saber? 

Ent.T2: Acredito que não foi só de física, porque há aí aquela situação que se tem dito, 
que é a condição sine qua non do conhecimento, porque afinal de contas uma só 
mão não consegue lavar-se, porque a física em si tem as suas ciências auxiliares, 
podemos encontrar aí a botânica, a zoologia, a mineralogia; então, a física é mais 
abrangente não só se limita por si só. 

Investigador: Podes referir uma situação de como sistematizou esses conhecimentos? 
Ent.T2: Ok, por exemplo quando uma vez fui com eles… ao falar dessa planta eucalipto, 

eles perceberam que não era só física, a biologia também já falava do reino 
vegetal, mas só que não sabia este lado dessa planta, tratavam deste apeto na 
biologia, e afinal de contas poderia se aproveitar a planta nesse outro aspeto.  

Investigador: Nessas aulas, utilizou trabalho de grupo? 
Ent.T2: Com certeza! 
Investigador: Porque? 
Ent.T2: Bem, eu fui pensando que em função do tempo e em função da dinâmica, era 

possível, era mais eficaz haver grupos divididos, porque fui pensando que cada 
pessoa, ou cada aluno naquele momento era uma ciência e, cada 
desenvolvimento era benéfico para a maioria, fui também pensando que estando 
em grupo, aquele que é mais isolado, mais oprimido, mais acanhado, consegue 
abrir-se quando estiver em grupo com os seus colegas; fui fazendo isso porque? 
Porque fui dando conta que durante o processo de ensino e aprendizagem, há um 
método que muito deveria se ter em conta, que é o de elaboração conjunta, este 
método acaba por ajudar não só o aluno, mas também o professor, porque o 
professor não deve ser o detetor do conhecimento, mas ele deve ser o facilitador. 
Então, os alunos também acabam por trazer bagagens que ajudam no processo 
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de ensino junto com o professor. 
Investigador: Como o faz? 
Ent.T2  Ok, como praticamente eram cerca de 50 a 60 estudantes, não poderia leva-los 

todos de uma vez, então fui faseando para que permitisse melhor controle e 
organização. 

Investigador: Em quantos alunos estavam divididos esses grupos? 
Ent.T2: Nesse caso, é… em 60 alunos fui dividindo em três grupos de 15 a 20 alunos. 
Investigador: Nessas aulas, os alunos tiveram, ou não, que partilhar com os seus colegas o que 

aprenderam com base no EOABRP?  
Ent.T2: Muito sinceramente!... 
Investigador: Porque? 
Ent.T2: Muito sinceramente primeiro, aquele momento nunca foi esquecido, segundo, era 

mais prático, segundo a psicologia a visão é que mais recebe cerca de 80% do 
conhecimento, vendo e fazendo é mais eficaz do que só ouvindo 

Investigador: Que estratégias foram usadas para isso? 
Ent.T2: Estratégias foram obvias, em função das técnicas de didática e pedagogia, fui 

acreditando que o professor não deve ser estático, deve ser dinâmico. Então, fui 
pensando que se usar o método X e não der certo, não devo me estancar, devo 
evoluir para um outro método, porque é a missão do professor ver o número 
maior dos seus alunos com notas desejadas. 

Investigador: Como foram avaliadas as aprendizagens dos alunos? 
Ent.T2: Na minha humilde opinião, a avaliação foi criteriosa e foi diversificada, quer seja 

avaliação quantitativa ou qualitativa, então foi nesta perspetiva.  
Investigador: Destacou a avaliação qualitativa e quantitativa. Será que estava a se referir ao tipo 

de avaliação que implementou? 
Ent.T2: Com certeza! 
Investigador: E, quem avaliou? 
Ent.T2: Nesse caso, o professor é que teve a responsabilidade de avaliar o aluno.  
Investigador: Que tipos de aprendizagens realizaram os alunos graças ao uso dessa 

metodologia? 
Ent.T2: Certo, em função deste tipo aula, fui vendo que os alunos tiveram uma 

aprendizagem significativa, fui vendo que os alunos tiveram uma aprendizagem 
criativa, uma aprendizagem ótima (…). 

Investigador: Que dificuldades apresentaram os alunos quando usou essa metodologia?  
Ent.T2: Maior dificuldade na interpretação do sentido empírico ao científico, essa se 

calhar foi a maior dificuldade.  
Investigador: Como professor, quais foram as dificuldades que sentiu ao implementar o 

EOABRP nas suas aulas? 
Ent.T2: Certo, como professor, acredito que em função do conhecimento outrora trazido 

enquanto aluno, não me criou muita dificuldade, porque afinal de contas o 
professor tem de ser multifacetado querendo ou não, o professor deve ser 
atualizado, tem que ser breve, tem que ser conciso naquilo que lhe é orientado 
para ensinar. 

Investigador: Quais são as condições ou fatores que, em sua opinião, facilitam a sua aplicação 
do EOABRP? Explique. 
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Ent.T2: Ok. Acredito que se as escolas investissem mais no capital humano, ou seja, no 
aluno e professor, que formassem melhor, que investissem melhor as bibliotecas, 
que dessem mais oportunidade na facilitação do meio de ensino, acredito que o 
ensino em Angola estaria nos níveis desejados comparando com o atual. 

Investigador: Já na V parte sobre a viabilidade do ensino das ciências orientado para ABRP. Em 
sua opinião, os professores de física deveriam, ou não, passar a usar 
regularmente o ensino orientado para a ABRP? 

Ent.T2: É necessário e determinante! 
Investigador: Porque? 
Ent.T2: Porque afinal de contas estamos numa era da tecnologia, estamos numa era em 

que o conhecimento é dinâmico, como sempre foi, mas devemos acompanhar o 
dinamismo de cada fase. Por exemplo, atualmente na nova pedagogia não se 
aconselha o professor a dar aula, deve construir a aula não devem receber a aula, 
devem ajudar a construir essa aula, mais ou menos é isso. 

Investigador: Que dificuldades poderão encontrar os professores ao aplicar, no futuro, o 
EOABRP? 

Ent.T2: Dificuldades? Hummm… acho que haverão dificuldades. Como é obvio, tudo que 
é novo suscita dificuldade, carece de adaptação, mas não, mas não deixaria de 
ser implementado. As dificuldades poderão ser vistas partindo do pressuposto de 
que o professor não sabe tudo, precisa aprender cada vez mais. Mesmo assim, o 
que é bom deve ser implementado. 

Investigador: E, na sua opinião, que fatores poderão facilitar a sua implementação? 
Ent.T2: No caso, o domínio pleno das técnicas e metodologias de ensino, domínio pleno 

na execução da própria tecnologia, se assim posso dizer, o domínio pleno no 
manuseamento dos materiais que a física dispõe (…). 

Investigador: Ok. Se pudesses criar as condições perfeitas para implementar o EOABRP, quais 
seriam? 

Ent.T2: Condições perfeitas talvez não diria, seria meio irónico se pudesse dizer criar 
condições perfeitas, mas que pudesse minimizar ou viabilizar condições 
suficientes para catapultar este processo, por exemplo, que os professores de 
física, como eu disse no outrora, que fossem mais práticos, porque falar só não é 
o mesmo que fazer, temos n situações em que só falamos e acaba por passar na 
mente dos alunos só, depois amanhã demos conta que não absorveram nada, 
depois acontece aquele fenómeno “quem te deu aulas na 7ª classe? e o que está 
na 9ª classe, quem deu-te aulas na 8ª classe? os do ensino médio questionam, 
quem te deu aulas no 1º Ciclo? e assim até ao ensino superior”. 

Investigador: Que lugar ocupa o trabalho de grupo nessas condições? 
Ent.T2: Se que lugar ocupa o trabalho de grupo? Acredito que ocupa é o primeiro lugar. 
Investigador: Quais são as vantagens do trabalho em grupo no EOABRP? 
Ent.T2: As vantagens são n, são óbvias, primeiro, estando em grupo estaríamos mais 

capazes de vencer dificuldades, (…) estaremos mais motivados, estaremos 
suficientemente preparados para que juntos possamos absorver aquilo que é 
necessário para o nosso processo, ou para a nossa disciplina. 

Investigador: Que competências poderão desenvolver os alunos ao trabalhar em grupo no 
EOABRP? 
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Ent.T2: A partir do grupo acredito que, os alunos serão capazes de resolver problemas, 
serão capazes de interpretar situações, nesse caso fenómenos, seriam capazes 
de definir n teorias científicas que a física traz, seriam capazes de desenvolver o 
espírito de experimentação principalmente laboratorial, seriam capazes de 
identificar n situações que podem advir na mesma disciplina. Então… acho que é 
por ai. 

Investigador: No futuro, quando implementar o EOABRP, que papel(eis) deve assumir o 
professor? 

Ent.T2: prontos, como professor, qual deveria ser o meu papel? Como bem disseste que 
num futuro breve ou não… acredito que o professor é sempre o moderador, o 
professor é sempre o facilitador, porque o estudante de hoje, poderá também ser 
um professor do amanhã, e se não for preparado hoje, acredito que amanhã não 
poderá também preparar a sociedade vindoura. Então é como se tem dito que é 
de pequeno que se torce o pepino; então o professor estará na condição de 
facilitador, moderador, moderador e… prontos, também de inquiridor.  

Investigador: E os alunos? 
Ent.T2: Para os alunos teriam o papel determinante, que é de aplicar ou de levar em 

execução todo o conhecimento aprendido. 
Investigador: Que dificuldades pensa que os alunos poderão apresentar no EOABRP? 
Ent.T2: Acredito que só haverá n dificuldades por parte dos estudantes ou dos alunos, se 

esse conhecimento não for bem passado, se o orientador não for bem preparado, 
se o orientador não for se abrir para que os estudantes entendam as limitações 
do mesmo, temos professores que não permitem que o aluno saiba quais são as 
limitações do professor e, o que não é bom, o professor como disse não é 
detentor do conhecimento. 

Investigador: Quando usar o EOABRP, o que pensa que deverá ser avaliado? Que tipos de 
avaliação devem ser implementados?  

Ent.T2: Mediante o trecho que eu pude ver no tablet ou no computador, o que poderia ser 
avaliado [parou a pensar] naquele momento é a capacidade que esses alunos 
poderão trazer em benefício da resolução de certos problemas na sociedade. 

Investigador: Que tipo de avaliação devem ser implementados? 
Ent.T2: Nesse caso, acredito que fará mais ênfase a avaliação qualitativa porque devemos 

é absorver alunos com qualidade, que é com qualidade que o desenvolvimento se 
faz possível. 

Investigador: Quem deve ter a responsabilidade de efetuar a avaliação? 
Ent.T2: Prontos, o professor estará presente para avaliar aquilo que ele ensinou, para ver 

se até que ponto os alunos absorveram os conhecimentos transmitidos.  
Investigador: Em sua opinião quais são as razões que levarão alguns professores a integrar, no 

ensino da física, a educação para cidadania através da ABRP? 
Ent.T2: Certo, como é óbvio, toda situação problemática que assim se apresenta é para 

se dar resposta face às situações, quer seja de brevidade ou de um futuro por 
exemplo. Então, nesse contexto, neste processo ou neste sistema de ensino de 
resolução de problemas, no futuro veremos que estaremos a minimizar situações 
em que não nos poderão criar constrangimentos maiores. 

Investigador: O que precisam saber os professores de física para implementarem o EOABRP? 
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Ent.T2: Acredito que na minha humilde opinião, todo professor de física deveria ser 
munido de técnicas metodológicas, pedagógicas, didáticas, psicológicas 
suficientes à sua área de atuação e que o professor de física fosse o mais prático 
possível. 

Investigador: Em sua opinião, os professores de física precisam de formação para 
implementarem o EOABRP? 

Ent.T2: Falando de física e de outras ciências também. 
Investigador: Porque diz isso? 
Ent.T2: Porque é indispensável. 
Investigador: Então, que tipo de formação seria necessário realizar para que os professores de 

física comecem a usar o EOABRP? 
Ent.T2: Aquela que permitisse que o professor de Física dominasse e usasse as técnicas 

metodológicas, pedagógicas, didáticas, psicológicas suficientes à sua área de 
ação. 

Investigador: Quem deveria dar essa formação e quanto tempo duraria essa formação? 
Ent.T2: Ok, uma vez estando no ministério da educação, acredito que é um sistema 

bilateral, quem tem gizado as leis do nosso país, tem também a obrigação de 
velar pela qualidade do professor, por exemplo. Quem tem gizado as políticas que 
são implementadas em função da qualidade de ensino no país, também tem essa 
obrigação, essa capacidade de formar esse professor ou essa pessoa que tem 
estado em frente dos alunos. 

Investigador: Em que momento deveria decorrer essa formação? 
Ent.T2: Sou de opinião que se possível, fosse no início de cada ciclo de formação. 
Investigador: Que professores deveriam estar envolvidos? 
Ent.T2: Acredito que como é a primeira fase, seria bom que participassem também outros 

professores. 
Investigador: Se pudesses acrescentar alguma coisa nessa entrevista, o que seria? 
Ent.T2: (…) antes porém, gostaria é dizer que é louvável a ideia sua, ou é de agradecer o 

momento que posso crer é impar, não são todos os momentos que nos 
deparamos com situações do género; estando numa situação problemática que é 
do ensino e aprendizagem do nosso país, eu digo sem medo de errar e sem 
descurar qualquer situação, que se realmente Angola numa era como essa em 
que queira apostar seriamente na qualidade, no ensino, na aprendizagem e no 
processo daquilo que se tem chamado que é a aprendizagem significativa, deve 
começar pela base, deve restruturar aquilo que outrora foi elaborado de forma 
errada, se assim posso dizer, porque é com a base do alicerce que se sustenta as 
paredes de uma casa; deve é valorizar no sentido de melhorar as condições de 
trabalho, as condições sociais daquele que é o facilitador do conhecimento; deve 
é catapultar e motivar cada vez mais o facilitador do conhecimento, porque se 
formos a comparar com outros estados que a UNESCO aprova o sistema de 
ensino, que a UNESCO aceita e revoga o sistema de ensino, é em função da 
credibilidade do ensino que o Estado tem mostrado, é em função do 
compromisso que estes estados tem mostrado no sistema de ensino deles; então, 
quiçá que Angola faça o mesmo, não nos falta é…, digo se calhar é a vontade de 
quem é de direito é que deve ser praticamente o pendor decisivo nisto. 
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Entrevista 4 – Licenciado em ensino da Física 

 

Sexo: Homem  
Investigador: A parte I é referente à formação e experiência profissional. Qual é a sua idade? 
Ent.L4: 35 anos de idade. 
Investigador: Qual é a sua formação académica? 
Ent.L4: Sou licenciado em Ensino da física. 
Investigador: Que tipo de estágio fez? 
Ent.L4: Estágio curricular ao longo da minha formação média e na formação superior. 
Investigador: Fez alguma pós-graduação, mestrado em doutoramento? 
Ent.L4: Não. 
Investigador: Qual é a sua situação formação profissional? 
Ent.L4: Sou professor efetivo. 
Investigador: Ok. Que tempo de serviço tem se formos a considerar até Dezembro de 2017? 
Ent.L4: 11 anos. 
Investigador: Quais são as disciplinas e os anos de escolaridade que está lecionar no presente 

ano letivo? 
Ent.L4: Disciplina de física na 9ª classe. 
Investigador: Há quanto tempo trabalha com a disciplina de física na 9ª classe? 
Ent.L4: Há 7 anos. 
Investigador: Pronto, agora vamos passar para parte II (Conceções sobre a educação em 

ciências para a cidadania) da entrevista. Em sua opinião, o que é a cidadania? 
Ent.L4: Cidadania na minha opinião é o bem estar, o respeito por tudo aquilo que nó 

temos, não é?, ajuda mútua, o respeito pelas instituições, o respeito aos símbolos 
nacionais, o respeito às autoridades que dirigem o país, cidadania é tudo aquilo faz 
parte de um cidadão, de uma pessoa, como tal. 

Investigador: Que competências devem ser desenvolvidas nos alunos para serem bons 
cidadãos? 

Ent.L4: Partindo do pressuposto de que no processo de ensino e aprendizagem, a maior 
tarefa é de quem aprende e não de quem ensina, afinal, Paulo Freire, o pedagogo, 
diz que o professor é o facilitador, o mediador, então penso que o próprio aluno 
deve sentir-se comprometido, questionando-se o que eu quero, pois o que eu 
quero é o que vou procurar ter, é dai que o professor poderá complementar as 
ideias que ele próprio (o aluno) vai elaborar. Por isso, é necessário que o próprio 
aluno se sinta comprometido, responsável naquilo que ele faz.  

Investigador: Na sua opinião a disciplina de física contribui, ou não, para a formação dos alunos 
como bons cidadãos? 

Ent.L4: Pode contribuir! Afinal de contas é uma ciência com suas complexidades, com 
suas vantagens, pode diretamente contribuir porque a física está diretamente 
ligada à vida humana. A vida das pessoas desde o passado, desde as descobertas, 
como sabemos a ciência era única, era a filosofia que aglutinava todas elas, mas 
na medida que a ciência vai evoluindo, vai ramificando-se, ou seja, nessa 
ramificação, onde aparece a física, a matemática, etc., cada uma dela aparece 
com o seu campo de estudo, esse campo de estudo vai beneficiar diretamente a 
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formação de valores morais, estéticos, habilidades, então acho que ela contribui 
diretamente. Eu hoje costumo a dizer nos meus alunos assim, não há hoje uma 
ciência que desenvolveu como tal a física, a física desenvolveu de forma 
exponencial, de forma espetacular, e ela tem um respaldo na vida de cada um de 
nós, desde as coisas mais simples às coisas mais complexas, ou seja, a física une 
o homem de uma realidade que na outrora ele não sabia, ele desconhecia, então a 
física junta o homem, transforma aquilo que o homem não podia entender na sua 
essência, entretanto, é importante na formação de valores.  

Investigador: Como pode contribuir o ensino da física para a formação dos alunos como 
cidadãos? 

Ent.L4: No meu entendimento há uma caraterística propriamente de alunos, que para 
ensinarmos a física, primeiro devemos notar qual é o grau de interesse que esse 
aluno tem. Como disse no princípio, ensinar não pressupõe que o aluno 
necessariamente tem que aprender, mas, como ele está interessado em querer 
aprender. Todo interesse do aluno, vai elevar o seu grau de assimilação, a sua 
preocupação em querer aprender, e a física acaba por ser aquela disciplina que 
muitos achamos que é difícil. Há um problema em que no passado até o próprio 
professor acabava por dizer que a física é difícil, e se o próprio professor vem a 
dizer que a disciplina de física é difícil, obviamente a forma de receber o 
conhecimento nos alunos não será nada agradável, porque a primeira barreira é a 
sua afirmação de que a disciplina de física é difícil, por isso é que hoje, no nosso 
contexto atual, encontramos mais pessoas a se formarem em geografia, história e 
outras disciplinas, do que em ciências exatas, porque estas acabam por se tornar 
um bicho de sete cabeças para ele, ao contrário poderíamos trazer uma outra 
conceção na interpretação da própria ciência e tentar apresentar as facilidades que 
ela tem na vida prática, porque o que falta é trazermos à consciência do aluno que 
a física que ele estuda, e também fugir um pouco dos exercícios, porque muitos 
exercícios afugentam o aluno, pegamos naqueles exercícios todos, nos conceitos, 
reduzimos à realidade do aluno, por exemplo estamos a falar do conceito d 
energia, mas quando falamos de energia, o aluno no seu dia-dia lida com o 
conceito de energia, só que, definir a energia no ponto de vista científico e definir a 
energia no ponto de vista vulgar, ela acaba por se situar no ponto de vista vulgar, 
energia é o que ? é aquele fenómeno luminoso que põe em movimento diversas 
máquinas. Ele ficará consciente que essa energia é utilizada para tv, para congelar 
os nossos frescos em casa, para carregar os telefones, então, é essa forma que 
temos que pensar trazer no conhecimento da física na vida do aluno, para então 
mudáramos a conceção que existe de que a física é uma disciplina de sete cabeça, 
desta forma traremos a importância ao aluno sobre a disciplina que ele está a 
estudar.  

Investigador: Neste caso, como deve ser ensinada a Física para que contribua para a educação 
para a cidadania? 

Ent.L4: Contextualizar o ensino da Física na vida do aluno. Se tu contextualizares esse 
ensino na vida dele, ela poderá se auto-convidar o aluno, a mergulhar e a querer 
aprender sobre a disciplina. O professor explica do ponto de vista científico e falta 
como é que aluno vai implementar isso na prática.  
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Investigador: Ok. Na sua ótica, que dificuldades poderão mostrar os alunos durante o processo 
de ensino da física orientado para o desenvolvimento de competências de 
cidadania? 

Ent.L4: As dificuldades é de como implementar o conhecimento científico aprendido, nas 
suas vidas, ou no seu dia-dia.  

Investigador: Parte III – Conceções sobre a aprendizagem baseada na resolução de problemas 
(ABRP) e o ensino orientado para a aprendizagem baseada na resolução de 
problemas (EOABRP). Já ouviu falar de ABRP? 

Ent.L4: Não. É um termo novo, estou aberto para aprender se for possível. 
Investigador: Agora vamos passar para IV parte da nossa entrevista na qual poderei mostrar um 

pequeno vídeo sobre implementação da educação em ciências para cidadania 
através do EOABRP e depois retomamos a nossa conversa.  

Ent.L4: Sim. 
Investigador: Professor, tendo em conta o que viu no vídeo, alguma vez utilizou o EOABRP? 
Ent.L4: Sim! 
Investigador: Por favor, descreva o modo como implementou. 
Ent.L4: Agora já consigo perceber do que tinhas perguntado; primeiro, eu tive dificuldades 

na parte dos materiais, porque quando eu tinha material próprio, nesse caso o 
computador e o projetor de imagem, pois o uso das TICs permitem obviamente, 
permitem fazer algo do género, não é? ao implementar isso, primeiro apresentava 
um vídeo, convido os alunos a observarem o mesmo, descrever o que eles 
interpretaram ou entenderam. Isto enquadra-se na perspetiva da motivação do 
aluno, para vermos até que ponto ele está interessado naquilo que ele vai observar 
e descrever aquilo que ele vê, não é? isso aqui, surtiu efeitos positivos do que 
ministrar uma aula sem apresentar aquelas componentes. Por exemplo na nossa 
escola temos um laboratório, embora que não tenha muito material, mas uma coia 
nós temos para virmos mostrar na sala de aula, e quando estamos a falar de uma 
aula A e de uma aula B, fala-se do eclipse do Sol, é um fenómeno muito conhecido 
hoje pelo mundo, nós temos materiais no laboratório que poderia nos facilitar a 
fazermos um eclipse da lua, um eclipse do Sol, isso depende muito da habilidade 
do professor, a dinâmica do professor, fazer com que as coisas que estão  no livro 
sejam interpretadas no concreto, porque precisamos do dialogo concreto para 
atrair mais o aluno e gostar da disciplina. Os alunos afirmam que a disciplina de 
física é difícil porque os professores não os convidam para contextualizarem o que 
aprende com a sua realidade. 

Investigador: Quando utiliza o EOABRP, que tipo de cenários (ou contextos problemáticos) 
costuma utilizar?  

Ent.L4: Vídeos e materiais de laboratório. 
Investigador: Quando utiliza o EOABRP, trabalhas apenas assuntos de física, ou envolve outras 

disciplinas ou áreas do saber? 
Ent.L4: Bem, a ciência como é vasta, há coisas que nós para darmos sustentabilidade à 

alguma ideia, podemos então nos basear em outras ciências; como nós sabemos 
que a física está ligada a matemática, e fala-se claramente que a matemática é a 
linguagem da física, se a matemática é a linguagem da física, então vamos buscar 
um pouco de conhecimento da matemática, conhecimentos da química, podemos 
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buscar conhecimentos da geografia, porque fala-se da geofísica que é a própria 
física e a geografia. Então essas disciplinas, entre outras.  

Investigador: Como faz? 
Ent.L4: Para dar um exemplo concreto, quando estamos a  falar do sistema solar na 7ª 

classe, e eu estarei a falar da geofísica, ai entra conhecimentos da geografia e da 
física. 

Investigador: Nessas aulas, utilizou o trabalho em grupo? 
Ent.L4: Sim! 
Investigador: Porque?  
Ent.L4: É… claramente o trabalho em grupo tem vantagem que é a discussão em grupo, 

mas tem também desvantagem, na medida que os alunos vão discutindo o ruido 
produzido perturba o outro grupo. O trabalho em grupo ajuda também aqueles 
alunos que não querem participar na aula naquela relação professor-aluno, a 
pensar e a contribuir no grupo. 

Investigador: Como faz?  
Ent.L4: talvez o método de trabalho em grupo é separarmos os grupos, e trazer na sala de 

aula, os argumentos que cada grupo vem apresentar 
Investigador: Nessas aulas, os alunos tiveram, ou não, que partilhar com os colegas o que 

aprenderam com base no EOABRP? 
Ent.L4: Sim! 
Investigador: Porque? 
Ent.L4: Porque fica mais fácil se abrir neste grupo do na sala de aula, onde todo mundo 

está presente, mas ele não tem coragem de falar ao público, então neste ambiente 
de um grupo a discutir um tema, ele mesmo lhe será fácil de abrir porque o grupo 
é restrito, porque nem todos nós temos o hábito ou facilidade de falar ao público.  

Investigador: Que estratégias foram usadas para isso? 
Ent.L4: Primeiro, a caraterística de alunos que eu tenho é complicado, mas de qualquer 

das maneiras, o professor usa métodos para integrar todos, ou seja, a única forma 
de fazer com que estes também sejam integrados é, no coletivo de 5 (cinco), tenha 
2 (dois) com mais habilidades na interpretação deste conceito e enquadro 3 (três) 
que não tenham ai a noção das coisas, então por intermedio destes 2 (dois), ou 
desses 3 (três) possam partilhar o conhecimento em grupo e aquele que também 
não tinha a noção daquilo que estamos a discutir, possa se integrar num espaço 
ou no debate que se vai apresentar.  

Investigador: Como foram avaliadas as aprendizagens dos alunos? 
Ent.L4: Com rigor o trabalho feito pelos alunos, para vermos se objetivos foram 

alcançados. 
Investigador: Quem avaliou? 
Ent.L4: A responsabilidade de avaliação é de ambos. O aluno deve se autoavaliar, 

questionando-se sobre o que está aprender, se é correto, ou não é correto, o 
professor orientar o aluno a ir buscar mais outros livros para comparar, mas ainda 
assim, a sociedade também avalia, porque o aluno pertence à uma família e a 
família pertence numa sociedade, portanto, na medida que a gente vem para 
escola, na medida que os aluno aprendem, os maus resultados são alvos de crítica 
por parte da sociedade. 
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Investigador: O que tem avaliado? 
Ent.L4: Por exemplo, no trabalho em grupo tem que se elaborar as suas ideias, e definido 

um tema, o grupo vai discutir e achar uma resposta, depois de recolhermos os 
trabalhos todos, vamos avaliar de acordo com as ideias que o grupo apresenta, o 
que defende, quais são as vantagens disto, daquilo, vamos avaliar em coletivo dos 
outros grupos, e cada um dos membros do grupo tem uma crítica a fazer para este 
ou aquele grupo, de acordo com o que cada grupo apresenta, a forma como 
defende, isto permite amadurecer cada vez mais a forma de pensar, a forma de 
discutir os nossos próprios problemas. É essa forma que nós temos de avaliar o 
aluno, como pensa, como elabora a estrutura das ideias, como o próprio aluno 
interpretou o tema que ele próprio discutiu, que vantagens e desvantagens ele 
encontrou, isto remete o próprio aluno à reflexão daquilo que é a aprendizagem,  

Investigador: Que tipos de aprendizagem desenvolveram os alunos graças ao uso dessa 
metodologia? 

Ent.L4: Bem, tipos de aprendizagem? eles acabariam por desenvolver habilidades verbais, 
porque teriam capacidade para falar, aprendizagem cognitiva que se refere ao 
conhecimento que ele discutiu para posteriormente…, ou seja quando falamos da 
aprendizagem baseada na resolução de problemas, estamos a falar de uma das 
várias formas de aprender, até porque a longo, medio, curto prazo, mas tudo isso 
influencia. O próprio aluno deve sentir-se motivado para aprender.  

Investigador: Que dificuldades apresentaram os alunos quando usou essa metodologia? 
Ent.L4: Olha, nas turmas que eu leciono, o maior número tem dificuldades em escreverem 

e ler, não é? aquilo que bem que sabemos, a ciência é bem interpretada quando 
se lê bem, a língua de interpretação é a língua portuguesa, concretamente em 
Angola, se eu não souber ler e nem escrever tenho maiores dificuldade em 
interpretar. 

Investigador: Quais foram as dificuldades que sentiu ao implementar EOABRP nas suas aulas? 
Ent.L4: Não senti dificuldades.  
Investigador: Quais são as condições ou fatores que, em sua opinião, facilitam a sua aplicação 

do EOABRP? 
Ent.L4: Criar materiais de baixo custo para facilitar essa implementação, visto que na 

nossa escola há escassez de material.  
Investigador: Porque? 
Ent.L4: Porque nalguns momentos pode se dar o facto de um dos professores estar a 

trabalhar com material x e ao mesmo tempo, eu estiver a necessitar. 
Investigador: Já na última parte da entrevista, gostaria de saber em sua opinião se os 

professores de física deveriam, ou não, passar a usar regularmente o EOABRP? 
Ent.L4: Devem regularmente. 
Investigador: Porque? 
Ent.L4:  Porque é muito importante, até porque o nosso ensino deve ser reformulado desde 

a base, para facilitar a aprendizagem dos alunos.  
Investigador: Que dificuldades poderão encontrar os professores ao aplicar, no futuro, o 

EOABRP? 
Ent.L4:  Acredito que os problemas da formação básica dos professores é que poderá ser 

uma das dificuldades para implementar essa metodologia.   
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Investigador: Que fatores poderão facilitar a sua aplicação? 
Ent.L4:  Melhorar a formação dos professores, promover a formação continua e 

permanente dos professores, trabalhar muito para que o ensino tenha maior 
qualidade. 

Investigador: Se pudesses criar as condições perfeitas para implementar o EOABRP, quais 
seriam? 

Ent.L4:  Bem, eu sempre defendo que o ensino é teoria e prática, é o melhor ensino para o 
desenvolvimento cognitivo do aluno, porque? Nós falamos de que um corpo cai 
através da força de gravidade, mas nós temos que provar que o que estamos a 
falar tem fundamento científico, sobre a teoria A ou a teoria B, não é? é isso que 
precisamos trazer. Devemos usar os simuladores digitais que facilitam a 
compreensão dos alunos. 

Investigador: Naquilo que são as condições perfeitas para implementar o EOABRP, que lugar 
ocupa o trabalho de grupo? 

Ent.L4: Muito relevante! 
Investigador: Quais são as vantagens do trabalho em grupo no EOABRP?  
Ent.L4: Há muitas grandes vantagens, a apresentação de cada grupo poderá influenciar os 

outros grupos a se empenharem mais. 
Investigador: Que competências poderão desenvolver os alunos ao trabalhar em grupo no 

EOABRP? 
Ent.L4: De serem autodidatas. 
Investigador: No futuro, quando implementar o EOABRP que papel deve assumir o professor?  
Ent.L4: O meu papel será de passar valores, facilitador e orientar os alunos para eleva-los 

no nível de serem autodidatas 
Investigador: E os alunos? 
Ent.L4: Resolvedor de problemas e autodidatas nas suas aprendizagens.  
Investigador: Que dificuldades pensa que os alunos poderão apresentar no EOABRP? 
Ent.L4: Com uma boa orientação do professor, não terão dificuldades. 
Investigador: Quando usar o EOABRP, o que pensa que deverá ser avaliado?  
Ent.L4: A forma como os alunos pensam, refletem, o modo como interagem em grupo e os 

objetivos propostos. 
Investigador: Que tipos de avaliação devem ser implementados?  
Ent.L4: Avaliação continua. 
Investigador: Quem deve ter a responsabilidade de efetuar a avaliação? 
Ent.L4: O professor, o aluno e a sociedade. 
Investigador: Em sua opinião, quais são as razões que levarão alguns professores a integrar, no 

ensino da física, a educação para cidadania através da ABRP? 
Ent.L4: No futuro, […] o futuro é imprevisível a princípio, mas devemos estar preparados 

para o … amanhã, não é? primeiro, temos que trabalhara no próprio homem que é 
o professor, conforme disse, o professor deve trabalhar muito sério para [parou a 
pensar], o que é que o professor deve trabalhar? Quais são as habilidades que o 
professor atualmente tem? Quais são os meios que ele usa? Se nós usarmos um 
meio diferente deste, que resultados teremos? Se hoje ainda dissemos que no 
ensino há dificuldades, onde radica esta dificuldade? O professor deve se perguntar 
para começar a caminhar, (…) deve questionar-se sobre o que pretende (…), 
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promovendo a cultura científica um pouco elevada, capaz de resolver os nossos 
problemas.  

Investigador: O que precisam saber os professores de Física para implementarem o EOABRP? 
Ent.L4: É necessário que o próprio professor comece a se preocupar em aprender cada 

vez mais sobre as distintas formas de como ensinar, é necessário que os 
professores tenham uma natureza de compreensão um pouco maior para permitir 
interpretar os fenómenos e saber ensinar. 

Investigador: Então na sua ótica, para os professores implementarem o EOABRP precisariam de 
uma formação? 

Ent.L4:  Sim! 
Investigador: Poderias descrever que tipo de formação necessitariam os professores? 
Ent.L4: A princípio os professores são formados nas escolas de formação de professores, 

nas quais são dotados de capacidades e habilidades para desempenharem as 
suas funções, mas isto não chega, naquilo que o ministério da educação exige que 
deve haver qualidade no processo de ensino e aprendizagem. Vamos lá imaginar, 
nas universidades tem decorrido jornadas científicas, nas quais apresenta-se 
trabalhos que os próprios alunos elaboram, essas jornadas científicas permitiram à 
muitos despertar como poderia ser elaborada a própria aula, desde que tipo de 
material vamos usar, aonde vamos encontrar este material, com quem vamos 
contar em relação ao tema A ou tema B, o que é que o estudante precisa para 
chegar ao objetivo A, ao objetivo B. Na minha humilde opinião, o ministério da 
educação poderia selecionar os professores com mais habilidades e enviá-los para 
fazerem autoformação, na área das TICs, (…) as aulas com simuladores, pois que 
o material que nós temos não é suficiente para apresentarmos os componentes 
experimentais, e reunindo estes meios, o ensino será mais experimental, mais 
observacional. Nós precisamos de pessoas mais experientes do que nós, que nos 
dão a teoria e a prática, de modo a termos um nível de observação e interpretação 
mais correta dos fenómenos físicos e objetiva. 

Investigador: Em que momento poderia fazer essa, quanto tempo deveria durar essa formação? 

Ent.L4: Nos seminários de refrescamento e em momentos que se achar necessário. 
Investigador: Quem deveria dar essa formação? 
Ent.L4: Alguém com mais domínio. 
Investigador: Dessa formação, participariam apenas professores de física, ou envolveria outros 

professores? 
Ent.L4: Todos os professores 
Investigador: Se tivéssemos que acrescentar alguma coisa nesta entrevista, o que seria? 
Ent.L4: Devemos reformular o ensino ou a formação dos professores, visto que as bases 

não foram bem consolidadas, e apostando na formação poderá ser mais eficaz na 
qualidade do processo de ensino e aprendizagem.  
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Entrevista 8 – Licenciado em ensino da Física 

 

Sexo: Homem  
Investigador: A parte I é referente à formação e experiência profissional. Qual é a sua idade? 
Ent.L8: 42 anos de idade. 
Investigador: Qual é a sua formação académica? 
Ent.L8: Sou licenciado em Ensino da física. 
Investigador: Que tipo de estágio fez? 
Ent.L8: Estágio curricular ao longo da minha formação média e na formação superior. 
Investigador: Fez alguma pós-graduação, mestrado em doutoramento? 
Ent.L8: Não. 
Investigador: Qual é a sua situação formação profissional? 
Ent.L8: Sou professor efetivo. 
Investigador: Ok. Que tempo de serviço tem se formos a considerar até Dezembro de 2017? 
Ent.L8: Estaria a completar 10 anos de serviço. 
Investigador: Quais são as disciplinas e os anos de escolaridade que está lecionar no presente 

ano letivo? 
Ent.L8: Neste ano estou a lecionar as disciplinas de física e de matemática nas 7ª e 8ª 

classes.   
Investigador: Há quanto tempo trabalha com a disciplina de física na 8ª classe? 
Ent.L8: Este é o meu primeiro ano a trabalhar com essas disciplinas, porque no passado 

trabalhei com as 10ª e 11ª classes.  
Investigador: Pronto, agora vamos passar para parte II (Conceções sobre a educação em 

ciências para a cidadania) da entrevista. Em sua opinião, o que é a cidadania? 
Ent.L8: A cidadania é o conjunto de todos os carateres que levam a formar um homem 

capaz de enfrentar algumas evidências que aparecem na natureza.  
Investigador: Que competências devem ser desenvolvidas nos alunos para serem bons 

cidadãos? 
Ent.L8: Para ser um bom cidadão, os alunos devem optar pelos conselhos primários que 

começam a partir de casa, porque se formos a definir, então a casa é a primeira 
nação, é a primeira sociedade, então eles devem optar ainda nos conselhos dos 
encarregados, quando chegarem na escola, optarem também em ouvir as 
orientações da direção da escola sobre como está funcionar, quando estiverem na 
sala de aula, então esses alunos devem prestar atenção nas aulas ou nas distintas 
disciplinas que os professores estão a lecionar, então é nesse conjunto que se 
forma um homem capaz de vir defender a posição dele durante ou mediante uma 
situação que aparece. 

Investigador: Na sua opinião a disciplina de física contribui, ou não, para a formação dos alunos 
como bons cidadãos? 

Ent.L8: Contribui mesmo, a física em si podemos defini-la como sendo uma das ciências 
que estuda os fenómenos da natureza, então, nós vivemos nessa natureza que 
podemos assim dizer o mundo, e que nele podemos encontrar várias evidências, 
que não deixam de ser fenómenos, por exemplo o ciclo da chuva é um fenómeno, 
o movimento dos eletrões dentro de um fio condutor também é um fenómeno. 
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Entretanto, para buscarmos esses fenómenos da corrente elétrica, o aluno deve 
entender o que é a corrente elétrica, qual é a necessidade do aluno usar essa 
corrente elétrica, assim, podemos dizer que utilizamos diariamente a corrente 
elétrica dentro das casas, mas isto significa dizer que há trocas das ideias sobre a 
própria física e a natureza, então o homem usufrui da física neste sentido. 

Investigador: Como pode contribuir o ensino da física para a formação dos alunos como 
cidadãos? 

Ent.L8: O aluno vai beneficiar da física na condição de ser um cidadão, então, quando vai 
se formar nessa área, esse mesmo aluno pode vir a servir a nação, pode vir a 
servir a sociedade, em que sentido? Vai sair como um engenheiro mecânico, 
eletrónico, por exemplo, então este será necessitado talvez para fazer uma obra 
que é por exemplo a montagem de uma barragem, então quando montar uma 
barragem, é esse elemento que tem essa cidadania que nós estamos a definir 
como um homem certo, no lugar certo, vai fazer esse trabalho que futuramente 
esse trabalho vai servir uma nação, uma sociedade, então, esse homem que fez 
esses trabalhos é um cidadão feito, bem posicionado no lugar certo e no momento 
certo.  

Investigador: Neste caso, como deve ser ensinada a física para que contribua para a educação 
para a cidadania? 

Ent.L8: Então devemos ensinar essa física obedecendo todos os critérios e as leis de como 
se define a própria disciplina. 

Investigador: Ok. Na sua ótica, que dificuldades poderão mostrar os alunos durante o processo 
de ensino da física orientado para o desenvolvimento de competências de 
cidadania? 

Ent.L8: Os alunos encontram dificuldades no processo de aprendizagem da física, na 
maneira de como substituir por exemplo os dados, mediante um fenómeno que 
nós já dissemos que a física estuda os fenómenos, mediante um fenómeno o 
aluno não consegue bem mostrar qual é a fórmula que está a combinar com o 
próprio fenómeno, para poder encontrar ou resolver o tal fenómeno que ocorre no 
tal momento, caso contrário, se não conseguir identificar a fórmula x ou y para 
resolver esses problemas, então essa formação desses alunos como cidadão será 
incompleta.  

Investigador: Parte III – Conceções sobre a aprendizagem baseada na resolução de problemas 
(ABRP) e o ensino orientado para a aprendizagem baseada na resolução de 
problemas (EOABRP). Já ouviu falar de ABRP? 

Ent.L8: Sim já! 
Investigador: Em sua opinião, o que é a ABRP? 
Ent.L8: Podemos buscar um exemplo, no meu conhecimento eu sei que isto baseia-se na 

metodologia de investigação, ali vem um sujeito ou tema, e a partir desse sujeito 
ou tema o aluno ou o professor deve desenvolver para encontrar a solução deste 
problema, é assim que a aprendizagem vem da resolução desse cidadão. 

Investigador: Neste caso, como pode ser organizado o processo de EOABRP? 
Ent.L8: O processo de aprendizagem baseada na resolução de problemas deve ter o 

cabeçalho, descobrir primeiro a situação problemática, o que está causar o 
problema? Então, a situação problemática extraímos do tema, por exemplo, os 
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alunos da escola X não conseguem substituir os dados na fórmula de física, então 
isto é que é a situação problemática. Agora, como chegar na resolução do 
problema, então eles devem entender como funcionam as fórmulas, como devem 
substituir os dados nessa fórmula ou resolver um fenómeno ou certo problema que 
está na frente dele.  

Investigador: Quais são os objetivos que o ensino das ciências orientado para ABRP permite 
alcançar? 

Ent.L8: Os objetivos são vários, dependentemente da situação problemática que já 
dissemos, então o objetivo é formar um cidadão numa posição boa. 

Investigador: Agora vamos passar para IV parte da nossa entrevista na qual poderei mostrar um 
pequeno vídeo sobre implementação da educação em ciências para cidadania 
através do EOABRP e depois retomamos a nossa conversa.  

Ent.L8: Ok.  
Investigador: Professor, tendo em conta o que viu no vídeo, alguma vez utilizou o EOABRP? 
Ent.L8: Sim! 
Investigador: Por favor, descreva o modo como implementou. 
Ent.L8: Por exemplo na aula de física, certo dia estive a lecionar o que é a corrente 

elétrica, naquilo, primeiro começamos na definição da corrente elétrica, dissemos 
que a corrente elétrica é o movimento ordenado dos eletrões dentro dos fios 
condutores, ou dentro dos meios, então apresentei a fórmula, o i que é a corrente 
elétrica, é igual a tensão sobre a resistência, isto é que é a fórmula da corrente 
elétrica, duma porção do circuito elétrico, então, consoante a fórmula, eu expliquei 
como nós iriamos resolver esses fenómenos que ocorrem dentro dos meios, então 
expliquei que a tensão vem a partir da fonte, podemos aplicar a fonte como 
bateria, as pilhas que nós utilizamos para pormos em funcionamento o rádio ou a 
lâmpada de uma lanterna, que são as fontes da própria corrente elétrica, que  está 
determinar a potência que é U, então, a resistência são as molas que aparecem 
dentro da lanterna, então se é dentro do circuito, a resistência é representada de 
uma outra maneira, então explicando isto com base em exemplos concretos e 
práticos, o aluno chega a compreender que a teoria está em conjugação com a 
prática e ajuda a resolver um problema que aparece numa sociedade ou na 
natureza; quando for de noite o aluno vai pegar nessas baterias que é a fonte U, 
coloca no aparelho e põe em funcionamento aquele aparelho que é a lanterna, que 
por sua vez vai lhe ajudar na prática e na resolução dos problemas que ele próprio 
enfrenta naquele próprio momento. 

Investigador: Quando utiliza o EOABRP, que tipo de cenários (ou contextos problemáticos) 
costuma utilizar?  

Ent.L8: Nas minhas práticas tenho utilizado vários cenários, por exemplo uso a motivação 
porque os alunos devem ser motivados para entender o que estão a fazer, mas 
outros não têm sido possíveis aplica-los porque temos carência de meios. 

Investigador: Quando utiliza o EOABRP, trabalhas apenas assuntos de física, ou envolve outras 
disciplinas ou áreas do saber? 

Ent.L8: O professor é multifacetado, é formador do homem capaz de enfrentar algumas 
evidências. Então o professor não vai ensinar apenas consoante a disciplina que 
ele leciona, na motivação por exemplo, se ele estiver a explicar um tema, pode 
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motivar buscando alguns exemplos de outras disciplinas, pode na explicação de 
um tema, o professor pode buscar alguns exemplos de uma outra disciplina. 

Investigador: Como faz? 
Ent.L8: Por exemplo se eu estou a buscar formas de como podemos definir a física, nós 

dissemos que é uma das disciplinas… se nós estamos a dizer que é uma das 
disciplinas que estuda os fenómenos da natureza, isto implica que não é só a 
física, existe outra disciplina, então é por ai, o professor não pode limitar-se a 
explicar apenas a física, eu posso buscar a ideia da geografia para fazer entender o 
aluno que não é só a física que estuda os fenómenos da natureza, mas sim, a 
geografia também estuda os fenómenos da natureza, por exemplo o ciclo da 
chuva, as irregularidades da superfície terrestre, isto é que é a parte da geografia, 
podemos buscar a parte da geologia explicando que o movimento dos animais 
aquáticos, ou seja, de outros animais buscando as leis do movimento, então ali 
estamos dentro da biologia , por exemplo, a biologia é uma das disciplinas que 
estuda a vida dos seres vivos e não vivos, então eu deixo ainda de explicar a física, 
busco o conhecimento da biologia para fazer entender os alunos o que é a física 
perante os animais. 

Investigador: Nessas aulas, utilizou o trabalho em grupo? 
Ent.L8: Sim! 
Investigador: Porque?  
Ent.L8: [sem reposta] 
Investigador: Como faz?  
Ent.L8: Divido a turma em grupos em função da quantidade de alunos, atribuo o tema, 

então oriento os alunos que no livro X, capítulo X, edição X, na página X, então, 
então eles estudam ali na turma para poderem apresentar o que vocês estudaram 
ali, aprenderam ali, as dificuldades que apareceram nos parágrafos que vocês 
estavam a fazer a leitura, esta foi a orientação que nós fizemos em relação a esses 
métodos.  

Investigador: Nessas aulas, os alunos tiveram, ou não, que partilhar com os colegas o que 
aprenderam com base no EOABRP? 

Ent.L8: Alguns mostram a vontade de partilhar essas habilidades, ou essas ideias, mas 
alguns não apresentam a vontade, por vezes requer mesmo incentivá-los, 
mostrando-lhes quais os benefícios do que estão a fazer. 

Investigador: Porque? 
Ent.L8: Porque o propósito é de preparar um bom cidadão para enfrentar a vida no futuro.   
Investigador: Que estratégias foram usadas para isso? 
Ent.L8: Incentivado os alunos.  
Investigador: Como foram avaliadas as aprendizagens dos alunos? 
Ent.L8: Tenho avaliado duas vezes, em duas maneiras, primeiro avalio o trabalho feito em 

grupo, posteriormente cada dos integrantes desses grupos deve explicar aquilo que 
ele entendeu no tema ou na tarefa orientada. Então, isto facilita-nos na 
compreensão ou entendimento de que o aluno chegou a entender a matéria ou 
não. 

Investigador: Quem avaliou? 
Ent.L8: É o professor. 
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Investigador: O que tem avaliado? 
Ent.L8: Avaliamos o aluno.  
Investigador: Que tipos de aprendizagem desenvolveram os alunos graças ao uso dessa 

metodologia? 
Ent.L8: [parou a pensar] desenvolver as suas habilidades. 
Investigador: Que dificuldades apresentaram os alunos quando usou essa metodologia? 
Ent.L8: Os alunos não se dedicam em fazer essas tarefas orientadas, porque como já 

dissemos, alguns dedicam-se em fazer porque o professor orientou uma tarefa, 
alguns ficam distraídos e no dia seguinte é que apresentam desculpas porque não 
tive tempo, não tivemos energia em casa, não tínhamos recursos para reproduzir a 
aula ou matéria dada durante o tempo. 

Investigador: Quais foram as dificuldades que sentiu ao implementar EOABRP nas suas aulas? 
Ent.L8: São as constantes decuplas dos alunos em não fazer ou cumprir com as tarefas 

que lhes são orientadas. 
Investigador: Quais são as condições ou fatores que, em sua opinião, facilitam a sua aplicação 

do EOABRP? 
Ent.L8: Ali o professor deve optar por alguns métodos no sentido de por exemplo ampliar 

ou reproduzir o fascículo e distribuir em cada grupo, então esse é o primeiro passo 
de como o professor pode ajudar na resolução de problemas, a seguir, o professor 
deve explicar a matéria se está interessada ou não, se a matéria está ligada com a 
realidade atual que vivenciam os alunos. 

Investigador: Porque? 
Ent.L8: Porque essa ideia pode vir a ajudar o aluno na resolução de problemas. 
Investigador: Já na última parte da entrevista, gostaria de saber em sua opinião se os 

professores de física deveriam, ou não, passar a usar regularmente o EOABRP? 
Ent.L8: Regularmente devemos aplicar esse método na resolução dos problemas.  
Investigador: Porque? 
Ent.L8:  É para facilitar esse processo e depois para os alunos terem uma bagagem 

adequada, para que esses mesmos à dada altura estejam disponíveis na resolução 
dos problemas. 

Investigador: Que dificuldades poderão encontrar os professores ao aplicar, no futuro, o 
EOABRP? 

Ent.L8:  As dificuldades são várias, por exemplo a carência dos manuais, que é a primeira 
dificuldade que o professor pode enfrentar. Numa instituição por exemplo, se existe 
uma biblioteca, o professor chega e antes de começar a sua aula pode distribuir os 
livros, os manuais, com esses manuais vão abrir a página x onde se localiza 
determinado capítulo, cada um está ver como é que a coisa está, vai ler e ao 
mesmo tempo o professor está explicar e o aluno está descobrir ou acompanhar o 
que o professor está explicar, mas algumas escolas não têm esses manuais ou 
essas condições para ajudar os alunos a entender ou enfrentar essas dificuldades, 
então o professor por sua vez encontra dificuldades de como avançar, progredir 
bem e essas orientações para servirem a sociedade. 

Investigador: Que fatores poderão facilitar a sua aplicação? 
Ent.L8:  Remediamos, não é? ali utilizamos também vários métodos para superar essa 

dificuldade, porque tem se dito que “quando não se tem o cão, caça-se com o 
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gato” então, nós utilizamos alguns métodos de escrevermos no quadro e os alunos 
vão passar nos seus respetivos cadernos, chegando em casa eles vão ler e 
chegando no dia seguinte eles vão trazer e começando por fazer uma reunião ou 
estudo em conjunto. 

Investigador: Se pudesses criar as condições perfeitas para implementar o EOABRP, quais 
seriam? 

Ent.L8:  As condições que eu criaria para implementar essa metodologia, chegando num 
certo tema eu reproduziria alguns fascículos, vejo que tema vou lecionar nessa 
semana, isto é, consoante a planificação semanal, através dos temas que vou 
lecionar nessa semana, eu preparo um fasciculo e reproduzo para cada aluno, 
então nessa perspetiva ajudei o primeiro passo, em segundo lugar incentivar os 
mesmos para entenderem a realidade dessa matéria com a vida atual. 

Investigador: Naquilo que são as condições perfeitas para implementar o EOABRP, que lugar 
ocupa o trabalho de grupo? 

Ent.L8: O trabalho de grupo facilita o aluno mais fraco. 
Investigador: Quais são as vantagens do trabalho em grupo no EOABRP? 
Ent.L8: O aluno que não está a entender melhor o que se tratou na turma, terá a vida 

facilitada, então, no grupo pode aparecer dois ou três elementos que vão ajudar o 
mais fraco. Outras vantagens é de não deixar o aluno sem fazer nada, então o 
aluno a cada momento tem que se ocupar mais naquilo que ele está a fazer, se 
não for orientada uma tarefa para esse aluno, então esse aluno não fará nada em 
casa, pois somente espera o dia seguinte para ir receber de novo o conteúdo, 
então o aluno recebe o conteúdo e vai a casa, começa a desenvolver, quando for 
encontrar dificuldade dia seguinte apresenta essa dificuldade e o professor orienta 
de novo. 

Investigador: Que competências poderão desenvolver os alunos ao trabalhar em grupo no 
EOABRP? 

Ent.L8: As competências são várias, primeiramente vão ter o costume, o hábito de fazer 
leitura, vão ter a facilidade de entender o conteúdo e vão ter mais habilidades. 

Investigador: No futuro, quando implementar o EOABRP que papel deve assumir o professor? 
Ent.L8: Orientador, eu serei orientador. 
Investigador: E os alunos? 
Ent.L8: O papel dos alunos [parou a pensar], de beneficiários da aprendizagem. 
Investigador: Que dificuldades pensa que os alunos poderão apresentar no EOABRP? 
Ent.L8: Na resolução de problemas e nas tarefas orientadas, os alunos apresentam como 

dificuldades a falta de recursos financeiros, a saúde, nem todos alunos estão 
dispostos para ouvir a abordagem de um tema X ou Y. Relativamente aos recursos 
financeiros, os alunos aparecem na turma sem manuais e outros materiais 
apropriados para frequentar a uma disciplina ou aula, se falarmos da saúde, ao 
nível do país, o aluno fica doente, vai ao hospital e não tem bom tratamento, 
então, nesta perspetiva os dias passam e não vai ter possibilidades de regressar à 
escola para poder aproveitar ou reenquadrar-se nesse processo de ensino e 
aprendizagem. 

Investigador: Quando usar o EOABRP, o que pensa que deverá ser avaliado? 
Ent.L8: Vamos avaliar o aluno mediante o conteúdo que ele aprendeu para nós vermos se 
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entendeu ou não, para nós vermos se ele consegue beneficiar, consegue ter as 
habilidades. 

Investigador: Que tipos de avaliação devem ser implementados? 
Ent.L8: Avaliações diagnósticas, avaliações sumativas e outras avaliações que não me vêm 

em mente. 
Investigador: Quem deve ter a responsabilidade de efetuar a avaliação? 
Ent.L8: É o professor! 
Investigador: Em sua opinião, quais são as razões que levarão alguns professores a integrar, no 

ensino da física, a educação para cidadania através da ABRP? 
Ent.L8: Quando eles notarem os benefícios dessa metodologia na disciplina, mediante a 

compreensão do funcionamento do meio a nossa volta, então a pessoa pode ter a 
vontade de seguir a física para vir resolver os problemas, por exemplo, se ficarmos 
doentes alguém irá fazer consultas no hospital, então ao fazer consulta pode se 
chegar a um laboratório mediante um laboratório, estar em frente de um aparelho, 
ele ficará a pensar quem fez esse aparelho, na verdade é um cientista, esse 
cientista baseou-se em que? baseou-se na física, porque? a mecânica saiu na 
física, a eletricidade saiu na física, então esse aparelho está funcionar com base na 
física, posteriormente essa pessoa pode ter a vontade de vir estudar a física para 
servir a  nação ou para a resolução dos problemas que aparecem. 

Investigador: O que precisam saber os professores de Física para implementarem o EOABRP? 
Ent.L8: Um professor deve ter uma bagagem bem-feita, se o professor ter uma bagagem 

bem-feita, então poderá transmitir com boa vontade e os alunos também vão 
beneficiar e ele também vai começar a lecionar essa disciplina sem qualquer 
dificuldade. 

Investigador: Então na sua ótica, para os professores implementarem o EOABRP precisariam de 
uma formação? 

Ent.L8:  Sim precisamos. 
Investigador: Por que diz isso? 
Ent.L8:  Porque é uma disciplina vasta que na qual surgem outras disciplinas que 

requerem uma relação com outras disciplinas, imaginemos, se tu estiveres a 
estudar ou lecionar a física, tens que buscar a noção da química, da biologia, da 
geografia, então, necessitamos dessa formação, necessitamos de receber mais 
ideias, se alguém tem alguma ideia relacionada com a minha disciplina, ou a 
minha área, essa ideia é bem-vinda.    

Investigador: Poderias descrever que tipo de formação necessitariam os professores? 

Ent.L8: A formação de cadeira de física como disse, porque estuda a física, pressupõe que 
esta pessoa domina a química, domina a matemática, domina a geografia… então 
essa formação vai aglutinar todas essas disciplinas, nós queremos essa formação 
para vir nos ajudar na resolução dos problemas. 

Investigador: Em que momento poderia fazer essa, quanto tempo deveria durar essa formação?  

Ent.L8: Essa formação deve ser dada em todo tempo, no início do ano letivo, no meio e no 
fim.  

Investigador: Quem deveria dar essa formação? 
Ent.L8: Um especialista. 
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Investigador: Dessa formação, participariam apenas professores de física, ou envolveria outros 
professores? 

Ent.L8: Isso depende de cada área, os professores devem dividir-se em função das suas 
áreas, os físicos vão estar na sua área, os matemáticos vão estar na sua área e os 
químicos, os biólogos também vão ficar nas suas áreas para melhor 
esclarecimento dos temas e assuntos.  

Investigador: Se tivéssemos que acrescentar alguma coisa nesta entrevista, o que seria? 
Ent.L8: Nós também agradecemos, onde nós falhamos por isso é a educação, então nós 

não estamos bem completos, precisamos de informação e formação, por isso 
mesmo é que o que estava a nos fazer  entrevista chegou até a perguntar se os 
professores também precisam de formação, sim precisamos, porque 
apresentamos em certos momentos falhas, por isso é que estou a lhe dizer que as 
falhas que vocês notaram durante essa entrevista, então é nisso que também 
futuramente haja melhoria, que haja também uma melhoria sobre nós. Algumas 
dificuldades de minha parte prendem-se com falta de recursos para a aquisição de 
meios informáticos, por exemplo a falta de computador tem me dificultado 
bastante na planificação das minhas aulas, limita-me em pesquisar para aprimorar 
as minhas aulas, assim como orientar bem o estudo da física no sentido 
verdadeiro, porque? os meios financeiros estão muito limitados.  
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