




 ii 

DIREITOS DE AUTOR E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TRABALHO POR TERCEIROS 

 

Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por terceiros desde que respeitadas as regras e 

boas práticas internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor e direitos conexos. 

Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos previstos na licença abaixo iniciada. 

Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um uso do trabalho em condições não 

previstas no licenciamento indicado, deverá contactar o autor, através do RepositóriUM da Universidade 

do Minho. 

Licença concedida aos utilizadores deste trabalho 

 

 

Atribuição-NãoComercial-SemDerivações CC BY-NC-ND 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

 

 

 

 

 

  



 iii 

AGRADECIMENTOS  

Na concretização de um trabalho de tamanha relevância houve pessoas que de uma ou de outra maneira 

contribuíram para a sua realização. A estas pessoas gostaria de agradecer profundamente, exteriorizando 

todo o reconhecimento e gratidão. 

Aos meus pais, devido ao bom acompanhamento desde o primeiro dia que me levaram à escola, por me 

apoiarem até naqueles momentos em que pensava em parar com tudo; 

À minha Orientadora, Doutora Ana Sofia Cavadas Afonso, pela disponibilidade, acessibilidade, 

profissionalismo e humanismo que teve comigo durante a elaboração da dissertação; 

À Doutora Laurinda Leite, por nos acolher desde o primeiro dia da nossa vinda a Braga, pelo apoio 

prestado na elaboração do projeto de dissertação e pelo carinho e humanismo; 

A todos os professores que tiveram connosco durante o processo de formação e partilharam os seus 

conhecimentos e as suas experiências; 

Aos especialistas que participaram na validação do instrumento, a minha gratidão pela contribuição que 

deram para melhorar a qualidade dos resultados; 

A todos os professores de Química das escolas do 1.º ciclo do ensino secundário do Dundo/Lunda-Norte, 

que se disponibilizaram para participar nesta investigação; 

A Direção Provincial da Educação da Lunda-Norte, que autorizou a recolha de dados. Permitindo, assim, 

atingir os objetivos pretendidos nesta investigação;    

A todos colegas, pelo tempo que passamos juntos durante a formação, pela mútua abnegação, pela 

harmonia do convívio e pela amizade que se desenvolveu; 

A toda família e amigos, em particular, Dorivaldo António Vieira Dulo, Kanga Pedro João, Lauro Vilinga 

Tacanho e Zeferino Vumbi Caxala, pelo apoio prestado. 

 

  



 iv 
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A QUÍMICA ORGÂNICA E A PERSPETIVA CTS: UM ESTUDO COM PROFESSORES E MANUAIS 
ESCOLARES DO 1.º CICLO DO ENSINO SECUNDÁRIO ANGOLANO 

  
Resumo 

O ensino das ciências com orientação CTS tem vindo a ser considerado adequado, quando se pretende 

formar cidadãos cientificamente cultos, responsáveis e atuantes na sociedade em que vivem. Esta educação 

dos cidadãos constitui também uma das finalidades do sistema educativo em Angola. No currículo de Química 

para o 1.º ciclo do ensino secundário, 9.ª Classe, aborda-se a “Química Orgânica”, a qual apresenta 

potencialidades para ser abordada numa perspetiva CTS. Embora o programa de Química da 9.ª Classe se 

organize em torno de temas científicos, inclui alguns subtemas com relevância social, como é o caso do 

“Petróleo”. Ensinar Química com orientação CTS requer que o professor seja capaz de reorganizar os 

conteúdos do programa. Também é necessário que o professor seja capaz de analisar criticamente o recurso 

que mais utiliza nas suas aulas, isto é, o manual escolar. Esta investigação envolve dois estudos 

complementares –  um estudo centrado no manual escolar de Química da 9.ª Classe e outro estudo 

envolvendo professores – que tinham como objetivos: 1) averiguar em que medida o capítulo “Química 

Orgânica” do manual escolar é consistente com a perspetiva CTS; 2) relacionar as conceções e as 

representações de práticas de professores de Química do 1.º ciclo do ensino secundário angolano relativas 

à abordagem da Química Orgânica numa perspetiva CTS e 3) averiguar o que pensam os professores de 

Química de escolas do 1.º ciclo do ensino secundário angolano acerca da relação entre a perspetiva CTS e o 

modo como o manual escolar de Química aborda a Química Orgânica. A analise da consistência do capítulo 

“Química Orgânica” com a perspetiva CTS foi efetuada com o auxílio de uma grelha de análise. No estudo 

com professores, inquiriram-se, por entrevista, 19 professores de Química com experiência na lecionação da 

9.ª Classe e que trabalhavam em escolas da região de Dundo/Lunda-Norte, em Angola. A análise de dados, 

revelou que o capítulo “Química Orgânica” do manual escolar é pouco consistente com a perspetiva CTS, 

que alguns professores de Química se dizem familiarizados com esta perspetiva, mas possuem conceções 

ingénuas sobre esta perspetiva, as quais se refletem nas representações das suas práticas. No que se refere 

à opinião dos professores sobre o manual escolar e a perspetiva CTS, estes apenas se pronunciaram sobre 

os excertos do manual escolar que lhes foram apresentados, considerando-os inconsistentes, principalmente, 

por não tornarem explícitas as relações C-T-S. Os resultados deste estudo indicam a necessidade de se 

reformular o capítulo Química Orgânica do manual escolar e de formar professores capazes de implementar 

um ensino da Química Orgânica com orientação CTS.  

 

 

 

Palavras chave: Angola, Conceções de professores, Manual escolar, Perspetiva CTS, Química Orgânica. 
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ORGANIC CHEMISTRY AND STS PERSPETIVE: A STUDY WITH TEACHERS AND TEXTBOOKS OF THE 

1ST CYCLE OF SECUNDARY SCHOOL IN ANGOLA  
 

Abstract 

Teaching science with an STS approach has been considered important, to promote well educated, 

responsible and active citizens, for the society in which they live. This education of citizens is also one of 

the aims of the school educational system in Angola. Organic Chemistry is part of the Chemistry syllabus 

for the 1st cycle of secondary education, 9th Grade, and has been considered a subject with potentialities 

to be taught in an STS perspective. However, the Chemistry syllabus for this cycle is organized in a 

traditional way, i.e., with an emphasis on scientific content. Nevertheless, the Chemistry syllabus also 

includes some subthemes, such as oil, which is relevant for society. Teaching science with an STS 

approach, requires teachers’ ability to reorganize the contents of the syllabus, for example, according to 

an STS perspective in order to contribute to the purposes of the educational system in Angola. In addition, 

teachers also need to be able to critically analyze the textbook they often use in the classroom. This 

research involves two complementary studies – a study focused on the 9th grade Chemistry textbook 

used in Angola, and another study involving 9 th grade Angolan teachers – whose aims are: 1) to analyze 

to what extent is the 9th grade textbook compatible with the STS perspective, regarding Organic 

Chemistry; 2) to relate the conceptions and representations of practices of 9th chemistry teachers, 

regarding an STS perspective in Organic Chemistry, and 3) to analyze teachers’ opinions about how the 

textbook addresses the content topic in an STS perspective. A grid of analysis was used to evaluate the 

consistency of the chapter “Organic Chemistry” of the Chemistry textbook, with an STS perspective. 19 

Chemistry teachers, with experience in teaching 9th grade in schools of the Dundo/Lunda-Norte region 

of Angola were interviewed. Data analysis revealed that the chapter “Organic Chemistry” is not consistent 

with an STS perspective; that some Chemistry teachers, who said to be familiar with an STS perspective, 

hold naive conceptions about it. These conceptions are reflected in the representations of their practices. 

Regarding teachers' opinions about the consistency of the chapter “Organic Chemistry” with an STS 

perspective, they only commented on the excerpts of the textbook presented to them, which were 

considered inconsistent, mainly, because they did not make STS relations explicit. The results of this 

study suggest the need to restructure the chapter “Organic Chemistry” of the textbook and to engage 

teachers in teacher training courses, in which STS perspectives are discussed.  

 

Key words: Angola, Organic Chemistry, STS perspective, Teachers’ conceptions, Textbook.  



 vii 

ÍNDICE 

Agradecimentos.................................................................................................................................... III 

Declaração de integridade.....................................................................................................................    IV 

Resumo................................................................................................................................................ V 

Abstract................................................................................................................................................ VI 

Índice................................................................................................................................................... VII 

Lista de Quadros................................................................................................................................... X 

Lista de Tabelas.................................................................................................................................... XI 
 
CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO  
 

1.1. Introdução...................................................................................................................... 12 

1.2. A perspetiva CTS no ensino das ciências em países em desenvolvimento.......................... 12 

1.3. A perspetiva CTS e o currículo de Química angolano para o 1.º ciclo do ensino secundário 16 

1.4. Objetivos de investigação................................................................................................ 18 

1.5. Importância da investigação............................................................................................ 19 

1.6. Limitações da investigação.............................................................................................. 20 

1.7. Estrutura geral da dissertação......................................................................................... 21 
 

CAPÍTULO II – REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Introdução....................................................................................................................... 22 

2.2. A perspetiva CTS e o ensino da Química Orgânica........................................................... 22 

2.3. Os manuais escolares e a abordagem CTS………………………........................................... 25 

2.4. Conceções e práticas de professores sobre a perspetiva CTS........................................... 30 
 

CAPÍTULO III - METODOLOGIA  

3.1. Introdução.................................................................................................................... 38 

3.2. Síntese de investigação................................................................................................. 38 

3.3. Descrição do estudo I: abordagem CTS no capítulo Química Orgânica do manual escolar 
de Química do 1.º ciclo do ensino secundário................................................................. 

 

39 

 3.3.1. Caraterização da população e amostra............................................................ 39 

 3.3.2. Técnica e instrumento de recolha de dados...................................................... 40 

 3.3.3. Recolha de dados............................................................................................. 4 

 3.3.4. Tratamento de dados....................................................................................... 42 

  

 

  



 viii 

3.4. Descrição do estudo II: Conceções e representações de práticas de professores de 
Química do 1.º ciclo relativas à a abordagem da “Química Orgânica, numa perspetiva 
CTS............................................................................................................................. 

 
 
42 

 3.4.1. População e amostra...................................................................................... 42 

 3.4.2. Técnicas e instrumentos de recolha de dados................................................. 44 

 3.4.3. Recolha de dados........................................................................................... 47 

 3.4.4. Tratamento de dados...................................................................................... 48 
 

CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

4.1. Introdução................................................................................................................... 51 

4.2. Estudo I: Integração da perspetiva CTS no capítulo de Química Orgânica do manual 
escolar para a 9.ª Classe.............................................................................................. 

 
51 

 4.2.1. Consistência interna do capítulo “Química Orgânica” e conteúdos CTS 
apresentados.................................................................................................... 

 
51 

 4.2.3. Caraterísticas metodológicas que incluem conteúdos CTS e recursos utilizados... 59 

 4.2.4. Discussão dos resultados................................................................................. 61 

4.3. Estudo II: Os professores e a perspetiva CTS no ensino da Química Orgânica................. 63 

 4.3.1. Familiaridade com e conceções de professores sobre a perspetiva CTS............. 63 

 4.3.2. Conceções de professores sobre a abordagem de relações CTS no ensino da 
Química Orgânica............................................................................................. 

 
65 

 4.3.3. Importância atribuída à abordagem da Química Orgânica segundo a perspetiva 
CTS.................................................................................................................. 

 
69 

 4.3.4. Constrangimentos dos professores à abordagem da Química orgânica com 
orientação CTS................................................................................................. 

 
70 

 4.3.5. Perceção dos professores sobre a consistências de excertos do manual escolar 
com a perspetiva CTS e proposta de melhoria..................................................... 

 
71 

 4.3.6. Discussão de resultados do estudo II: Os professores e a perspetiva CTS no 
ensino da Química Orgânica.............................................................................. 

 
75 

 

CAPÍTULO V – CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

5.1. Introdução................................................................................................................... 79 

5.2. Conclusões.................................................................................................................  79 

5.3. Implicações................................................................................................................  81 

5.4. Sugestões para futuras investigações..........................................................................  82 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIGRÁFICAS................................................................................................ 

 

84 

  



 ix 

ANEXOS.................................................................................................................................. 89 
 

Anexo 1 Grelha de análise usada para o capítulo “Química Orgânica” do manual escolar......  90 

Anexo 2 Transcrição da entrevista realizada a um professor..................................................  91 

Anexo 3 Carta enviada à direção provincial da educação da Lunda-Norte..............................  97 
 

  



 x 

LISTAS DE QUADROS 

 
 
Quadro 1: Categorias usadas para analisar o enfoque dos conteúdos CTS  41 

Quadro 2: Matriz da entrevista aos professores de Química da 9.ª Classe 46 

 
  



 xi 

LISTA DE TABELAS  

 
Tabela 1:       Caraterização da amostra de professores……………………………………………… 43 

Tabela 2:       Integração de conteúdos CTS na secção do capítulo “Química Orgânica” do 
manual escolar para a 9.ª Classe…………………………………………………………                                                                                                                                          

 
52 

Tabela 3:      Ênfase dos conteúdos CTS em cada uma das secções do capítulo Química 
Orgânica do manual………………………………………………………………………….. 

 
54 

Tabela 4:       Localização dos conteúdos CTS no capítulo “Química Orgânica”………………                           59 

Tabela 5:       Tipos de atividades nas quais se incluem conteúdos CTS…………………………                   60 

Tabela 6:      Frequência de professores que já ouviu falar na perspetiva CTS……………….     63 

Tabela 7:      Entendimento dos professores sobre a perspetiva CTS……………………………. 64 

Tabela 8     Conceções dos professores sobre a abordagem de relações CTS no ensino 
da Química Orgânica………………………………………………………………………….          

 
66 

Tabela 9:    Importância atribuída pelos professores à abordagem da Química Orgânica 
numa perspetiva CTS ………………………………………………………………………..                                                                                                                                  

 
69 

Tabela 10: Razões apresentadas pelos professores para a importância da abordagem 
da Química Orgânica segundo uma perspetiva CTS…………………………………                                                                                                                             

 
70 

Tabela 11: Razões apontadas pelos professores para não terem abordado a Química 
segundo uma perspetiva CTS……………………………………………………………… 

 
71 

Tabela 12:  Opiniões dos professores sobre a compatibilidade dos excertos do manual 

escolar com a perspetiva CTS……………………………………………………………..                                                                                                                          

 

72 

Tabela 13: Razões apontadas pelos professores para a não compatibilidade dos 
excertos do manual escolar com a perspetiva CTS…………………………………                                                                               

 
73 

Tabela 14: Sugestões de melhoria apresentadas pelos professores aos excertos do 
manual escolar, tendo como referência a perspetiva CTS…………………………                                                                      

 
74 



 12 

 
CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

 
 
1.1. Introdução  

 Este primeiro capítulo, referente à contextualização e apresentação da investigação realizada, é 

constituído por sete secções. Na secção 1.2, faz-se referência à perspetiva CTS no ensino das ciências 

em países em desenvolvimento. Na secção 1.3, discute-se em que medida a abordagem da Química 

com um enfoque CTS se encontra presente nos programas de Química do 1.º ciclo do ensino secundário 

em Angola. Seguidamente, apresentam-se os objetivos da investigação relatada nesta dissertação 

(secção 1.4). Na secção 1.5, discute-se a importância da investigação realizada. Na secção 1.6, 

apresentam-se as limitações do estudo. Na última secção (secção 1.7) descreve-se a estrutura geral da 

dissertação. 

 

1.2. A perspetiva CTS no ensino das ciências em países em desenvolvimento 

 O interesse no ensino das ciências segundo a perspetiva Ciências, Tecnologia e Sociedade (CTS) 

surgiu nos anos 60 e 70, nos Estados Unidos da América, especialmente nas instituições universitárias,  

tendo-se estendido à educação em ciências no ensino básico e secundário nos anos 80 (Osorio, 2002). 

Esta integração da perspetiva CTS no ensino das ciências nestes níveis de escolaridade, isto é, anteriores 

ao nível universitário, resultou do facto de na sociedade ocidental existir um entendimento ingénuo acerca 

das relações entre as ciências, a tecnologia e a sociedade (Membiela, 2001). Por exemplo, as ciências 

eram consideradas como um produto de conhecimento verdadeiro, com o propósito de buscar a verdade 

e a tecnologia era encarada como aplicação das ciências (Roehrig & Camargo, 2013). O entendimento 

das relações C-T-S era considerado importante para capacitar os cidadãos para participarem em 

processos democráticos de tomada de decisão e para resolverem problemas relacionados com as 

ciências e com a tecnologia (Membiela, 2001).  

 Ao ensinar ciências com orientação CTS pretende-se desenvolver nos alunos a compreensão 

sobre as inter-relações das ciências com o mundo tecnológico e a sociedade em que vivem (Caamaño, 

2001), a capacidade de dar sentido às experiências quotidianas (Aikenhead, 2009; Carpena & Tárraga, 

2001), o gosto e interesse pelas ciências, o espírito crítico e o pensamento lógico (Fernandes & Pires, 

2013), a capacidade de tomar decisões fundamentadas e a negociação, individualmente ou em grupo, 

em assuntos relacionados com as ciências e a tecnologia, os quais que se encontram embebidos em 



 13 

dimensões éticas e morais (Caamaño, 2001; Fernandes & Pires, 2013; Pires & Delgado-Iglesias, 2017). 

Assim, quando se ensina ciências com orientação CTS, ao invés de se valorizar apenas a aprendizagem 

de conteúdos disciplinares, procura-se o desenvolvimento de competências, atitudes e valores no 

individuo, contribuindo para a sua formação integral. Estas aprendizagens são cada vez mais necessárias 

num mundo globalizante (Jedge, 1993; Membiela, 2011). Neste mundo atual é necessário não só 

competências e atitudes transversais (as quais podem ser desenvolvidas através da educação em 

ciências), mas também competências específicas nas áreas das ciências, as quais podem ser 

desenvolvidas com uma educação em ciências. Assim, como refere Woolnough (1994), uma educação 

através das ciências pode contribuir para desenvolver:  

- atitudes, como a autoconfiança, orgulho no trabalho, autonomia e compromisso, integridade no 

pensamento, na apresentação e no debate,  

- competências, de comunicação, argumentação e autonomia; resolução de problemas; 

interpessoais, como cooperação. 

  

 No que se refere à educação em ciências, esta contribui para que se desenvolvam:  

- atitudes de entusiasmo pelas ciências, admiração pelo mundo físico e biológico; humildade no 

que respeita às limitações das ciências,  

- competências de uso de instrumentos científicos, resolução de problemas em contextos 

científicos e de análise e comunicação de resultados científicos 

  

 Ensinar ciências, tendo como referência a perspetiva CTS, não é simples para os professores, 

pois, como refere Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins (2011): 

“Muitos professores não consideram os aspetos interativos do trinómio CTS e, por conseguinte, não veiculam uma 

visão contextualizada de Ciência. Assim, sendo, estreitas relações existentes entre o conhecimento científico e outros 

campos, como por exemplo, a filosofia, a ética, a religião ou a economia são omissas, não sendo considerada a 

influência social no desenvolvimento científico e tecnológico. […] (pp. 28-29) 

 

Para além disso, os manuais escolares, que constituem muitas vezes o principal recurso usado 

pelos professores para preparar as suas aulas e pelo qual os alunos estudam, não são muitas vezes 

consistentes com esta perspetiva (ex.: Moura, 2011, Sá e Filhos, 2009). Como resultado, a aprendizagem 

dos alunos, nas disciplinas de ciências, não é mobilizada para situações do dia a dia. As ciências estão 

presentes em muitas situações do dia a dia, sendo os cidadãos, nomeadamente os angolanos, chamados 

a intervir (ex.: em questões relacionadas com o consumo de plásticos; com o fabrico de terrenos agrícolas 
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em zonas férteis de angola, reduzindo o número de alimentos importados, e diminuindo a dependência 

económica do país do petróleo) (Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins (2011).  

 O ensino das ciências com orientação CTS não só é importante no mundo ocidental, como é 

também relevante em países em desenvolvimento como é o caso de Angola. Existem questões socio-

científicas a nível global, como o aquecimento global, a poluição do ar, a escassez de água, que afetam 

todos os países e que deveriam ser incluídas na educação de todos os indivíduos, independentemente 

dos países em que vivem. Para além disso, a integração da perspetiva CTS no ensino das ciências em 

países em desenvolvimento constitui, segundo Jegede (1993), uma resposta chave para atender aos 

desafios que estes países enfrentam. Por um lado, estes países necessitam de formar especialistas em 

ciências e tecnologia com capacidades para desenvolver produtos de qualidade para os mercados 

nacionais e internacionais, equilibrando, assim, as suas balanças comerciais e conduzindo a um 

crescimento económico (Jedege 1993). Estes especialistas são também necessários para resolver 

problemas locais e nacionais – ex.: a falta de água em alguns países africanos, a contaminação do meio 

ambiente resultante da exploração dos recursos minerais (como é o caso a exploração de diamantes e 

de petróleo em Angola) ou resultante do despojo de plásticos, cujo tempo de degradação é elevado, 

acabando os microplásticos por ser introduzidos nas cadeias alimentares (Savage & Naidoo, 2002) –. 

Como refere Gungula, Faustino e Jiménez (2013) é necessária a formação de especialistas em África, 

pois “os resultados de projetos ligados à pesquisa e ao desenvolvimento revelam que África ainda não 

aprendeu a investigar adequadamente, precisa aprender a fazer ciências com originalidade e 

autenticidade” (p. 5). Por outro lado, também em países em desenvolvimento, é necessário que os 

cidadãos sejam capazes de tomar decisões informadas sobre as ciências e sobre a tecnologia que afetam 

as suas vidas (Savage & Naidoo, 2002). Por exemplo, sobre questões relacionadas com a construção, 

ou não, de uma casa junto a uma refinaria de petróleo ou sobre a exploração desenfreada de diamantes, 

a qual conduz à contaminação dos rios ou ao desabamento de ravinas (Savage & Naidoo, 2002). Ao 

ensinar ciências com orientação CTS em países em desenvolvimento, procura-se também que os 

cidadãos apreciem o valor do conhecimento endógeno na resolução de problemas no dia a dia, 

compreendendo como as ciências se encontram embebidas nas mesmas (Jegede, 1993). Deste modo, 

reduz-se o fosso entre as ciências e as culturas e práticas endógenas (Jegede, 1993). 

 Várias abordagens têm vindo a ser defendidas para uma integração CTS no ensino das ciências. 

Das várias abordagens possíveis, por exemplo, aprendizagem baseada na resolução de problemas, 

aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada no local (do Inglês “Place-based learning”). 

A aprendizagem baseada no local, ao partir de situações da comunidade ou local a que o aluno pertence, 
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parece ser uma das mais indicadas para ensinar ciências com orientação CTS em países em 

desenvolvimento. Leite et al (2017), numa revisão de literatura sobre o ensino das ciências com 

orientação CTS, mencionam que nesta abordagem o ponto de partida para a aprendizagem de diferentes 

conteúdos é o ambiente ou a comunidade local em que o aluno se insere. Nesta síntese, os autores 

referem ainda que esta abordagem permite cruzar fronteiras entre a escola e a comunidade, pois 

contempla a possibilidade de membros da comunidade participarem na escola e de os alunos 

contribuírem para a comunidade em que vivem. Esta interação não só contribui para que os adultos 

valorizem o que os alunos aprendem na escola como contribui para que os membros da comunidade 

também desenvolvam a sua literacia científica (Leite et al., 2017). 

 O ensino das ciências com orientação CTS é facilitado quando os conteúdos CTS são os 

elementos organizadores para o ensino de temas científicos, estando esta organização também 

subjacente aos currículos de ciências. Tal é o caso de alguns projetos desenvolvidos em vários países 

como o projeto APLON (Projeto de Desenvolvimento Curricular Holandês em Física) ou o projeto APQUA 

(Aprendizagem dos produtos Químicos seus usos e Aplicações) (Santos & Mortimer, 2002). Martins, 

Tenreiro-Vieira e Vieira (2011) refere que são múltiplas as perspetivas acerca da integração CTS nos 

currículos de ciências, para além daquela em que os conteúdos CTS são elementos organizadores. 

Membiela (2001) considera que esta integração pode, genericamente, caraterizam-se pela (i) inclusão 

de módulos ou unidades CTS em materiais de orientação disciplinar; (ii) infusão do enfoque CTS em 

materiais já existentes, através de repetidas inclusões pontuais ao longo do currículo e (iii) inclusão de 

uma disciplina CTS. Assim, mesmo num currículo de ciências tradicional, organizado por conteúdos 

científicos, é possível ao professor transforma-lo integrando conteúdos CTS. De acordo com Jedege 

(1993), os professores dos países em desenvolvimento desempenham um papel chave no ensino das 

ciências com orientação CTS, pois muitos currículos de ciências não integram esta perspetiva. É de notar 

que tal não constitui uma tarefa fácil para o professor, mesmo que este se encontre familiarizado com 

esta perspetiva. De facto, é necessário que os professores encontrem conteúdos CTS que sejam 

socialmente relevantes e relacionados com as ciências e a tecnologia (como a saúde, os recursos 

minerais e ambiente) (Martins, Tenreiro-Vieira & Vieira, 2011); atuais e do interesse dos alunos (Santos 

& Mortimer, 2002); interdisciplinares e que contemplem problemas de âmbito local e global (Martins, 

Tenreiro-Vieira & Vieira, 2011).  
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1.3.  A perspetiva CTS e o currículo de Química angolano para o 1.º ciclo do ensino secundário 

 A Química é uma disciplina independente que faz parte do currículo angolano do ensino 

secundário, iniciando-se na 7.ª Classe do 1.º ciclo do ensino secundário. Para compreender a localização 

da Química no 1.º ciclo do ensino secundário no sistema de ensino angolano é importante mencionar 

que, após o ensino primário (com seis classes), os alunos ingressam no ensino secundário. Este divide-

se no 1.º ciclo (da 7.ª Classe à 9.ª Classe, que corresponde ao 3.º ciclo do ensino Básico português) e 

no 2.º ciclo. O 2.º ciclo do ensino secundário compreende o ensino geral (da 10.ª Classe à 12.ª Classe), 

o ensino Técnico-profissional (da 10.ª Classe à 13.ª Classe) e a formação de professores (da 10.ª Classe 

à 13ª Classe) (LBSEE, 2016). O ensino em Angola é gratuito até ao final do 1.º ciclo do ensino secundário, 

pelo que o número de alunos que ingressa no 2.º ciclo, e que, portanto, continua a estudar Química 

sofre uma redução (Gabriel, Mondéjar & Torres, 2016). Sendo a Química uma disciplina do currículo 

angolano, ela deve contribuir para a finalidade do seu sistema educativo. De acordo com a LBSEE (2016, 

p. 3994), o ensino e a educação em Angola devem ter como fins: 

i) “Desenvolver harmoniosamente as capacidades intelectuais, laborais, cívicas, morais, éticas, estéticas e 

físicas, bem como o sentimento patriótico dos cidadãos, […] de maneira contínua e sistemática e elevar o seu 

nível científico, técnico e tecnológico, a fim de contribuir para o desenvolvimento socioeconómico do país;  

ii) Assegurar a aquisição de conhecimentos e competências necessárias a uma adequada e eficaz participação 

na vida individual e coletiva;  

iii) Formar indivíduo capaz de compreender os problemas nacionais, regionais e internacionais de forma crítica, 

construtiva e inovadora para sua participação ativa na sociedade, à luz dos princípios democráticos;  

iv) Promover o desenvolvimento da consciência individual, em particular o espírito pelos valores e símbolos 

nacionais, pela dignidade humana, a tolerância e cultura de paz, a unidade nacional, a preservação do meio 

ambiente e a contínua melhoria da qualidade de vida”. 

 

 No caso particular do 1.º ciclo do ensino secundário, o ensino da Química deve contribuir para 

que os objetivos a atingir no final deste ciclo consagrados na LBSEE (2016, p. 3997) sejam atingidos, 

isto é: 

i) “Consolidar, aprofundar e ampliar os conhecimentos e reforçar as capacidades, os hábitos, as atitudes e as 

habilidades adquiridas no ensino primário;  

ii) Permitir a aquisição dos fundamentos das ciências e de conhecimentos necessários ao prosseguimento dos 

estudos em níveis de ensino e áreas subsequentes; 

iii) Assegurar o desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e da curiosidade científica; 

iv) Aprofundar os fundamentos de uma cultura humanística, baseada nos valores morais, éticos, cívicos e 

patrióticos; 

v) Criar hábitos de trabalho individual e em grupo e favorecer o desenvolvimento de atitudes de reflexão metódica 
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e de adaptação à mudança.” 

 

 Assim, a LBSEE (2016) parece contemplar uma educação dos alunos com vista, não só ao 

prosseguimento de estudos, em áreas como a tecnologia e as ciências, que permita o desenvolvimento 

socioeconómico do país, mas também ao desenvolvimento de conhecimentos, competências e atitudes 

dos alunos, de modo a tornarem-se cidadãos informados, capazes de se adaptarem às mudanças e de 

participarem de modo democrático na sociedade em que vivem. A Química, enquanto disciplina do 

currículo deve contribuir para que estas finalidades sejam atingidas. O alcance destas finalidades pode 

ser feito adotando a perspetiva CTS para lecionar temas que têm a ver com o dia a dia das pessoas. 

Contudo, quando se efetua uma análise do programa de Química para o 1.º ciclo do ensino secundário, 

este parece não estar em consonância com as finalidades da LBSEE (2016). De facto, os objetivos para 

o ensino da Química apresentados neste programa são (Ministério da Educação, 2014, p.7):  

i) “aprofundar os conhecimentos adquiridos nas classes anteriores; 

ii) adquirir um sistema de conhecimentos de factos, princípios, conceitos, leis e teorias fundamentais que facilite a 

interpretação do mundo físico; 

iii) adquirir procedimentos e métodos que possibilitem a análise e estudo de fenómenos e situações, nomeadamente 

através da seleção e uso de técnicas e aparelhos, realização de experiências e análise e interpretação de dados; 

iv) desenvolver a capacidade de recolha, seleção, interpretação e organização de formação; 

v) desenvolver atitudes de rigor, gosto pela pesquisa, autonomia, cooperação e respeito pelos outros;  

vi) aplicar as normas e regras de segurança no trabalho de laboratório e ao lidar com produtos químicos, de um 

modo geral;  

vii) conhecer o desenvolvimento químico, industrial e agrícola do país;  

viii) desenvolver o gosto pelo estudo da Química, numa perspetiva de educação permanente.” 

 

 Para além disso, o programa de Química angolano para o 1.º ciclo do ensino secundário 

organiza-se por temas referentes a conteúdos disciplinares, por exemplo, na Química da 9.ª Classe os 

temas a abordar são: “Estudo do grupo 16 da tabela periódica”, “Quantidade em Química”, “Química 

do carbono”. Dentro de cada tema, os conteúdos dividem-se por subtemas e, embora escassos, alguns 

explicitam assuntos relevantes para Angola. Por exemplo, na Química da 9.ª Classe o tema “Química do 

carbono” inclui o subtema “Petróleo”, com o qual se pretende ensinar marcos da história do petróleo, a 

destilação do petróleo, aplicações dos produtos da destilação do petróleo, as principais jazidas e poços 

petrolíferos em Angola e a importância que o petróleo tem na economia do país (Ministério da Educação, 

2014; p. 49). Estes subtemas parecem constituir uma oportunidade para o professor de Química integrar 

a perspetiva CTS e contribuir para as finalidades da LBSEE (2016). No entanto, a analise das breves 
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orientações metodológicas inseridas no programa parece indicar que o professor tem um papel central 

no processo de ensino e de aprendizagem, sendo, por exemplo, pedido ao professor que “faça uma 

breve introdução relacionada aos compostos orgânicos, estabeleça as diferenças entre os compostos 

orgânicos e inorgânicos, faça uma abordagem acerca dos principais elementos químicos que servem de 

importância biológica nos seres vivos” (Ministério da Educação, 2014, p.49). Para além disso, sugere-

se como recursos a usar para a abordagem deste tema os “slides, transparências, manual e quadro” 

(Ministério da Educação, 2014, p.52). Raramente é referido que o professor deve, por exemplo, 

“estimular a criatividade” e “promover a interpretação dos fenómenos” (Ministério da Educação, 2014, 

p. 53). Assim, a perspetiva CTS não se encontra subjacente ao currículo de Química do 1.º ciclo do 

ensino secundário e o programa dificilmente contribuirá para atingir as finalidades da LBSEE. Esta 

divergência entre o programa de Química para o 1.ª ciclo do ensino secundário e a LBSEE poderá 

explicar-se, em parte, pelo facto de a LBSEE de 2016 ser recente e os programas de Química ainda não 

terem sofrido uma restruturação, de acordo com as finalidades da educação estabelecidos por esta lei.  

 A ausência da perspetiva CTS nos programas de Química para o 1.º ciclo do ensino secundário 

em Angola é semelhante à que ocorre nos programas de ciências de outros países africanos, constituindo 

um dos problemas para o ensino das ciências em África (Gungula, Faustino & Jiménez, 2013). Torna-

se, por isso, necessário que o professor olhe criticamente para o programa de Química do 1.º ciclo do 

ensino secundário colocando-o ao serviço das finalidades da educação e ensino em Angola, 

contempladas na LBSEE. Assim, em vez de ensinar de forma descontextualizada, o professor necessita 

de reinventar o programa contextualizando-o em questões locais, encontrando materiais diversificados 

de baixo custo e que favoreçam a participação ativa dos alunos em problemas de interesse social, 

económico, global e ambiental (Roehrig & Camargo, 2012).  

 

1.4. Objetivos de investigação 

 O ensino das ciências com orientação CTS em países em desenvolvimento é considerado 

importante por permitir atender aos desafios que estes países enfrentam. No caso particular de Angola, 

a LBSEE estabelece como finalidades de ensino e educação não só o prosseguimento de estudos, em 

áreas como a tecnologia e as ciências, mas também a formação de cidadãos informados capazes de se 

adaptarem às mudanças e de participarem de modo democrático na sociedade em que vivem. Assim, 

disciplinas como a Química, se ensinadas de modo consistente com uma perspetiva CTS, podem 

contribuir para as finalidades de educação e ensino mencionadas na LBSEE. A Química Orgânica é um 
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dos temas abordados na disciplina de Química do 1.º ciclo do ensino secundário e inclui subtemas que 

fazem referência explícita a conteúdos CTS, pelo que poderão estimular um ensino com orientação CTS.  

Interessa, pois, saber em que medida os manuais escolares, o principal recurso didático usado em 

Angola, integram conteúdos CTS no assunto de Química Orgânica e, se sim, como o fazem. Para além 

disso, importa averiguar até que ponto os professores são capazes de ensinar a Química Orgânica de 

modo consistente com a perspetiva CTS, contribuindo assim para as finalidades da LBSEE. Assim o 

objetivo geral desta investigação é: compreender a relação existente entre a abordagem da Química 

Orgânica e a perspetiva CTS no 1.º ciclo do ensino secundário angolano. Este objetivo geral concretiza-

se através dos seguintes objetivos específicos:  

-  Averiguar em que medida o manual escolar de Química para o 1.º ciclo do ensino secundário 

angolano aborda a Química Orgânica de um modo compatível com a perspetiva CTS;  

-  Relacionar as conceções e as representações de práticas de professores de Química do 1.º 

ciclo do ensino secundário angolano relativas à abordagem da Química Orgânica numa 

perspetiva CTS;  

-  Averiguar o que pensam os professores de Química de escolas do 1.º ciclo do ensino 

secundário angolano acerca da relação entre a perspetiva CTS e o modo como o manual 

escolar de Química aborda a Química Orgânica.  

 

1.5. Importância da investigação 

 A lei de bases do sistema de educação e ensino angolano (LBSEE, 2016) atribui importância às 

ciências para a resolução de problemas de impacto local ou nacional relacionadas com o 

desenvolvimento das ciências e da tecnologia. Por outro lado, pretende que a escola prepare cidadãos 

reflexivos, críticos e participativos. O alcance desses objetivos pode ser feito adotando a perspetiva CTS 

para lecionar temas que têm a ver com o dia a dia das pessoas, como é o caso da Química Orgânica. 

Esta investigação, ao centrar-se na compreensão da relação existente entre a abordagem da Química 

Orgânica e a perspetiva CTS no 1.º ciclo do ensino secundário angolano, poderá disponibilizar 

conhecimentos sobre o ensino da Química Orgânica em Angola. Este é um assunto para o qual não 

foram encontrados estudos de investigação. 

  Mais concretamente, esta investigação ao integrar dois estudos complementares, um com o 

manual escolar de Química da 9.ª Classe e um outro estudo com professores, permitirá conhecer as 

conceções de professores Angolanos sobre a perspetiva CTS e sobre as representações das suas 

práticas, com referência a esta perspetiva. Tal contribuirá para desenvolver programas de formação de 
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professores, a um nível inicial e contínua, que, desejavelmente, contribuirá para melhorar o ensino e a 

aprendizagem desta área da Química, tornando-o mais compatível com a perspetiva CTS. Para além 

disso, sendo o manual escolar o recurso que os professores mais utilizam na preparação das suas aulas 

e que os alunos mais usam para estudar, os resultados do estudo com o manual escolar permitirão 

conhecer as limitações e potencialidades deste, tendo como referência a perspetiva CTS. Estes 

resultados serão importantes para efetuar recomendações à elaboração de manuais escolares em 

Angola. Finalmente, atendendo a que em 2016 entrou em vigor a nova LBSEE, os resultados da 

investigação são, também, potencialmente importantes para justificar a inclusão da perspetiva CTS, no 

ensino de Química. 

 

1.6. Limitações da investigação 

 A investigação relatada neste documento, tal como todas as investigações, apresenta algumas 

limitações. O facto de apenas existir um manual escolar de Química para a 9.ª Classe constitui uma 

limitação do estudo, pois não permite comparar o modo como os diferentes manuais integram conteúdos 

CTS. Para além disso, como só foi analisado tema “Química Orgânica” neste manual escolar, não é 

possível generalizar a (in)compatibilidade do manual escolar com a perspetiva CTS. Ainda em relação ao 

estudo sobre a consistência do capítulo “Química Orgânica” do manual escolar com a perspetiva CTS, 

pode-se considerar que uma das limitações do estudo se relaciona com a análise dos dados. Embora se 

tenha usado uma grelha de análise para minimizar a interpretação dos dados e se tenha pedido a um 

colega, que se encontrava familiarizado com a grelha de análise, para dar a sua opinião sobre a 

categorização de alguns dos dados recolhidos, existe sempre uma subjetividade na análise dos dados 

condicionada pelo quadro teórico do investigador (Bardin, 2018). Assim, a análise de dados será sempre 

uma interpretação possível.  

 No que se refere ao estudo com professores e a perspetiva CTS, também a análise de dados se 

encontra condicionada à interpretação do investigador. Para além disso, outras limitações estão 

relacionadas com o instrumento de recolha de dados. No que se refere a este aspeto, apesar de o 

investigador ter treinado a técnica de recolha de dados por entrevista e ter tido em atenção as 

recomendações existentes na literatura sobre os cuidados a ter quando este instrumento é 

implementado, a pouca experiência do investigador com esta técnica poderá ter condicionado a 

qualidade dos dados recolhidos. No que se refere ao tratamento de dados, e como apenas se utilizou a 

entrevista, não foi possível recolher dados com um número elevado de professores, o que não permite a 

generalização dos resultados. Uma outra limitação está relacionada com o ciclo de ensino, nesta 
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investigação apenas participaram professores que lecionam a Química no 1.º ciclo do ensino secundário, 

o que não permite estender as conclusões aos professores de Química que lecionam no 2.º ciclo do 

ensino secundário.  

 

1.7. Estrutura geral da dissertação 

 A presente dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, faz-se 

uma contextualização da investigação e apresentam-se os objetivos que se pretendem atingir com ela. 

Faz-se, ainda, referência à importância e às limitações da investigação. No segundo capítulo, procura-se 

fundamentar a investigação realizada. Assim, neste capítulo de revisão de literatura, apresenta-se uma 

revisão de literatura sobre: a perspetiva CTS e o ensino da Química Orgânica; a abordagem CTS em 

manuais escolares e algumas conceções e práticas de professores sobre a perspetiva CTS relatadas na 

literatura. No terceiro capítulo, apresenta-se a metodologia associada à investigação. Esta divide-se em 

dois subcapítulos: Estudo I, relativo à integração da perspetiva CTS no capítulo “Química Orgânica” do 

manual escolar de Química para a 9.ª Classe e Estudo II relativo às conceções de professores de Química 

sobre a perspetiva CTS. Em cada um destes subcapítulos faz-se a descrição da população e da amostra, 

das técnica e instrumentos de recolha de dados, procedimentos de recolha de dados e tratamento de 

dados. No quarto capítulo, apresenta-se a análise dos resultados obtidos para cada um dos estudos bem 

como a discussão dos mesmos. No último capítulo apresentam-se as conclusões da investigação, 

seguidas das suas implicações e algumas sugestões para futuras investigações. Finalmente, na última 

secção surgem as referências bibliografias utilizadas ao longo do texto. Incluem-se ainda anexos 

considerados relevantes para uma melhor compreensão desta investigação. 
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CAPÍTULO II 

 REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

2.1. Introdução 

 Este capítulo está estruturado em três secções. Assim, para além da secção introdutora (2.1), 

inclui-se uma secção na qual se explicita a perspetiva CTS no ensino da “Química Orgânica” (2.2), uma 

secção na qual se faz uma revisão de estudos que analisam a abordagem CTS em manuais escolares 

(2.3) e uma secção na qual se faz uma revisão de literatura sobre conceções e práticas de professores 

sobre a perspetiva CTS (2.4).  

 

2.2. A perspetiva CTS e o ensino da Química Orgânica 

 A adoção da perspetiva CTS no ensino das ciências ajuda a desenvolver a literacia científica dos 

alunos, promovendo o seu gosto e interesse pelas ciências, desperta o espírito crítico e o pensamento 

lógico (Fernandes & Pires, 2013) e prepara para a tomada de decisões fundamentadas (Caamaño, 2001; 

Fernandes & Pires, 2013). Ensinar ciências com orientação CTS consiste em desenvolver nos alunos 

uma compreensão acerca da natureza das ciências, sobre a relação das ciências com o mundo e a 

sociedade em que vivem (Caamaño, 2001), com a finalidade de formar cidadãos capazes de reconhecer 

e avaliar o papel das ciências e da tecnologia no seu dia a dia (Pires & Delgado-Iglesias (2017). Contudo, 

ensinar ciências com orientação CTS não é fácil, até porque os alunos possuem vários mitos acerca da 

natureza das ciências e das relações que se estabelecem entre as ciências, a tecnologia e a sociedade. 

Como refere McComas (1998), alguns dos mitos que se encontram enraizados nos alunos, e na 

população em geral, acerca das ciências são: as leis científicas são absolutas, evidências 

cuidadosamente acumuladas originam conhecimento seguro, as experiências são o principal caminho 

para o conhecimento, existe um método científico, geral e universal, o qual fornece verdades e permitem 

responder a todas as questões, as ciências são mais procedimentais do que criativas, as ciências são 

um empreendimento solitário, os cientistas são particularmente objetivos, a aceitação de um novo 

conhecimento científico é linear. Também os alunos manifestam ideias ingénuas acerca das inter-

relações que se estabelecem no trinómio CTS. Embora estas interações sejam complexas, para os alunos 

as ciências e tecnologia são muitas vezes a mesma coisa, sendo as primeiras as responsáveis pelo 

desenvolvimento da tecnologia (McComas, 1998), o desenvolvimento cientifico e tecnológico não é 

condicionado por fatores externos à comunidade, como as pressões de grupos sociais e /ou políticos 

(Santos, 2001); as implicações das ciências e da tecnologia na sociedade não são analisadas em termos 
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de riscos (Zuin, 2008). Tendo em conta estas dificuldades dos alunos, sobre aspetos inerentes à 

perspetiva CTS, Aikenhead (2009) é de opinião que ao ensinar ciências segundo a perspetiva CTS, os 

alunos devem ser ajudados a dar sentido às suas experiências quotidianas, proporcionando-lhes 

oportunidades de integração ou reestruturação das suas perspetivas pessoais, provenientes dos seus 

ambientes sociais, tecnológicos e naturais. Para além disso, esta perspetiva não se foca apenas na 

aprendizagem de temas relevantes para o aluno e para a sociedade, mas também na aprendizagem de 

conceitos científicos chave, de modo integrado e contextualizado, evidenciando relações múltiplas entre 

as ciências, a tecnologia, a sociedade e o ambiente (Carpena & Tárraga, 2001).  

 De acordo com Martins, Tenreiro-Vieira e Vieira (2011, p.16), uma abordagem de conteúdos 

científicos de cariz CTS deve obedecer às seguintes caraterísticas: 

- “Selecionar temas de relevância social que envolvam as Ciências e a Tecnologia (demonstrando a importância dos 

mesmos no dia-dia do aluno) […]; 

- Identificar, explorar e resolver problemas, situações-problema ou questões, com interesse/impacto pessoal, local e 

global, que suscitem a curiosidade e o interesse e a necessidade de (re)construir conhecimento, desenvolver 

capacidades de atitudes e esclarecer processos da Ciência e da Tecnologia, bem como das suas inter-relações com 

a Sociedade […]; 

- Envolver ativamente os alunos na procura de informação que pode ser na resolução do problema, não descurando 

os recursos locais (materiais e humanos) para obter informação; 

- Abordar problemas, situações ou questões num contexto interdisciplinar e no contexto de perspetivas pessoais e 

sociais (problemas de relevância social que envolvam a Ciência e a Tecnologia) […]; 

- Enfatizar uma tomada de consciência global (reconhecer que tudo está ligado), ou seja, conhecer a Terra como 

sistema global, assim como a mudança de qualquer aspeto e o papel que as Ciências pode desempenhar na 

sociedade […].” 

 

 Martins, Tenreiro-Vieira e Vieira (2011) reconhecem que são múltiplas as abordagens que podem 

ser usadas para operacionalizar a integração da perspetiva CTS no ensino das ciências. Com base no 

trabalho de Ziman (1980) e de Solomon (1988), Martins, Tenreiro-Vieira e Vieira (2011) mencionam que 

as abordagens de cariz CTS podem ser históricas, isto é, aborda-se a evolução da Ciência e da Tecnologia 

com a evolução da sociedade, a influência da atividade científica e tecnológica na história da humanidade 

e a influência de acontecimentos históricos no desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia; 

filosófica/epistemológica, na qual se apresentam aspetos éticos do trabalho científico, a responsabilidade 

social dos cientistas no exercício da atividade científica e a natureza do conhecimento científico, seus 

limites e validade dos seus enunciados; social/sociológica, na qual se apresenta Ciência e a Tecnologia 

como empreendimentos sociais, a influência da Ciência e da Tecnologia na Sociedade e influência da 
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Sociedade no progresso científico e tecnológico, as limitações e possibilidades do contributo da Ciência 

e da Tecnologia para resolver ou minorar problemas que afetam a Sociedade; política, na qual se 

estabelecem relações entre Ciência e a Tecnologia e os sistemas políticos (o uso da política da Ciência 

e da Tecnologia, tomada de decisão sobre Ciência e Tecnologia); económica, na qual o enfoque 

apresenta a influência das condições económicas na Ciência e na Tecnologia, bem com a influência da 

Ciência e da Tecnologia no desenvolvimento económico; cultural/humanista, na qual o enfoque é a 

Ciência como cultura e valores acerca da Ciência e da Tecnologia. 

 A Química Orgânica é um dos assuntos de Química que pode ser ensinado de modo consistente 

com a perspetiva CTS, sendo recomendado por alguns autores o seu ensino de forma contextualizada, 

de modo a possibilitar que o aluno relacione a Química Orgânica com a tecnologia e a sociedade (Rocha 

& Vasconcelos, 2016). Atualmente a Química Orgânica é considerada como uma Ciência que estuda os 

compostos de Carbono, é considerada também de natureza multidisciplinar pois relaciona-se com outras 

áreas disciplinares, como a Medicina, a Biologia, a Física (Santos, 2011). O desenvolvimento da Química 

Orgânica tem uma enorme influência para os cidadãos. Esta relaciona-se com bens de primeira 

necessidade, tais como, os alimentos (gorduras, proteínas, e hidratos de carbono); permite o uso de 

diferentes materiais (fibras) para a produção de diferentes tipos de vestuário com diferente conforto para 

a saúde humana (ex.: as roupas de algodão, lã, seda, e fibras sintéticos); nos combustíveis, como (a 

madeira, o carvão, o petróleo e o gás natural); no desenvolvimento de componentes de materiais 

protetores, como vernizes, tintas, fármacos de síntese e plásticos. O petróleo e o carvão são dois grandes 

reservatórios de materiais orgânicos, os quais são não renováveis e são gastos a um ritmo elevado para 

satisfazer as necessidades mundiais a nível energético. O petróleo constitui, no contexto angolano, uma 

oportunidade para ensinar Química Orgânica com orientação CTS, pois é um dos temas do programa da 

9.ª Classe. Não só porque o petróleo é um dos recursos naturais mais importantes para o 

desenvolvimento da economia angolana como também permite diferentes abordagens de conteúdos 

CTS. Por exemplo, põem em evidência como marcos históricos do país influenciaram a evolução da 

indústria petrolífera e as atividades científicas da sua exploração (ex.: nos finais da década de 70 as 

atividades de exploração do petróleo intensificam-se em Angola, mas com a independência (1975), a 

maioria dos cientistas e engenheiros saem do país e a exploração do petróleo é reduzida (Fragoso, 

2010)); ou como o investimento científico e tecnológico se traduz num investimento económico (ex.: Nos 

anos 90 do século XX, grandes companhias internacionais, com quadros ligados às áreas das ciências 

e das engenharias, descobriram grandes jazidas de petróleo que permitiram a Angola ser um dos maiores 

produtores de petróleo africanos (Fragoso, 2010)). Estas abordagens históricas e económicas são 
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consideradas importantes por Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins (2011) quando se ensina com orientação 

CTS. Para além disso, o petróleo permite discutir questões controversas em torno do uso dos 

combustíveis fosseis e da poluição a nível local ou mesmo global. Finalmente, o seu estudo poderia 

estimular o interesse dos alunos por carreiras futura ligadas à Química na indústria petrolífera. Pelo 

exposto, a Química Orgânica ter a ver com o dia a dia das pessoas, mas tem sido ensinada de forma 

descontextualizada (Rocha & Vasconcelos, 2016).  

 

2.3. Os manuais escolares e a abordagem CTS 

 O manual escolar é usado com muita frequência por professores e alunos, desempenhado um 

papel importante no processo de ensino e aprendizagem (Morgado, 2004). Normalmente, o manual 

escolar é “um instrumento impresso, intencionalmente estruturado para se inscrever num processo de 

aprendizagem, com o propósito de melhorar o desempenho do professor e dos alunos, na tomada de 

decisões de problemas concretizados fora do contexto escolar” (Gérard & Roegiers, 1998, p. 19). 

Segundo Santos (2006), o manual escolar, não só contribui para a transmissão de conhecimento, mas 

deve também ajudar os alunos a desenvolver competências e motiva-los para a aprendizagem. Assim, 

se se valorizar o ensino das ciências segundo uma perspetiva CTS, é essencial que os manuais escolares 

sejam consistentes com essa perspetiva (Aikenhead, 2005; Yager & Lim, 2006; Zuin et al., 2008). 

Contudo, os manuais escolares usualmente não são consistentes com a perspetiva CTS, pois organizam-

se em torno de conteúdos científicos (Santos, 2006). Diversos estudos empíricos (Amaral et al.,2009; 

Moura, 2011; Sá & Filhos, 2009; Strieder & Kawamura, 2007; Solbes & Vilches, 1989) demonstraram 

a pouca consistência dos manuais escolares com a perspetiva CTS. É ainda de mencionar que não foram 

encontrados estudos que abordaram a perspetiva CTS em manuais escolares africanos, como revelou 

uma pesquisa de informação na base de dados ERIC (Education Resources Information Center), na qual 

se utilizou uma combinação das palavras chave “textbook”, “school”, “STS”, “Chemistry”, “Africa”, 

“Southern Africa”. De igual forma, a pesquisa de trabalhos na revista “Iberoamericana de Ciencia 

Tecnologia Y Sociedad”, dedicada à temática CTS e que permite a publicação em língua Portuguesa, não 

permitiu encontrar estudos sobre a perspetiva CTS em manuais escolares de países africanos de 

expressão Portuguesa.  

 Alguns dos estudos encontrados sobre a consistência de manuais escolares com a perspetiva 

CTS utilizaram os manuais escolares de Química, ou alguns capítulos dos mesmos, como corpus de 

análise (ex.: Amaral et al. 2009; Costa et al., 2017; Hipólito et al., 2008; Sá & Filhos, 2009; Santos & 

Aires, 2016; Teixeira, 2000) e alguns autores compararam o modo como a perspetiva CTS se encontrava 
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integrada nesses manuais com o modo como ela era integrada em outros manuais de ciências (ex.: 

Solbes & Vilches, 1989).  

 Os estudos com manuais escolares de Química e a perspetiva CTS relevam resultados 

semelhantes. Teixeira (2000), usando uma grelha de análise, analisou as caraterísticas CTS em 26 

manuais escolares portugueses, de Ciências Físico-Química do 8.º e do 9.º ano do ensino básico. Este 

autor constatou que os manuais escolares apresentam poucas caraterísticas CTS e que estas diminuem 

com o aumento do ano de escolaridade. Além disso, constatou que os manuais escolares analisados 

não apresentam atividades que permitam aos alunos a identificação de problemas com interesse e 

impacto local, regional ou global e que lhes proporcionem a oportunidade de exercer o seu papel de 

cidadãos, por exemplo, envolvendo-os ativamente na procura de informação sobre relações entre as 

ciências, a tecnologia e a sociedade. Mais recentemente o estudo de (Costa et al., 2017), com sete 

manuais escolares de Química portugueses, do 10.º ano de escolaridade e com a finalidade avaliar o 

modo como estes implementavam a perspetiva CTS, permitiu encontrar resultados semelhantes aos de 

Teixeira (2000). Usando uma grelha de análise, os autores constataram que os manuais escolares 

apresentavam pouca consistência com a perspetiva CTS. Os tópicos mais relacionados com a perspetiva 

CTS centravam-se na utilização da Química no dia a dia em situações como análises químicas em 

investigação criminal e análises clínicas (Costa et al. 2017). Também estudos realizados com manuais 

escolares de Química brasileiros permitiram chegar a conclusões semelhantes. Hipólito et al. (2008) 

analisaram as relações C-T-S presentes em três manuais escolares de Química, mais usados numa das 

cidades do Brasil “Uberlândia”. A analise efetuada permitiu aos autores constatarem que os três manuais 

escolares analisados não estabelecem relações C-T-S, apresentam a tecnologia como uma aplicação da 

indústria e não abordam questões de impacto tecnológico, sociais e ambientais. Algumas questões 

relacionadas com a sociedade e ambiente são apresentadas como exemplos dos assuntos abordados. 

Tal é o caso, dos procedimentos usados no tratamento de água. Porém, nenhum dos manuais escolares 

discute ou propõe atividades de discussão sobre os impactos dos mesmos na sociedade. Amaral et al 

(2009) analisaram a perspetiva CTS em seis manuais escolares de Química do ensino médio brasileiro, 

alunos entre os 15-17 anos, no tema “funções orgânicas”. A análise efetuada permitiu constatar que os 

manuais escolares: incorporam relações C-T-S na forma de exemplos; discutem pouco as relações e 

implicações das ciências com o meio ambiente, com o contexto cultural e com o contexto 

socioeconómico; não apresentam a natureza do conhecimento tecnológico; não relacionam o 

conhecimento científico com outros tipos de conhecimentos; não definem o conhecimento científico 

como um conhecimento absoluto, verdadeiro e acabado e não abordam contextos históricos, 
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nomeadamente, descobertas científicas, nos quais se explicita como a evolução das ciências e da 

tecnologia se relaciona com a evolução da sociedade e/ou o impacto dos acontecimentos históricos na 

evolução das ciências e da sociedade. No mesmo ano, Sá e Filhos (2009) analisaram as relações 

Ciências, Tecnologia e Sociedade em cinco manuais escolares de Química usados no ensino médio 

brasileiro. A análise centrada no tema “radioatividade”, presente nesses manuais, permitiu concluir que 

a abordagem deste tema não era consistente com a perspetiva CTS. Tal deve-se ao facto de os manuais 

escolares: não relacionarem o tema radioatividade com o dia a dia dos alunos; não apresentarem 

questões de impacto ambiental, relacionadas com as atividades humanas na qual a radioatividade se 

encontra presente; não sugerirem discussões acerca dos benefícios e dos problemas do uso da 

radioatividade pelo homem, por exemplo no contexto da energia nuclear; não proporem atividades, por 

exemplo, debate de ideias em torno de questões socias, políticas e éticas relacionadas com a 

radioatividade. Assim, os autores concluem que os manuais escolares não contribuem para que os 

alunos desenvolvam o raciocínio e o interesse pelo estudo das ciências. Mais recentemente, Santos e 

Aires (2016) analisaram a perspetiva CTS implementadas em 12 manuais escolares de Química do 

ensino brasileiro aprovado nos anos de 2008, 2012 e 2015. A investigação focou-se nos capítulos dos 

manuais escolares relacionados com o assunto pilhas. A análise efetuada permitiu constatar que os 

manuais escolares apresentem conteúdos CTS que se relacionam com as aplicações sociais do 

conhecimento científico e com os seus impactos. Contudo, ainda existem vários aspetos das interações 

CTS que não se encontram contempladas nos manuais escolares, designadamente: inter-relações entre 

as ciências e o desenvolvimento tecnológico, os processos de construção do conhecimento científico e a 

contextualização histórica dos processos de produção do conhecimento científico. Para além disso, a 

abordagem CTS nestes manuais escolares ocorre maioritariamente em textos complementares. Tal 

constitui, para os autores, um problema, pois eles podem ser ignorados pelos alunos e professores. 

Assim, a exploração das interações CTS presentes nos textos complementares dos manuais escolares 

pode ser efetuada na sala de aula. 

 Solbes e Vilches (1989) analisaram como 47 manuais escolares espanhóis de Ciências Físico-

Química e de Ciências da Natureza, para alunos com idade de 12-18 anos, integravam a perspetiva CTS. 

A análise dos manuais escolares, com base numa grelha de análise, permitiu concluir que estes: 

apresentam as ciências como tendo uma natureza empiricista, não mencionavam aspetos históricos, 

tecnológico, sociológico e humanistas das ciências; raramente incluíam atividades que requeriam a 

tomada de decisões dos alunos na resolução de problemas socio-científicos. 
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 Outros estudos sobre a consistência de manuais escolares de ciências (ex.: de Biologia ou Física) 

com a perspetiva CTS, relevam, de um modo geral, resultados semelhantes aos encontrados para os 

manuais escolares de Química. No caso dos manuais escolares de Biologia, os resultados parecem ser 

independentemente dos anos de escolaridade a que estes manuais se destinam e dos países ou época 

em que estes foram realizados. É de realçar que os estudos com manuais escolares de Biologia mais 

recentes indicam que estes, embora com limitações, parecem dar mais atenção às relações C-T-S. É de 

destacar o estudo de Calado, Scharfenberg e Bogner (2015), com manuais escolares alemães no tema 

“genética”, o qual destaca a consistência dos manuais escolares analisados com a perspetiva CTS. 

 Amorim (1989) analisou a integração da perspetiva CTS em cinco manuais escolares de Biologia 

de ensino médio brasileiro. O autor concluiu que quando os manuais escolares abordam relações entre 

as ciências e tecnologia, geralmente emerge a visão de que as ciências contribuem para o 

desenvolvimento da tecnologia e não são mencionados os impactos das ciências e a tecnologia na 

sociedade. Mais recentemente Kapp et al (2017), analisaram como quatro coleções de manuais 

escolares de Biologia do ensino medio brasileiro, editados em 2012, integram a perspetiva CTS no tema 

“biotecnologia e produção de alimentos”. A análise efetuada pelos autores permitiu constatar que a 

maioria dos manuais abordam a biotecnologia com recurso a contextos socioculturais como a produção 

de alimentos em 25 dos 26 textos encontrados nos manuais escolares. Contudo, esta informação é 

maioritariamente apresentada em textos complementares, o que pode ser entendido pelos professores 

e alunos como uma mera curiosidade. Para além disso, os manuais escolares, no tema em estudo, não 

estimulam a participação ativa dos alunos em questões que envolvem decisões de problemas 

ambientais, nem apresentam os conteúdos relacionados sobre os avanços científicos e tecnológico. 

Santana e Cardoso (2015) analisaram 176 textos complementares dos manuais escolares de Biologia 

do ensino medio brasileiro. A análise feita pelos autores permitiu constatar que a abordagem dos 

conceitos científicos eram o enfoque destes textos, por vezes eram estabelecidas relações entre aspetos 

científicos e sociais, os quais sugeriam aos alunos a necessidade de ações responsáveis. Questões 

relacionadas com a tecnologia não eram incorporadas de forma consistente nos textos sendo pouco 

exploradas. Num estudo semelhante ao de Santana de Cardoso (2015), mas com textos complementares 

de manuais de Física brasileiros, Strieder e Kawamura (2007) constataram que a maioria dos textos 

tinham um carater informativo. Nestes textos a imagem das ciências encontra-se afastada dos aspetos 

que caraterizam a natureza das ciências e os processos de construção do conhecimento científico; a 

tecnologia é associada a utensílios usados no dia a dia; as implicações da tecnologia na sociedade não 
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são explicitadas e nenhum dos textos explica como os conceitos científicos permitem compreender várias 

questões sociais que afetam a sociedade. 

 Calado, Scharfenberg e Bogner (2015) analisaram as relações C-T-S apresentadas em dois 

manuais escolares de Biologia do 11.º nível de ensino alemão, relativamente ao tema “genética”. A 

análise permitiu os autores concluírem que ambos os livros apresentam relações C-T-S, com destaque 

para os aspetos relacionados com a contribuição da tecnologia para os avanços da genética e com os 

riscos sobre microrganismos transgénicos em laboratórios. Nos manuais escolares eram propostas 

atividades que sugerem a tomada de decisões dos cidadãos sobre a aplicação da genética e da tecnologia 

genética na sociedade. Apesar de este estudo contrastar com os restantes estudos revistos, no que se 

refere à consistência dos manuais escolares com a perspetiva CTS, os autores consideram que ainda 

existem limitações na integração da perspetiva CTS nos mesmos. Assim, os manuais escolares ainda 

apresentam ideias ingénuas acerca das ciências e da tecnologia e não aprofundam aspetos relacionados 

com os custos e impactos da tecnologia genética no ambiente.  

 Os resultados relatados são semelhantes aos encontrados por outros autores com manuais 

escolares para níveis de escolaridade mais baixos. Moura (2011), num estudo com 10 manuais escolares 

de Ciências da Natureza do 5.º ano de escolaridade do ensino português, constatou que apenas um 

manual escolar apresentava conteúdos organizadas segundo uma perspetiva CTS, mas essas secções 

apareciam apenas no final da unidade temática. Estas secções abordavam questões de impacto social, 

tais como poluição da água, valorização da vida no planeta, reutilização das águas residuais e estações 

de tratamento de água. Contudo, nenhum dos manuais escolares discutia o impacto das ciências e da 

tecnologia na sociedade, nem dilemas éticos ou morais deste impacto; a tecnologia era maioritariamente 

apresentada como um produto que atende às necessidades humanas e as interações das ciências e da 

tecnologia com a sociedade resumem-se ao impacto das primeiras na sociedade. As atividades práticas 

quando existem, são de pesquisa de informação e poucas são as visitas de estudo propostas ou os 

debates em torno de questões socio científicas. Um estudo posterior, de Fernandes e Pires (2013), com 

sete manuais de ciências do 5.º ano de escolaridade, editados em Portugal, em 2010, revela resultados 

semelhantes aos de Moura (2011). Estes autores concluíram que os manuais escolares ainda se focam 

nos conteúdos científicos, integrando de forma deficitárias interações CTS. Também são poucas as 

sugestões de atividades nas quais os alunos são levados a questionar os argumentos apresentados, a 

procurar outras informações, a debater e discutir temas controversos e situações do dia-a-dia, nas quais 

as ciências e a tecnologia se encontram presentes. Mais recentemente, Fernandes, Pires & Delgado-

Iglesias (2018), no seu estudo com manuais escolares portugueses de Ciências do 6.º ano de 
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escolaridade e a perspetiva CTS, constataram que esta é pouco explorada nos manuais escolares. São 

escassos os textos e atividades propostas que contemplam explicitamente a natureza, a história e a 

epistemologia das ciências e da tecnologia, a construção do conhecimento científico, o trabalho dos 

cientistas e as interações CTS. Para além disso, a integração de conteúdos CTS ocorre no início ou no 

fim das unidades ou em secções designadas CTS. Fernandes, Pires & Delgado-Iglesias (2017) realizaram 

um estudo no qual compararam a integração da perspetiva CTS em 12 manuais portugueses com a 

integração efetuada por 12 manuais espanhóis de ciências dos 5.º e 6.º ano de escolaridade. Os autores 

concluíram que tanto os manuais escolares portugueses como os manuais escolares espanhóis 

incorporavam conteúdos CTS, porém estes estavam mais presentes nos manuais escolares portugueses. 

A inclusão de conteúdos CTS tinha como finalidades relacionar a aplicação das ciências e da tecnologia 

na sociedade; desenvolver competências (ex: o pensamento crítico); por em evidência a influência de 

grupos, religioso e político, no trabalho dos cientistas.  

 Os resultados obtidos, pelos vários autores, anteriormente referidos, sugerem que, na maior 

parte dos países, os manuais escolares são pouco consistentes com a perspetiva CTS. Além disso, 

quando esta é integrada, nem sempre é bem integrada. A não consistência dos manuais escolares com 

a perspetiva CTS poderá não ser fácil de resolver. Moura (2011), num estudo com autores de manuais 

escolares de ciências da natureza para o 5.º ano do Ensino Básico português, constatou que os autores 

dos manuais escolares reconhecem que estes são parcialmente compatíveis com a perspetiva CTS e 

mencionam que as editoras restringem a natureza das abordagens que podem ser incluídas nos manuais 

escolares.  

 

2.4. Conceções e práticas de professores sobre a perspetiva CTS 

 Vários estudos indicam que as práticas dos professores são condicionadas pelas suas conceções 

de ensino e de aprendizagem (Duit & Treagust, 2003; Gil-Pérez, 1991; Solbes, Vilches & Gil, 2002;; 

Vieira & Martins, 2005). Assim, é importante conhecer as conceções dos professores sobre a perspetiva 

CTS, sobre o ensino das ciências segundo uma perspetiva CTS e sobre as suas representações de 

práticas CTS. Tal constitui um ponto de partida quando se pretende implementar um ensino das ciências 

consistente com uma perspetiva CTS atual (Vieira & Martins, 2005). Estudos com professores africanos, 

em particular angolanos, no âmbito da perspetiva CTS e com enfoque nos aspetos acima mencionados 

são escassos. Uma pesquisa de publicações na base de dados ERIC, apenas permitiu encontrar estudos 

com professores sul africanos e egípcios. De igual forma, a pesquisa de trabalhos na revista 

“Iberoamericana de Ciencia Tecnologia Y Sociedad”, dedicada à temática CTS e que permite a 
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publicação em língua Portuguesa, também não permitiu encontrar estudos sobre conceções CTS de 

professores africanos de países de expressão Portuguesa. Os estudos encontrados com professores 

africanos foram realizados por (Austen, 2017; Mansour, 2008, 2013). Mansour (2008) averiguou as 

crenças CTS de 10 professores de ciências do Egipto a lecionar alunos com idades entre os 12-15 anos. 

A partir de uma entrevista e da observação de aulas, o autor concluiu que para os professores as crenças 

religiosas condicionam as suas ideias sobre as ciências e a avaliação que fazem de questões 

controversas. Assim, para os professores, os cientistas devem estudar o alcorão sagrado como ponto de 

partida para estudar as ciências. Num estudo posterior, Mansour (2013) inquiriu 12 professores egípcios 

de ciências, que lecionavam a alunos de 12-15 anos, sobre a importância de integrar a perspetiva CTS 

nos currículos de ciências e sobre os fatores que influenciam essa integração. Através de um questionário 

e de uma entrevista, o autor concluiu que a maioria dos professores perfilham a ideia de que a integração 

da perspetiva CTS nos currículos de ciências é importante, destacando a sua importância na abordagem 

de questões relacionadas com a poluição e qualidade do ar, qualidade dos recursos hídricos, saúde 

humana, crescimento da população e substâncias perigosas. As principais razões apontadas pelos 

professores para a integração da perspetiva CTS no currículo foram: envolver os alunos com práticas 

científicas, relacionar as ciências com o dia a dia; discutir problemas científicos e sociais na sala de aula; 

incentivar os alunos a aprender ciências através de situações sociais e tecnológicas; estimular o 

pensamento dos alunos sobre a relação Ciência, Tecnologia e Sociedade e ajudar os alunos na tomada 

de decisões sobre problemas relacionados com dia a dia. Recentemente, Austen (2017) analisou como 

32 professores de ciências sul africanos, que lecionavam ciências em escolas públicas de Johanesburgo 

a alunos de 12 a 15 anos, compreendiam temas socio-científicos presentes no currículo de ciências 

naturais e que importância lhes atribuíam. Através de um questionário e de uma entrevista a cada um 

dos professores, o autor concluiu que os professores definiam temas socio-científicos como temas atuais, 

nos quais os conhecimentos científicos estão presentes. Para além disso, os professores concordam que 

a abordagem de temas socio-científicos na sala de aula é importante, porque permite aos alunos uma 

melhor compreensão dos princípios científicos e uma reformulação da sua forma de pensar sobre o 

mundo. Contudo, a maioria dos professores refere que os currículos de Ciências Naturais apresentam 

algumas limitações quando se pretende ensinar ciências de forma contextualizada. Alguns professores 

mencionaram que a falta de tempo e o excesso de conteúdos a lecionar não lhes permite abordar, nas 

suas aulas, as relações entre as ciências e a sociedade.  

 Se os estudos com professores africanos de ciências no âmbito da perspetiva CTS são escassos, 

poucos foram também os estudos encontrados nos quais se inquiriram professores de ciências do ensino 
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secundário (alunos de 15-18 anos), designadamente de Química, sobre esta perspetiva. Os estudos 

encontrados com professores deste nível foram os de Coelho (2005), Firme e Amaral (2008, 2011) e 

Miranda (2008). Firme e Amaral (2008) diagnosticaram as conceções sobre a perspetiva CTS de três 

professores de Química, do ensino médio de escolas públicas e privadas de Pernambuco, Brasil. Os 

dados recolhidos, através de uma entrevista semiestruturada, permitiram concluir que a maioria dos 

professores possui ideias ingénuas sobre a perspetiva CTS. Para estes professores a tecnologia depende 

das ciências e as ciências são vistas como um conjunto de conhecimento capaz de resolver os problemas 

da sociedade. Posteriormente, após a entrevista, os fundamentos da perspetiva CTS foram apresentados 

e discutidos com os professores. Após a discussão, os autores concluíram que os professores, de um 

modo geral, consideraram importante um ensino das ciências com orientação CTS. Contudo, 

reconhecem que, nas suas aulas, privilegiam os conceitos científicos, que são apresentados nos manuais 

escolares e que sentem dificuldades em debater questões relacionadas com a tecnologia e com a 

sociedade. Num estudo posterior, Amaral e Firme (2011) analisaram até que ponto dois professores de 

Química do ensino médio de diferentes escolas do Recife, Brasil, implementavam um ensino com 

orientação CTS nas aulas de Química. Estes professores foram escolhidos para o estudo porque tinham 

vários anos de lecionação. A observação das aulas destes professores permitiu concluir que, um dos 

professores focava as suas aulas nos conceitos científicos. As aulas do outro professor incluíam 

conteúdos CTS quando o tema “pilhas e contaminação do ambiente por metais pesados” foi abordado. 

Coelho (2005) realizou um estudo com 15 professores de Química do ensino médio brasileiro sobre as 

relações C-T-S que se podem estabelecer quando se aborda o tema chuvas ácidas. Através da aplicação 

de uma entrevista aos professores de Química, a autora constatou que apenas seis professores dizem 

relacionar os conceitos de Química com o dia a dia do aluno. Para tal, referem usar ilustrações de 

substâncias químicas nos produtos industrializados e de uso diário e discutir, a nível local, os impactos 

ambientais resultantes da mineração de recursos naturais e das chuvas ácidas. Os professores de 

Química que não ensinam o tema chuva ácida com orientação CTS apresentam várias justificações para 

tal, designadamente: a falta de tempo, a falta de laboratórios e a dificuldades de realizar saídas de campo 

com os alunos. Miranda (2008) averiguou as conceções CTS de oito professores de Ciências (Biologia e 

Química) de escolas públicas de São Carlos, Brasil. Os professores, com vários anos de docência, 

evidenciavam conceções que não são compatíveis com a perspetiva CTS. Para estes, as ciências 

constituem uma alternativa para a resolução de problemas sociais e não são influenciadas por fatores 

externos (ex.: pressão exercida pelas populações). Quanto à tecnologia, esta tem como finalidade 

melhorar a vida das populações, sendo um produto de consumo para a sociedade. Apesar dos 
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professores possuírem essas conceções incompatíveis com a perspetiva CTS, consideram importante 

abordar a influência das ciências e da tecnologia na sociedade em áreas como: a saúde, a economia e 

a política.  

 Os resultados dos estudos descritos acima, com professores brasileiros de Química do ensino 

médio, não diferem dos resultados encontrados com professores de ciências brasileiros de outras áreas 

disciplinares (ex.: Biologia), de outras nacionalidades e, inclusive, de outros níveis de ensino. Por 

exemplo, Rosa e Landim (2018) efetuaram uma investigação em três municípios do Brasil, com o objetivo 

de averiguar as conceções CTS de 19 professores de Biologia que lecionavam o 13.º ano de escolaridade 

do ensino médio nas escolas estaduais. A análise dos dados permitiu concluir que a maioria dos 

professores apresentavam conceções pouco consistente com a perspetiva CTS. Para estes professores, 

as ciências e a tecnologia permitem o progresso social, económico e ambiental, pelo que a tecnologia é 

vista como influenciando positivamente a sociedade. Embora alguns professores reconheçam a 

importância de um ensino numa perspetiva CTS, os professores apontam como uma das maiores 

dificuldades para a implementação desta perspetiva, a falta de tempo para planear aulas centradas na 

perspetiva CTS e o número elevado de alunos em cada turma. Estas conceções tinham sido identificadas 

por Acevedo et al (2002), num estudo com professores de ciências espanhóis, sendo 300 professores 

do ensino secundário. No seu estudo, Acevedo et al (2002), concluiu que os professores de diferentes 

níveis de ensino, de um modo geral, apresentam crenças semelhantes. Para estes professores, a 

tecnologia é vista como aplicação das ciências, não a considerando como uma forma de resolver 

problemas práticos. Também evidenciam pouca compreensão sobre a natureza das ciências, 

nomeadamente a construção social do conhecimento científico e pouca compreensão sobre a influência 

da sociedade no desenvolvimento científico e tecnológico. Silva, Fabro e Duarte (2014) identificaram a 

familiaridade e importância que sete professores de Ciências Biológicas do ensino secundário da 

Argentina atribuem à perspetiva CTS e indagaram o modo como estes professores dizem implementar a 

perspetiva CTS no ensino das ciências. A partir de uma entrevista semiestruturada, aplicada aos 

professores, os autores concluíram que a maioria dos professores já tinha ouvido falar sobre a perspetiva 

CTS e consideram que o ensino das ciências com orientação CTS permite relacionar a Ciência e 

Tecnologia com problemas sociais que os alunos vivem. A maioria dos professores demonstrou interesse 

pelo ensino das ciências com orientação CTS, mas afirma não terem abordado esta temática na sua 

formação. Quanto à implementação de um ensino das ciências de cariz CTS, os autores constataram 

que os professores dizem pô-lo em prática quando abordam os aspetos que tem a ver com o uso dos 
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recursos naturais e os impactos que estes recursos trazem ao meio ambiente, nomeadamente a 

extração, transformação, distribuição e comercialização da madeira, metais e hidrocarbonetos. 

 No caso do contexto português, estudos, como o de Bettencourt, Almeida e Velho (2014), 

Teixeira, (2000) e Santos (2006), revelam que os professores também possuem conceções pouco atuais 

sobre a perspetiva CTS e sobre o ensino com orientação CTS. Teixeira (2000) entrevistou 10 professores 

de ciências do ensino básico português do 8.º ano e do 9.º ano de escolaridade. O estudo tinha como 

objetivo averiguar em que medida os professores ensinavam ciências com orientação CTS nas suas 

aulas. Os dados recolhidos por intermédio de uma entrevista permitiram concluir que a maioria dos 

professores não integra a perspetiva CTS nas suas aulas. Os três professores que mencionaram abordar 

ciências com orientação CTS referem que ao longo dessa abordagem, os alunos têm oportunidade de 

encontrar soluções para problemas relacionados com o dia a dia; de se envolverem ativamente com 

questões que são do seu interesse; de refletir acerca da natureza das ciências e sobre os impactos das 

ciências e da tecnologia na sociedade. Alguns mencionaram que o ensino do tema “energias alternativas” 

permitiu atingir esse fim. Os professores que dizem não ensinar ciências com orientação CTS justificam-

no com a falta de condições da escola ou com a falta de formação no assunto. Santos (2006), num 

estudo com quatro professores de ciências do 2.º do ensino básico, português de duas escolas públicas, 

averiguou as conceções destes sobre as ciências, a tecnologia e as suas inter-relações e analisou em 

que mediada as suas práticas pedagógicas eram consistentes com a perspetiva CTS. Os dados obtidos, 

por entrevista e observação de aulas, permitiram constatar que os professores possuem uma visão da 

tecnologia como aplicação das ciências e como algo com fins lucrativos; consideram que as ciências e 

a tecnologia são áreas do conhecimento que se interligam; consideram que as ideologias, crenças 

religiosas, valores morais não afetam o trabalho dos cientistas; veem os cientistas como pessoas com 

comportamento diferente de outros indivíduos e descrevem os cientistas como pessoas sem qualquer 

influência social. Relativamente às práticas pedagógicas destes professores, a autora constou que estas 

não são consistentes com a perspetiva CTS. Antes, centram-se na transmissão de conhecimento 

científico, não abordam conteúdos relacionados com o dia a dia do aluno, e utilizam como recursos os 

textos e fichas de trabalhos do manual escolar. Tréz (2007) analisou as conceções CTS de dois 

professores de Ciências da Natureza do 2.º ciclo do ensino básico Português. Os dados recolhidos, que 

incluíram os materiais didáticos elaborados pelos professores e a observação de aulas durante um 

período de dois meses, permitiram constatar que as práticas dos professores eram pouco consistentes 

com a perspetiva CTS. Nas suas aulas, o conhecimento científico era valorizado, o manual escolar era o 

recurso mais usado e as questões CTS, de natureza interdisciplinar, eram desvalorizadas. No que se 
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refere às conceções destes professores sobre a perspetiva CTS, os dados revelam que os professores 

consideram que as ciências e a tecnologia melhoram a qualidade de vida dos cidadãos, as ciências e a 

tecnologia têm desempenhado um papel importante nas resoluções de problemas. Contudo, não 

consideram as implicações que as ciências e tecnologia têm na sociedade nem o contributo da sociedade 

para o desenvolvimento tecnológico. Soares (2007) realizou um estudo em Portugal que envolveu, para 

além de outros participantes, 15 professores do 3.º ciclo do ensino básico, cinco dos quais eram 

orientadores de estágio. O estudo tinha como objetivos averiguar em que medida os professores 

abordavam as ciências com orientação CTS e as dificuldades sentidas pelos professores na sua 

implementação. A autora concluiu que a maioria dos professores refere ensinar segundo uma perspetiva 

CTS, mas sentiu dificuldades em apresentar uma situação em que tenham utilizado uma abordagem 

segundo uma perspetiva CTS. Outros professores referem que recorrem ao ensino tradicional e apontam 

como as principais dificuldades para não ensinar com orientação CTS, a falta de trabalho cooperativo, 

interdisciplinar e transdisciplinar por parte dos professores, conteúdos extensos apresentados pelos 

programas, a falta de condições de trabalho na escola, elevado número de turmas, a falta de recurso 

didáticos, a falta de uma adequação dos conteúdos do programa face à perspetiva CTS e a falta de 

capacidade dos alunos em  resolverem problemas. Bettencourt, Almeida e Velho (2014), num estudo 

com quatro professores portugueses de Biologia do 12.º ano, analisaram a frequência e o modo como é 

implementado o ensino das ciências segundo uma perspetiva CTS. Para além disso, analisaram as 

vantagens e dificuldades que os professores atribuem ao ensino das ciências segundo uma perspetiva 

CTS. Os dados, recolhidos a partir de uma entrevista semiestruturada, permitiram constatar que a 

implementação de abordagens CTS no ensino das ciências é pouco frequente, que quando o fazem 

recorrem a guiões orientadores da aprendizagem, as situações que apresentam emergem de notícias de 

jornais e de alguns problemas relacionados com o dia a dia dos alunos. Em relação às vantagens que 

os professores atribuem ao ensino das ciências segundo uma perspetiva CTS, os autores constataram 

que a maioria dos professores consideram que estas são vantajosas, uma vez que motivam os alunos, 

envolvem-nos ativamente na aprendizagem das ciências e contribuem para formar cidadãos críticos. Os 

professores referem que as principais dificuldades para implementação de um ensino com orientação 

CTS estão relacionadas com a gestão do tempo das aulas e a definição de critérios de avaliação dos 

alunos.  

 Alguns estudos revelam que os professores possuem conceções mais atualizadas sobre a 

perspetiva CTS e descrevem práticas de ensino mais consistentes com esta perspetiva, principalmente 

quando os professores dos estudos tiveram formação sobre o assunto (ex.: Negrais, 2007). Negrais 
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(2007) realizou um estudo com 75 professores de Ciências Naturais do 3.º ciclo do ensino básico 

português, com os objetivos de averiguar as conceções dos professores sobre o ensino das Ciências 

Naturais segundo a perspetiva CTS, o modo como ensinam ciências segundo esta perspetiva e as 

dificuldades sentidas. A análise dos dados permitiu concluir que a maioria dos professores apresentam 

conceções sobre a perspetiva CTS que se encontram atualizadas. Por exemplo, os professores 

consideram que as ciências e a tecnologia são interdependentes, as questões políticas afetam o trabalho 

dos cientistas, os cientistas são pessoas que precisam de apoio económico e social para os seus 

trabalhos. A maioria dos professores mencionam que tiveram conhecimento sobre a perspetiva CTS 

durante as suas formações e que têm implementado um ensino consistente com a perspetiva CTS. Nas 

suas práticas, os professores referem a realização de debates entre os alunos sobre problemas reais 

relacionados com o dia a dia destes. Contudo, os recursos usados não privilegiam as saídas de campo 

e/ou as visitas de estudo, as quais poderiam ser importantes no âmbito das descrições de aulas que 

apresentam. Os professores apontam como uma das maiores dificuldades para a implementação de 

abordagens CTS no ensino das ciências a falta de tempo para planificar aulas desta natureza.  

 Um dos aspetos a ter em conta quando se pretende implementar um ensino CTS prende-se com 

a discussão de temas sociais atuais e controversos, nos quais as ciências se encontram envolvidas. 

Sobre este aspeto, Reis e Galvão (2008) realizaram um estudo com duas professoras portuguesas de 

Biologia e Geologia do 11.º ano de escolaridade de duas escolas. O estudo analisou as conceções das 

professoras sobre a ciências e a tecnologia e as suas opiniões sobre a discussão de questões 

controversas na sala de aula. Os dados, recolhidos, por entrevista, permitiram concluir que ambas as 

professoras possuíam uma imagem positiva acerca das ciências e da tecnologia; consideravam as 

ciências como um processo dinâmico em constante evolução e admitiam a existência de múltiplas inter-

relações entre as ciências, a tecnologia e sociedade. Quanto à discussão de assuntos controversos, 

relacionados com o dia a dia do aluno (ex.: reprodução humana, genética, a clonagem, as doenças 

sexualmente transmissíveis, o controlo da natalidade e a fertilização), os autores constataram que as 

professoras consideravam que estes eram importantes, pois permitiam o desenvolvimento de 

capacidades de resolução de problemas e da literacia científica.  

 Os cursos de formação de professores sobre o tema CTS revelam que estes têm um impacto 

positivo na evolução das conceções de professores sobre esta temática (Fontes & Cardoso, 2006; Silva 

& Marcondes, 2013; Tsai, 2002). Tsai (2002) implementou com professores de ciências Chineses um 

curso de formação sobre a perspetiva CTS no ensino das ciências. O curso de formação, na modalidade 

de oficina, permitiu aos professores evoluírem as suas ideias sobre a perspetiva CTS. Em particular, 
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passaram a considerar que o trabalho dos cientistas é influenciado pelo trabalho de outros cientistas, 

que o desenvolvimento das ciências depende do trabalho em grupo dos cientistas, o desenvolvimento 

científico é influenciado por fatores externos como a política e a sociedade. Também Silva e Marcondes 

(2013) relataram evolução nas conceções CTS de cinco professores de ciências brasileiros após um 

curso de formação sobre a perspetiva CTS. Este curso de formação apresentava momentos nos quais 

os professores refletiam sobre as suas conceções e sobre a consistência das suas práticas de ensino 

com a perspetiva CTS. Os autores constataram que, antes do curso de formação, os professores 

possuíam conceções ingénuas sobre a perspetiva CTS, considerando, por exemplo, a tecnologia como 

aplicação das ciências e a sociedades como consumidora de produtos científicos. Após o curso de 

formação, a maioria dos professores apresentava conceções mais consistentes com a perspetiva CTS. 

Para além disso, os professores passaram a atribuir maior importância à implementação de abordagens 

CTS no ensino das ciências. Fontes e Cardoso (2006) realizaram um estudo com 11 professores 

orientadores de estágio de Biologia e de Geologia que frequentavam uma ação de formação sobre a 

perspetiva CTS. O programa de formação desenvolveu-se em secções que incluíam uma componente 

teórica e uma componente prática. O impacto da formação foi avaliado por um questionário, tendo-se 

constatado que, antes da formação, os professores tinham uma visão limitada das ciências. Esta era 

vista como o produto da atividade humana, a tecnologia era concebida como uma aplicação das ciências. 

Após a formação, os professores passaram a expressar uma visão mais atualizada das ciências, 

considerando que esta é influenciada por diferentes “poderes”. Para além disso, os professores sentiam-

se mais motivados para implementar práticas pedagógicas consistentes com a perspetiva CTS. Apesar 

do impacto positivo da formação, os professores evidenciaram dificuldades em evoluir as suas ideias 

sobre a tecnologia e sua relação com as ciências.  

 Em suma, os estudos com professores de ciências de diferentes países revelam que estes não 

possuem conceções aceites acerca da perspetiva CTS e que essas conceções se refletem, de um modo 

geral, nas suas práticas. Constata-se ainda, que quando os professores são sujeitos a programas de 

formação, consistentes com a perspetiva construtivista e nos quais se incluem a perspetiva CTS e o 

ensino das ciências com referência a esta perspetiva, os professores melhoram as suas ideias iniciais e 

práticas. Contudo, a mudança parece ser lenta, uma vez que mesmo após estas intervenções os 

professores continuam a evidenciar algumas ideias ingénuas.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 
 
3.1. Introdução 

 Este capítulo tem como finalidade descrever e fundamentar a metodologia utilizada para a 

concretização dos objetivos estabelecidos e apresentados no primeiro capítulo da dissertação. Após a 

apresentação da estrutura geral deste capítulo (3.1), faz-se, em 3.2, uma síntese da investigação 

realizada e, em seguida, apresenta-se e justifica-se os procedimentos utilizados no estudo I:  “abordagem 

CTS no capítulo Química Orgânica do manual escolar de Química do 1.º ciclo do ensino secundário” 

(3.3) e no estudo II: “os professores e a perspetiva CTS no ensino da Química Orgânica”. 

 

3.2. Síntese de investigação 

 Esta investigação pretende compreender a relação existente entre a abordagem da Química 

Orgânica e a perspetiva CTS no 1.º ciclo do ensino secundário angolano. Para isso, foram realizados dois 

estudos complementares: um estudo com o manual escolar de Química para a 9.ª Classe e um outro 

com professores de Química, com experiência de lecionação na 9.ª Classe. O estudo com o manual 

escolar da 9.ª Classe visa averiguar em que medida o manual escolar de Química para o 1.º ciclo do 

ensino secundário angolano aborda a Química Orgânica de um modo compatível com a perspetiva CTS. 

O estudo com professores visa alcançar os seguintes objetivos: relacionar as conceções e as 

representações de práticas de professores de Química do 1.º ciclo do ensino secundário angolano 

relativas à abordagem da Química Orgânica numa perspetiva CTS e averiguar o que pensam os 

professores de Química de escolas do 1.º ciclo do ensino secundário angolano acerca da relação entre 

a perspetiva CTS e o modo como o manual escolar de Química aborda a Química Orgânica.  

 No primeiro estudo não se analisa todo o manual escolar de Química em termos do modo como 

integra a perspetiva CTS. Apenas se analisa o capítulo “Química Orgânica”, por ser esse o assunto 

selecionado para esta investigação. Assim, a análise do modo como a Química Orgânica é abordada no 

manual da 9.ª Classe, edição de 2016, no que respeita à perspetiva CTS foi efetuada com base numa 

grelha de análise, adaptada do estudo de Moura (2011). Esta grelha de análise tinha sido validada para 

o estudo deste autor por especialistas na área da educação em ciências. Na análise do conteúdo do 

capítulo “Química Orgânica” do manual escolar, as dimensões de análise utilizadas são as que constam 

da grelha de análise de Moura (2011).  
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 No segundo estudo com professores de Química, com experiência na lecionação da 9.ª Classe, 

foi utilizada a técnica de inquérito por entrevista. Os professores da amostra lecionavam em oito escolas 

da região de Dundo/Lunda-Norte e alguns consideravam-se familiarizados com a perspetiva CTS, a 

maioria tinha menos de 10 anos de experiência em ensino. Depois de transcritas as entrevistas, 

procedeu-se à análise de conteúdo das respostas, tendo-se criado categorias, uma a priori e outras a 

posteriori. Para as várias categorias de análise criadas calcularam-se as frequências de resposta em 

cada categoria, permitindo assim efetuar comparações. Os dados obtidos para cada uns dos estudos 

estão organizados em tabelas, de forma a facilitar a análise. São ainda apresentados excertos do manual 

escolar de Química e excertos das entrevistas de modo a ilustrar as categorias de resposta usadas no 

estudo.  

 

3.3. Descrição do estudo I: abordagem CTS no capítulo Química Orgânica do manual escolar de 

Química do 1.º ciclo do ensino secundário 

3.3.1. Caraterização da população e amostra 

 Segundo Tuckman (2000), a população de um estudo refere-se ao conjunto de pessoas e 

instituições, que se pretende estudar em profundidade e que se permite generalizar os resultados da 

investigação. Neste estudo, que pretende averiguar em que medida o manual escolar de Química usado 

no 1.º ciclo do ensino secundário angolano aborda a Química Orgânica de um modo compatível com a 

perspetiva CTS, a população é constituída pelo manual de Química da 9.ª Classe, homologado pelo 

Ministério da Educação de Angola e editado em 2018, pela editora Texto Editores. Este manual escolar 

com o título “Química – 9.ª Classe”, inclui um capítulo “Química Orgânica” com 144 páginas e com três 

secções, sendo estas: “estudo do grupo 16 da tabela periódica”, “quantidade em Química” e “Química 

do carbono”. 

 No 1.º ciclo do ensino secundário angolano, a Química Orgânica é lecionada, apenas, na 9.ª 

Classe e, por esta razão, o estudo centrou-se apenas neste manual escolar para esta Classe. Tendo em 

conta o número reduzido de manuais escolares existentes (apenas um), não foi selecionada uma amostra 

de manuais escolares. Assim, realizou-se a investigação com o manual escolar existente, o qual 

corresponde à população. Optou-se pelo capítulo “Química Orgânica”, porque a Química Orgânica 

apresenta potencialidades para ser ensinada com orientação CTS (ver secção 2.2.). Para facilitar a tarefa 

de escrita, ao manual escolar foi atribuído um código composto pelas siglas ME.  
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3.3.2. Técnica e instrumento de recolha de dados 

 Para a análise dos conteúdos CTS inseridos no capítulo “Química Orgânica” do manual escolar 

para a 9.ª Classe, utilizou-se a técnica de análise de documentos. Atendendo a que a análise de 

documentos é essencialmente de natureza qualitativa e, por isso, condicionada pela interpretação do 

investigador (Bardin, 2018), a análise dos dados foi apoiada por uma grelha de análise. Esta grelha de 

análise foi adaptada da grelha de análise usada por Moura (2011) num estudo que envolveu o capítulo 

“água” de manuais escolares portugueses para o 5.º ano de escolaridade e que possuía objetivos 

semelhantes ao estudo que aqui se apresenta. Embora a grelha de análise utilizada no presente estudo 

inclua as mesmas dimensões da grelha de Moura (2011), algumas subdimensões foram adaptadas por 

se considerar que estas não se adequavam ao contexto angolano (ex.: área escola) ou porque surgiram 

propostas de análise de outros autores (ex.: Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins, 2011) que se revelaram 

mais pertinentes para uma análise do conteúdo CTS e que incluíam algumas das subdimensões definidas 

por Moura (2011). Assim, a grelha de análise usada neste estudo inclui as seguintes dimensões: 1) a 

consistência da perspetiva CTS ao longo do capítulo, a qual procura analisar a consistência interna do 

capítulo em termos de integração de conteúdos CTS; 2) os aspetos apresentados, a qual procura analisar 

os conteúdos CTS presentes no manual escolar; 3) caraterísticas metodológicas, a qual pretende analisar 

quais as caraterísticas metodológicas dos excertos que incluem conteúdos CTS; 4) recursos utilizados 

para apoiar abordagens CTS, a qual procura identificar que recursos são usados nos manuais escolares 

relacionados com o conteúdo CTS.  

 Quanto às subdimensões para cada uma das dimensões de análise, decidiu-se que na 

“dimensão consistência da perspetiva CTS ao longo do capítulo”, não se consideraram as subdimensões 

“espaço curricular não disciplinar” e “espaço curricular não disciplinar, ex.: área de projeto, estudo 

acompanhado e formação cívica” incluídas na grelha de análise de Moura (2011) porque estas não eram 

adequadas para o contexto angolano, nem existiam outras similares para este contexto. Assim estas 

subdimensões da grelha de Moura (2011) foram eliminadas. No que se refere à dimensão aspetos CTS 

apresentados, optou-se por organizar os dados de acordo com os aspetos apresentadas por Vieira, 

Tenreiro-Vieira e Martins (2011) e adaptadas do trabalho de Ziman (1980) e de Solomon (1988), os 

quais explicitam qual o enfoque dos conteúdos CTS. Ao faze-lo já incluem as subdimensões 

“caraterização das ciências”, “caraterização da tecnologia” e “relações entre as ciências e a tecnologia” 

apresentadas na grelha de análise de Moura (2011). As subdimensões usadas para a dimensão “aspetos 

apresentados” encontram-se no Quadro 1. A grelha de análise criada por Moura (2011) para análise da 

perspetiva CTS em manuais escolares foi submetida a um processo de validação, no qual estiveram 
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envolvidos investigadores em educação em ciências. A adaptações desta grelha de análise só foram 

validadas pela orientadora desta dissertação que acompanhou o processo de elaboração da grelha de 

Moura (2011).  

 

Quadro 1: Aspetos analisados na dimensão aspetos apresentados (Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins, 2011, p.18) 

Aspetos apresentados Foco 

Histórica 

Evolução da Ciência e da tecnologia com a evolução da sociedade: influência da 

atividade científica e tecnológica na história da humanidade; e a influência de 

acontecimentos históricos no desenvolvimento da Ciência e da tecnologia. 

Filosófica/ 

Epistemológica 

Aspetos éticos do trabalho do cientista e responsabilidade social dos cientistas no 

exercício da atividade científica. 

Natureza do conhecimento científico, seus limites e validade com os seus enunciados. 

Social/ 

Sociológica 

A Ciência e a tecnologia como empreendimentos sociais. 

Influência da ciência e da tecnologia na sociedade e influência da sociedade no 

progresso científico e tecnológico. 

Limitações e possibilidades do contributo da Ciência e da tecnologia para resolver ou 

minorar problemas que afetam a sociedade.  

Política 
Relações entre a Ciência e a tecnologia e os sistemas políticos (o uso da Ciência e da 

tecnologia, tomada de decisão sobre a Ciência e tecnologia, ...). 

Económica 

Influência das condições económicas na Ciência e na tecnologia. 

Influência da Ciência e da tecnologia no desenvolvimento económico (indústria, 

emprego, consumo, ...).  

Humanista/ 

Cultural 

A Ciência como cultura. 

Valores acerca da Ciência e da tecnologia. 

 
No que se refere à dimensão caraterísticas metodológicas, não se efetuaram alterações em 

relação às subdimensões de análise de Moura. Assim, analisou-se se os conteúdos CTS se encontravam 

inseridos no corpo do texto, em atividades em atividades práticas ou em questões, de modo a inferir se 

a informação CTS se encontrava centrada no aluno ou não. Finalmente, as subdimensões de análise 

inseridas na dimensão “recursos utilizados para apoiar abordagens CTS” foram as mesmas da grelha 

de análise de Moura. Assim, analisou-se se os conteúdos CTS se encontravam integrados em atividades 

práticas e qual a sua natureza; em textos produzidos pelo autor, em textos integrados pelo autor e que 

tipo de fontes foram usadas. As alterações às sub-dimensões da análise da grelha foram validadas pela 

orientadora da dissertação e aplicadas a um outro capítulo do manual escolar em análise.  
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A grelha de análise usada neste estudo e adaptada de Moura (2011) encontra-se no Anexo 1  

 

3.3.3. Recolha de dados 

 No processo de recolha de dados, o investigador começou por fazer uma leitura integral do 

capítulo “Química Orgânica” do manual de Química para a 9.ª Classe de modo a ter uma perceção de 

como a perspetiva CTS era, ou não, integrada no mesmo. De seguida, assinalou no capítulo do manual 

escolar os conteúdos CTS encontrados. Estes constituíram a unidade de análise. Os conteúdos CTS 

poderiam ser encontrados em frases, imagens, questões, atividades práticas, nas quais se apresentava 

de forma explícita uma relação entre pelo menos dois dos seguintes elementos: ciências, tecnologia e 

sociedade. Posteriormente, com base na grelha de análise adaptada do estudo de Moura (2011) e 

descrita na secção (3.3.2), classificou-se cada um dos conteúdos CTS tendo em conta as várias 

dimensões e subdimensões de análise.  

 

3.3.4. Tratamento de dados  

 Os dados recolhidos, através da utilização da grelha de análise, foram sujeitos a uma análise de 

natureza qualitativa e, em seguida, construíram-se tabelas, tendo em vista a sua apresentação de forma 

mais organizada. Posteriormente, foram calculadas as frequências de ocorrência para cada categoria 

formada. 

 

3.4 Descrição do estudo II: conceções e representações de práticas de professores de Química do 1.º 

ciclo relativas à abordagem da “Química Orgânica” numa perspetiva CTS 

3.4.1 População e amostra 

 Segundo Tuckman (2000), a população de um estudo refere-se ao conjunto de pessoas e 

instituições, que se pretende estudar em profundidade e à qual se pretende generalizar os resultados da 

pesquisa. No trabalho aqui descrito, realizou-se um estudo com professores de Química com experiência 

na lecionação do programa de Química angolano para a 9.ª Classe. Dada a impossibilidade de efetuar o 

estudo com toda a população do estudo, porque esta apresenta uma dimensão elevada e porque se 

selecionou como instrumento de recolha de dados a entrevista, selecionou-se uma amostra de 

professores para o estudo. A amostra é, segundo (Fortin, 2009), definida como a parte de uma população 

sobre a qual se faz o estudo. Para o presente estudo, selecionaram-se professores que lecionam ou já 

tinham lecionado a “Química Orgânica” no 1.º ciclo do ensino secundário geral (9.ª Classe), com o 

programa que se encontra em vigor e que trabalhavam em escolas públicas angolanas. Para além disso, 
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limitou-se a área geográfica de incidência do estudo ao município do Dundo, em Angola, pois corresponde 

à área geográfica de residência do investigador o que facilita a logística de recolha de dados. Nesta área 

geográfica existem 16 escolas nas quais se leciona a Química ao 1.º ciclo do ensino secundário, sendo 

o número médio de professores de Química, a lecionar no ensino secundário, de dois professores por 

escola. Embora a amostra do estudo seja uma amostra de conveniência, procurou-se diversificar o 

número de escolas das quais os professores eram provenientes. A amostra deste estudo é constituída 

por 19 professores de Química, o que corresponde, aproximadamente, a 60% dos professores de 

Química que trabalham nas escolas do município do Dundo e que lecionam no ensino secundário. Estes 

professores são provenientes de 10 escolas.  

 A caraterização dos professores da amostra encontra-se na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Caraterização da amostra de professores (f)                                                                         (N=19) 

Caraterísticas dos professores f 
Idade (anos) 25-29 5 

30-39 12 

40-49 2 

Sexo Masculino 18 

Feminino 1 

Formação académica Bacharel em química 8 

Licenciado em química 11 

Tempo de serviço como professor de Química (anos) 5-9 17 

10-15 2 

Tempo de experiência como professor da 9.ª Classe (anos) 5-9 18 

10-15 1 

Funções na escola Coordenador 9 

Professor 19 

Vínculo  Efetivo 18 

Colaborador  1 

 
Como se pode constatar, a partir da análise da Tabela 1, os professores envolvidos no estudo 

têm idades compreendidas entre os 25 e 49 anos, tendo a maioria dos professores idades entre 30-39 

anos. Constata-se, ainda, que a maioria dos professores é do sexo masculino. No que se refere à 

formação inicial, 11 professores são licenciados em Química e oito possuem um Bacharel em Química. 

Quanto à experiência profissional, a maioria possui tempo de serviço como professor de Química entre 
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os 5-9 anos, sendo também este o tempo de experiência a lecionar Química à 9.ª Classe. A maioria dos 

professores da amostra apenas desempenha a função de professor tendo também a maioria um vínculo 

efetivo. Quanto à familiaridade dos professores com o manual escolar, a maioria referiu que faz uso do 

mesmo nas suas aulas. 

 

3.4.2 Técnicas e instrumentos de recolha de dados  

 Para efeitos de recolha de dados foi utilizada a técnica de inquérito por entrevista, com recurso 

a uma entrevista de tipo semiestruturada. A entrevista semiestruturada é utilizada, principalmente, nos 

estudos qualitativos, quando o investigador quer compreender com profundidade um fenómeno vivido 

pelos participantes (Fortin, 2009), tal como acontece neste estudo. Este tipo de entrevista permite ao 

investigador incluir questões fundamentais para o estudo, garantindo que todas são colocadas a todos 

os participantes. Estas questões podem ser complementadas com outras para esclarecer ou aprofundar 

as respostas que vão sendo dadas. Na versão final, depois de validada, a entrevista centrou-se nas 

seguintes dimensões: (i) Caraterísticas dos participantes no estudo; (ii) Conceções de professores sobre 

a perspetiva CTS; (iii) Conceções de professores sobre o ensino da Química com orientação CTS; (iv) 

Representações de práticas de professores relativas à adoção da perspetiva CTS em Química Orgânica; 

(v) Opiniões de professores sobre a integração da perspetiva CTS no manual escolar de Química e (vi) 

Conclusão. A matriz da entrevista encontra-se apresentada no Quadro 2. 

Com base nas dimensões e objetivos explicitados na matriz da entrevista, elaborou-se o um guião 

de entrevista. Algumas questões para o guião da entrevista (isto é, as questões 2.1, 2.11, 3.1 e 3.2) 

foram inspiradas em instrumentos de recolha de dados utilizados em trabalhos de investigação com 

objetivos semelhantes ao deste estudo (Santos, 2006; Teixeira, 2000). Outras questões, tais como as 

questões sobre a perspetiva CTS adotada por manuais escolares, foram construídas pelo investigador 

para este estudo. 

A primeira versão do guião da entrevista, para além da apreciação da orientadora desta 

dissertação, foi validada por um especialista em Educação em Ciências. Foi pedido a este especialista 

que se pronunciasse sobre a relevância das dimensões e sua relação com os objetivos específicos a 

alcançar para cada uma delas, bem como sobre a adequação das questões aos respetivos objetivos 

específicos. A análise do especialista revelou a necessidade de efetuar alterações na matriz e questões 

associadas a alguns objetivos, designadamente: incluir itens que permitissem averiguar a familiaridade 

dos participantes com a perspetiva CTS e averiguar as conceções dos participantes sobre a perspetiva 

CTS. 
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Todas as sugestões apresentadas pelo especialista foram consideradas relevantes tendo-se 

procedido à reformulação da matriz e guião da entrevista. Estes instrumentos foram de novo apreciados 

pelo mesmo especialista que voltou a sugerir mais algumas alterações, as quais foram contempladas. 

Uma vez elaborada a matriz e o guião da entrevista, estes foram apreciados por três colegas de mestrado, 

que tinham tido formação na perspetiva CTS no âmbito do mestrado. Estes colegas sugeriram alterações 

em termos linguísticos no guião da entrevista, por exemplo, sugeriram a alteração da sigla CTS pelo 

termo Ciência, Tecnologia e Sociedade. Finalmente, o guião de entrevista foi aplicado com um professor 

angolano com caraterísticas semelhantes às da população em estudo e que se encontrava a estudar em 

Portugal. Como resultado, surgiu a necessidade de efetuar novas alterações linguísticas ao guião da 

entrevista. O guião final da entrevista encontra-se no anexo 2. 
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Quadro 2: Matriz da entrevista aos professores de Química da 9.ª Classe 

Dimensão Objetivos  Quest. 

Caraterísticas 
dos 
participantes 
no estudo 

Caraterísticas 
pessoais 

Caraterizar os participantes quanto ao sexo 
Caraterizar os participantes quanto à idade 

- 
1.1 

Caraterísticas 
profissionais 

Caraterizar os participantes quanto à sua formação académica  
1.2 

Caraterizar os participantes quanto à sua experiência profissional 1
5 

Identificar o tipo de vínculo contractual dos participantes 1.6 

Conceções de professores 
sobre a perspetiva CTS 

Averiguar a familiaridade dos participantes com a perspetiva CTS  
Averiguar as conceções dos participantes no estudo sobre o que 
é a perspetiva CTS 

2.1 
 

2.1.1 

Conceções de professores 
sobre o ensino da Química 
com orientação CTS 

Identificar o que os professores entendem por ensinar Química 
segundo uma perspetiva CTS 

 
3.1 

Averiguar a importância que os professores atribuem à 
abordagem da Química Orgânica na 9.ª Classe, segundo uma 
perspetiva CTS 

3.2 

Representações de práticas de 
professores relativas à adoção 
da perspetiva CTS em Química 
Orgânica 

- Averiguar em que medida os professores dizem abordar nas 
suas aulas a Química Orgânica segundo uma perspetiva CTS 
- Averiguar as razões da abordagem, ou não, da Química 
Orgânica segundo uma perspetiva CTS 
- Caraterizar o modo como os professores dizem abordar nas 
suas aulas a Química Orgânica segundo a perspetiva CTS 
- Caraterizar o modo como os professores perspetivam a 
abordagem da Química Orgânica segundo a perspetiva CTS  

4.1 
 

4.1.1 e 
4.1.2 
4.2 
4.3 

Opiniões de professores sobre 
a integração da perspetiva CTS 
no manual escolar de Química 

- Averiguar o que os professores pensam sobre a 
(in)compatibilidade do manual escolar com a perspetiva CTS 
- Averiguar como os professores pensam, que a “Química 
Orgânica” deveria ser apresentada, no manual escolar, para ser 
(mais) compatível com uma perspetiva CTS 
- Averiguar em que medida os professores analisam criticamente 
a consistência de excertos do capítulo “Química Orgânica”, do 
manual escolar, com a perspetiva CTS 

5.1 
 
 
 

5.2 
 
 
 

5.3 

Conclusão 
Averiguar se os professores querem acrescentar alguma 
informação adicional   

6 
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3.4.3 Recolha de dados  

 A recolha de dados foi efetuada através de uma entrevista semiestruturada, apoiada pelo 

protocolo de entrevista referido no anexo 2. Antes de recolher os dados, o investigador solicitou a 

autorização para a realização do estudo à Direção Provincial de Educação da Lunda-Norte, em Angola. 

Uma vez obtida a autorização escrita, o investigador dirigiu-se a cada uma das escolas e pediu 

autorização ao seu diretor para realizar a investigação. Uma vez autorizado o estudo pelos diretores de 

cada escola, estes indicaram, após terem falado com os professores, aqueles que se encontravam 

disponíveis para participar na investigação. 

 Os professores selecionados foram informados, no início da entrevista, sobre o objetivo da 

mesma, sobre a não obrigatoriedade de participar no estudo e sobre a confidencialidade dos dados 

pessoais, e dos dados que, de forma indireta, os pudessem identificar. Uma vez dado o consentimento 

dos professores, foi solicitada permissão para gravar a entrevista em áudio. Todos os 19 professores 

aceitaram ser áudio-gravados. As entrevistas tiveram a duração de 20 a 40 minutos, foram realizadas 

individualmente, decorreram no período de agosto a setembro de 2018 e foram realizadas pelo 

investigador. O entrevistador não tinha experiência com a recolha de dados por entrevista, pelo que foi 

necessário treinar a técnica. Assim, antes da recolha de dados, o investigador realizou uma entrevista a 

um professor, com caraterísticas semelhantes a população em estudo, que se encontrava a estudar em 

Portugal. Esta entrevista foi áudio-gravada, com o consentimento do professor e transcrita. O investigador 

refletiu, com ajuda da orientadora, sobre o modo como a entrevista foi conduzida e sobre alguns cuidados 

a ter na sua condução. Assim, foi necessário ter atenção a alguns aspetos durante as entrevistas a 

realizar, como a necessidade de: formular questões adicionais para desenvolver as ideias dos 

entrevistados, por exemplo, quando o entrevistado apenas referia “sim” ou “não”, era necessário pedir 

para este explicar o porquê desta opção; reformular a questão quando o entrevistado não a compreende 

e não apresentar a opinião do entrevistador às respostas do entrevistado. A necessidade de treinar a 

técnica de entrevista é um aspeto mencionado na literatura (McMillan & Schumacher, 2001). 

 No que diz respeito ao local onde a entrevista decorreu, alguns professores foram entrevistados 

nas escolas onde lecionavam, outros professores nas suas residências. As entrevistas que ocorreram na 

residência dos professores foram realizadas nos finais de semana. No caso das entrevistas que 

decorreram nas escolas, foi escolhido um lugar calmo da escola, indicado pelos professores. Ao realizar 

a entrevista, constatou-se que os professores apresentavam dificuldades em se pronunciar sobre as 

questões referentes ao ensino da Química com orientação CTS, mas era mais simples pronunciarem-se 

sobre a abordagem da Química Orgânica segundo esta perspetiva.  
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 Uma vez realizadas as entrevistas, as gravações áudio foram transcritas integralmente e foram 

impressas. A cada entrevista atribuiu-se um código constituído por um número, de 1 a 19, que 

corresponde ao número de ordem com que a entrevista foi efetuada. O nome do professor não foi incluído 

na transcrição da entrevista e apenas foi pedido na entrevista de modo a contribuir para um clima mais 

acolhedor entre o entrevistador e o entrevistado.  

 

3.4.4 Tratamento de dados 

 Para a análise dos dados recolhidos juntos dos professores foram construídas um conjunto de 

categoria de análise, umas a priori e outras a posterior. Assim procedeu-se a uma análise de conteúdo 

das entrevistas (Bardin, 2018), sendo esta análise de natureza qualitativa. A matriz da entrevista foi 

usada como um instrumento estruturador de análise. Como resultado, a análise de dados organizou-se 

em seis grandes temas: “familiaridade com a perspetiva CTS”; “conceções de professores sobre a 

perspetiva CTS”, “conceções de professores sobre a abordagem de relações C-T-S no ensino da Química 

Orgânica”; “constrangimento dos professores à abordagem da Química Orgânica segundo uma 

perspetiva CTS”; “perceção dos professores sobre a consistência de excertos do manual escolar com a 

perspetiva CTS” e “propostas de melhoria dos excetos do manual escolar”.  

 No que se refere ao tema “familiaridade dos professores com a perspetiva CTS” começou-se por 

categorizar os dados em duas categorias: professores familiares e professores não familiares com esta 

perspetiva. A “familiaridade” refere-se ao facto de o professor já ter ouvido ou não falar sobre a perspetiva 

CTS. De seguida, analisaram-se as conceções dos professores que dizem estar familiarizados com a 

perspetiva CTS. Para tal, utilizou-se um conjunto de categorias a priori , baseadas no trabalho de Mansour 

(2008), tendo-se acrescentado outras que se consideraram necessárias para analisar os dados 

recolhidos. Assim, as conceções dos professores sobre a perspetiva CTS foram organizadas nas 

categorias “algumas relações CTS”, “relações em alguns binómios CTS”, “ciências e tecnologia como 

recurso didático”. No que se refere à categoria “algumas relações C-T-S” esta inclui vários tipos de 

relações C-T-S, as quais são indicadas através de setas. Assim, por exemplo, em C®T®S tal significa 

que para o professor existe uma relação linear entre as ciências, a tecnologia e a sociedade, na medida 

em que as ciências contribuem para o desenvolvimento da tecnologia e esta por sua vez tem um impacto 

na sociedade. 

 Uma vez identificadas as conceções dos professores sobre a perspetiva CTS, os dados foram 

analisados de modo a compreender quais as conceções de professores sobre o ensino da Química 

Orgânica com orientação CTS. Análises preliminares dos dados, nas quais se compararam a 



 49 

representação da abordagem da Química Orgânica com orientação CTS por: 1) professores que se 

sentiam familiarizados com a perspetiva CTS com os professores que não se sentiam familiarizados com 

esta perspetiva, mas que tinham sido esclarecidos sobre esta perspetiva pelo investigador e 2) 

professores com uma licenciatura em Química com os professores que possuíam um bacharel em 

Química, não revelaram diferenças entre os grupos. Assim, optou-se por analisar o grupo dos 19 

professores, quanto às conceções sobre a abordagem CTS, como um todo, isto é, sem se formarem 

grupos de professores. A análise de dados foi inspirada na grelha de Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins 

(2011), tendo sido analisados os aspetos: “envolvimento do aluno”, “recursos utilizados”, “abordagem 

de relações C-T-S em Química Orgânica” e “situações mobilizadas”. No que se refere ao aspeto 

envolvimento do aluno, procurou-se analisar se o ensino era centrado no aluno ou no professor. No 

primeiro caso, na qual está subjacente uma perspetiva de ensino aprendizagem construtivista, o aluno é 

um considerado um agente ativo e envolve-se em atividades de análise e discussão de situações-

problema do quotidiano que envolvem as ciências, a tecnologia e as suas inter-relações com a sociedade 

(Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins, 2011). Quando a aprendizagem é centrada no professor, a perspetiva 

de ensino aprendizagem subjacente é de transmissão-receção, tendo o aluno um papel passivo no 

processo, respondendo apenas quando solicitado, privilegia-se a apresentação de assuntos pelo 

professor. Quanto à categoria “recursos utilizados” procurou-se analisar que recursos materiais os 

professores dizem selecionar ou elaborar para apoiar o seu ensino. Analisou-se se os professores apenas 

fazem uso do manual escolar ou se recorrem a outros materiais, como guiões de atividades práticas 

para uma abordagem de questões CTS, artigos de jornais, de revistas, programas de rádio, de televisão 

(Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins, 2011). No que se refere ao aspeto “abordagem de relações C-T-S em 

“Química Orgânica” em analise, procurou-se como os professores integravam o conteúdo CTS na sala 

de aula. As categoriais surgiram a posterior e são “como aplicação dos conteúdos de Química Orgânica”, 

“como seminário”. Na análise das “situações mobilizadas”, procuraram-se as situações que o professor 

selecionaria para a sua aula ou se apenas se focava em conteúdos académicos. Outros aspetos para 

análise presentes na grelha de Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins (2011) teriam sido importantes analisar 

e de que é exemplo a categoria “ambiente de reflexão e questionamento” (na qual os alunos são 

encorajados, por exemplo: a verbalizar os seus pensamentos formulando questões, desenvolver 

compreensão com significado de conceitos de fenómenos científicos e tecnológicos), mas os professores 

não explicitaram ideias sobre este assunto.  

 Um outro tema analisado foi a importância atribuída à abordagem da Química Orgânica segundo 

a perspetiva CTS. Neste tema, as respostas dos professores foram inseridas nas categorias “Muito 
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importante”, “importante” e “nada importante”, as quais correspondiam à escala usada na entrevista. 

Para além disso, procuraram-se as razões para o grau de importância atribuído à perspetiva CTS. Estas 

emergiram a partir dos dados. Categorias criadas a posteriori, foram também criadas para analisar os 

dados referentes ao tema “constrangimento dos professores à abordagem da Química Orgânica segundo 

uma perspetiva CTS”. Finalmente, analisou-se a perceção dos professores sobre a consistência de 

excertos do manual escolar com a perspetiva CTS. Para tal, as respostas dos professores foram 

categorizadas em “compatível”, “não compatível” e “não refere”. Esta categorização reflete a escala 

usada na entrevista. Para além destas categorias, construíram-se categorias a posteriori para analisar as 

razões dos professores para classificarem a classificação que efetuaram sobre a compatibilidade do 

manual escolar com a perspetiva CTS.   

 Para cada categoria de resposta calcularam-se frequências de resposta. Este cálculo permite 

uma comparação entre as categorias de respostas dos vários professores. Na apresentação dos 

resultados apresentam-se exemplos de resposta que ilustram as respostas dos professores em cada 

categoria de análise. Cada exemplo de resposta encontra-se associada ao código da entrevista.  
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CAPÍTULO IV 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 
 
4.1. Introdução 

 Neste capítulo, apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos no trabalho de investigação 

realizado, tendo em conta os objetivos definidos para o mesmo.  Após a secção “introdução”, na qual se 

faz uma introdução ao capítulo IV (4.1), faz-se a apresentação dos resultados deste estudo, seguindo-se 

a sua discussão. Esta apresentação é efetuada em dois subcapítulos. Um deles é relativo à integração 

CTS no manual escolar para a 9.ª Classe” (4.2). O outro subcapítulo é relativo às conceções de 

professores sobre a perspetiva CTS (4.3). O subcapítulo “Estudo I: integração da perspetiva CTS no 

capítulo “Química Orgânica” do manual escolar para a 9.ª Classe” é constituído pelas secções: 

“consistência interna do capítulo Química Orgânica e conteúdos CTS apresentados” (4.2.1), “os 

conteúdos CTS inseridos no capítulo “Química Orgânica”” (4.2.2), “caraterísticas metodológicas que 

incluem conteúdos CTS e recursos utilizados” (4.2.3) e “discussão dos resultados” (4.2.4). O subcapítulo 

“Estudo II: Os professores e a perspetiva CTS no ensino da Química Orgânica” inclui as secções 

“familiaridade com e conceções dos professores sobre a perspetiva CTS (4.3.1), “conceções de 

professores sobre a abordagem de relações C-T-S no ensino da Química Orgânica” (4.3.2), “importância 

atribuída à abordagem da Química Orgânica segundo a perspetiva CTS” (4.3.3), “constrangimento dos 

professores à abordagem da Química Orgânica segundo uma perspetiva CTS” (4.3.4), “perceção dos 

professores sobre a consistência de excertos do manual escolar com a perspetiva CTS e propostas de 

melhoria” (4.3.5) e “discussão dos resultados do estudo II” (4.3.6). 

 

4.2 Estudo I: Integração da perspetiva CTS no capítulo Química Orgânica do manual escolar para a 9.ª 

Classe  

4.2.1. Consistência interna do capítulo “Química Orgânica” e conteúdos CTS apresentados 

 Como se pode constatar pela análise da Tabela 2, as secções do capítulo “Química Orgânica” 

do manual escolar para a 9.ª Classe não se organizam em conteúdos CTS. Em vez disso, a abordagem 

centra-se nos conteúdos académicos de Química Orgânica. Pontualmente são integrados conteúdos CTS, 

sendo o total de conteúdos CTS encontrados de 39. Estes encontram-se nas secções “compostos 

orgânicos e inorgânicos”, “os hidrocarbonetos. “o petróleo” e “o átomo de carbono”. A secção 

“compostos orgânicos e inorgânicos” é aquela que integra mais conteúdos CTS (Tabela 2). Assim, pode-
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se concluir que a consistência interna do capítulo “Química Orgânica” em relação à perspetiva CTS é, 

segundo a classificação da grelha de análise, heterogénea.  

 

Tabela 2: Integração de conteúdos CTS na secção do capítulo “Química Orgânica” do manual escolar para a 9.ª 

Classe (f) 

Secções do capítulo “Química Orgânica” com conteúdos CTS F 
Compostos orgânicos e inorgânicos 13 

Os hidrocarbonetos 9 

O petróleo 9 

O átomo de carbono 8 
 

 Constata-se ainda, que na secção “compostos orgânicos e inorgânicos” a integração de 

conteúdos CTS servem para abordar: a aplicação do gás butano na sociedade, a importância da Química 

Orgânica na medicina, agricultura, indústria alimentar e têxtil, a obtenção dos compostos sintéticos 

através das indústrias químicas e farmacêuticas, a obtenção de fibras naturais e artificiais e a sua 

aplicação. No caso da secção “hidrocarbonetos” os conteúdos CTS inseridos servem para apresentar 

ideias relacionadas com: os combustíveis fósseis no dia a dia, os compostos aromáticos com importância 

biológica e a toxicidade do benzeno.   

 No caso da secção “o petróleo”, a integração de conteúdos CTS permite que se apresente uma 

breve história sobre o petróleo, com destaque para o caso angolano referindo-se aspetos como pesquisas 

de desenvolvimento e produção de petróleo em Angola, as consequências do abandono das companhias 

estrangeiras petrolíferas de 1975 a 1999, a importância económica do petróleo para Angola.  A maioria 

destes assuntos são apresentados numa secção introdutória. No que se refere a secção “átomo de 

carbono” a integração de conteúdos CTS servem para abordar aspetos sobre este recurso natural de 

Angola, com destaque para as aplicações do diamante e para as principais zonas diamantíferas em 

Angola.  

 Os conteúdos CTS, pontualmente inseridos no capítulo do manual escolar em análise, põem em 

evidência interações CTS. Nestes conteúdos CTS a ênfase é colocada na componente social da 

sociedade. A ênfase na abordagem social dos conteúdos CTS, expressa em termos da influência das 

ciências e/ou da tecnologia na sociedade, foi encontrada em todas as secções do capítulo “Química 

Orgânica” com conteúdos CTS (Tabela 3). Não se encontraram conteúdos CTS que explicitassem aspetos 

como a influência da sociedade no progresso da Química Orgânica e da tecnologia ou as limitações e 

possibilidades da Química Orgânica e da tecnologia para resolver ou para contribuir para gerir problemas 

que afetam a sociedade. Um exemplo, no qual se encontra esta influência da Química Orgânica e da 
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tecnologia na sociedade, encontra-se no Excerto 1 (p.60). Neste excerto menciona-se a utilização de 

fibras naturais na indústria e refere-se a importância dos conhecimentos de Química para a obtenção de 

fibras artificiais. 

 

Excerto 1  
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Tabela 3: Ênfase dos conteúdos CTS em cada uma das secções do capítulo “Química Orgânica” do manual escolar 

(f)                                                                                                                                  

Ênfase dos 
conteúdos CTS  

Secções do capítulo “Química Orgânica” com conteúdo CTS 
Total Compostos 

(in)orgânicos  
Hidrocarbonetos O petróleo  Átomo de carbono 

Social 10 8 3 8 29 

Política - - 2 - 2 

Económica 3 1 3 - 7 

Histórica - - 1 - 1 

 
 De modo semelhante, na secção “compostos orgânicos e inorgânicos” menciona-se como 

muitos dos produtos usados diariamente, por exemplo, sacos do lixo, copos descartáveis, cestos de 

papeis e embalagens para diferentes fins são obtidos a partir de polímetros criados em laboratório 

(Excerto 2, p. 62). 

 

Excerto 2  
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Exemplos de conteúdos CTS que mostram a influência da tecnologia na sociedade foram 

encontrados na secção “Petróleo”. Nesta secção, põe-se em evidência como na indústria do petróleo, a 
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técnica de destilação fracionada permite obter, a partir do petróleo, vários produtos usados no dia a dia 

(Excerto 3, p. 127) 

 

Excerto 3 

 

 

 Um outro exemplo no qual se põe em evidência a influência da Química na sociedade ocorre na 

secção “O átomo de carbono” quando se apresenta o diamante. A apresentação do diamante é efetuada 

usando um mapa das suas jazidas em Angola e os locais onde é efetuada a sua extração. Este mapa 

surge no manual escolar após se ter referido quais as caraterísticas deste recurso natural e em que é 

que a sociedade o utiliza (Excerto 4) e (Excerto 5, p. 76) 
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Excerto 4  

“O diamante é o material mais duro que se conhece, risca os outros materiais, mas nenhum material é capaz de 

riscá-lo. Utiliza-se em joias e também em instrumentos de perfuração.” (p.72) 

 

Excerto 5 

 

 

 Aspetos importantes relacionados, por exemplo, com os impactos na sociedade da extração de 

diamantes, com a degradação dos plásticos, com os derramamentos de petróleo, com poluição 

atmosférica das refinarias de petróleo não são apresentados. Apenas na secção “Os Hidrocarbonetos” 

são referidos impactos ambientais dos combustíveis fósseis. Nesta secção, após se referir quais os 

combustíveis fosseis mais usados pelo homem, explica-se como se originam e a utilidade destes para o 

Homem. Apresenta-se o carvão como o combustível fóssil mais poluente, contrastando-o com o gás 

natural em termos de impacto no ambiente (Excerto 6). 

  

Excerto 6  

“Os combustíveis fósseis mais utilizados são o carvão, o petróleo, e o gás natural. Estes combustíveis constituem 

grande reservatórios de matéria orgânica que resultaram das transformações que duraram milhões de anos, a partir 
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das quais se puderam obter substâncias orgânicas. O carvão tem grande utilidade; utiliza-se nas centrais 

termoelétricas e nas indústrias, é o combustível fóssil mais poluente, mas é o que está previsto ter maior 

longevidade. O gás natural é um combustível pouco poluente e de elevado poder calorífico. Os produtos que se 

obtêm da combustão completa dos combustíveis fósseis são sempre dióxido de carbono e vapor de água.”  (pp.79- 

80) 

 

 Como se pode constatar pela análise da Tabela 3, a ênfase em abordagens políticas e 

económicas aparecem na secção “Petróleo” e a nível Nacional, em Angola. Nestas abordagens o modo 

como a Química e/ou a tecnologia se relacionam com a sociedade é apresentado de modo implícito, 

pois assume-se que os alunos têm conhecimentos sobre como a Química e a tecnologia se encontram 

presentes na exploração e prospeção de petróleo. Em relação à abordagem política, é mencionado como 

o processo de independência de Angola teve implicações a nível da exploração petrolífera, por falta de 

recursos humanos para operar a produção. Tal aspeto é evidenciado no seguinte excerto 7 do manual 

escolar:  

 

Excerto 7 

“Com a independência de Angola 11 de Novembro de 1975 e como consequência da situação de instabilidade que 

se instaurou no País, a atividade de pesquisa paralisou por completo devido ao abandono por parte das companhias 

estrangeiras que operavam no país. Em consequência da situação apenas foram mantidas as operações de 

produção em três campos já desenvolvidos ou em fase de desenvolvimento, designadamente na Bacia do Kwanza, 

em Cabinda e no Baixo Congo, em onshore.” (p.125)  

 

 O enfoque político também se encontra presente na secção “Petróleo” quando se refere a 

existência de um ministério que se dedica às questões relacionadas com o petróleo, o qual regula, a 

partir de leis, a atividade de pesquisa e produção de petróleo. O extrato 8 do manual escolar é um 

exemplo no qual este aspeto se encontra presente: 

 

Excerto 8  

“O Ministério dos petróleos em 1978 e a publicação do Diário da lei 13/78 do ano de 1978- Lei reguladora das 

atividades de petrolíferas, estavam criadas todas as condições para o relançamento das atividades de pesquisa e 

produção do petróleo.” (p.125) 

 

 Conteúdos CTS com um enfoque económico são apresentados na secção “Petróleo”. Nesta 

secção, menciona-se a importância da exploração do petróleo no desenvolvimento económico de Angola. 

Um exemplo deste enfoque económico é apresentado do excerto 9 
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Excerto 9 

 “Em 1974, a produção petróleo atingiu um pico máximo de 174 000 BOPD; em 1977, o valor baixou para 170 000 

BOPD; de 1978 a 1982, oscilou de 130 000 a 145 000 BOPD. Atualmente a produção é cerca de 1200 000 

BOPD (Barris de Óleo Por Dia). O petróleo é um dos mais importantes recursos naturais e a sua exploração, 

perfuração, pode ser feita na terra (onshore) ou no mar (offshore) […] As receitas do petróleo têm um grande 

impacto sobre o Orçamento Geral do Estado (OGE), contribuindo assim para o desenvolvimento do País.” (p.125)  

 

 É também na secção “Petróleo” que surgem conteúdos CTS com uma ênfase histórica. Estes 

conteúdos põem em evidência marcos da história da perfuração de poços de petróleo e como o 

aperfeiçoamento desta tecnologia levou à criação de grandes empresas ligadas à indústria do petróleo 

(Excerto 10) 

 

Excerto 10.  

 “O petróleo é conhecido desde os nossos antepassados e a sua utilização era para diversos fins. Era conhecido 

por diferentes nomes como betume, asfalto, alcatrão, lama, resina, azeite, nafta, óleo de rocha, bálsamo da terra, 

nafta da Pérsia, óleo mineral e outros. […]. No século passado pouco ou nada se sabia relacionado com a 

perfuração de poços petrolíferos. Deve-se a Edwin L. Drake, de nacionalidade americana, as primeiras tentativas 

que não surtiram efeito porque nas suas experiências manipulou instrumentos primitivos e inadequados. Em 27 

de Agosto de 1959, Edwin L. Drake conseguiu encontrar o precioso líquido pondo todas as regiões circunvizinhas 

em alvoroço. Surgiram pouco tempo depois outros interessados em descobrir novos poços, aumentando desse 

modo a descoberta e deram lugar, como não podia deixar de ser, a grandes empresas, iniciando-se assim a 

indústria do petróleo.” (pp.122-123) 

 

4.2.3 Caraterísticas metodológicas que incluem conteúdos CTS e recursos utilizados 

 Os conteúdos CTS apresentados encontram-se centrados no manual escolar, uma vez que estão 

inseridos maioritariamente no corpo do texto ou em imagens inseridas pelos autores. Raramente se 

inserem em atividades práticas (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Localização dos conteúdos CTS no capítulo “Química Orgânica” (f)                             

Localização 
Compostos 

(in)orgânicos  
Átomo de carbono Hidrocarbonetos Petróleo Total 

Imagens 8 6 6 7 24 

Corpo do texto 4 2 3 1 13 

Atividades 1 - - 1 2 
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 Como se pode constar pela análise da tabela 5, o manual escolar apresenta dois tipos de 

atividades nas quais se incluem conteúdos CTS. Uma atividade laboratorial e uma visita de estudo. 

 

Tabela 5: Tipos de atividades nas quais se incluem conteúdos CTS (f)                   

Tipo de atividade 

 

f 

Laboratorial 1 

Visitas de estudo 1 
 
 A atividade laboratorial surge após a apresentação do conteúdo fibras naturais e artificiais e após 

se ter mencionado que estes tipos de fibras têm aplicações em tecidos usados no dia a dia. A atividade 

laboratorial é introduzida para que os alunos aprendem um procedimento para as distinguir (Excerto 11, 

p. 69). Contudo, é deixado para o professor a discussão de implicações desta atividade para o dia a dia 

do cidadão, por exemplo: a importância de se saber distinguir matérias com fibras naturais e sintéticas 

quando faz compras na feira, saber que na confeção de vestuário com fibras naturais (ex.: algodão) as 

costuras são feitas com fibras sintéticas e que tal pode constituir um problema para pessoas com 

alergias, discutir questões que permitam comparar a poluição do meio ambiente quando se descartam 

fibras naturais e fibras sintéticas.   

 

 

Excerto 11 
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No que se refere ao excerto do manual escolar referente à proposta de visita de estudo, é 

sugerido que os alunos visitem uma refinaria de petróleo para observarem os produtos obtidos da 

destilação do petróleo e efetuar um resumo do que foi observado (Excerto 12). A visita de estudo surge 

no manual escolar depois de se abordar os conteúdos: produtos da destilação do petróleo e aplicações. 

A visita de estudo parece ter como objetivo reforçar e complementar os assuntos abordados. O valor 

educativo da visita de estudo, tendo como referência a perspetiva CTS, estará dependente das atividades 

realizadas com os alunos, antes e após a visita, bem como do que ocorre no local. Contudo, se o 

professor apenas seguir a proposta dos autores do manual escolar, o valor educativo da visita de estudo 

será reduzido. Aspetos relacionados com as carreiras profissionais existentes nestes locais, ligadas às 

ciências e a tecnologia, com medidas da refinaria para reduzir os impactos ambientais que possa causar 

(ex.: a poluição do ar e a saúde da população que vive junto à refinaria, riscos de acidentes e vazamentos) 

não foram apresentadas para discussão.  

 

Excerto 12  

 

                                                                                                                                    (p.128) 

4.2.4 Discussão dos resultados 

 A análise do capítulo “Química Orgânica” do manual escolar para a 9.ª Classe indica que este 

capítulo não é consistente com as perspetivas CTS. Este resultado seria de esperar uma vez que os 

autores dos manuais escolares tendem a elaborá-los tendo em conta o programa (Moura, 2011). O 

programa angolano para a 9.ª Classe, está de acordo com a Lei 13/01 de 31 de dezembro (já revogada) 

a qual não colocava a ênfase na promoção da literacia científica dos alunos. 
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 Os resultados da análise do capítulo “Química Orgânica” indicam que nenhuma das suas 

secções se organiza segundo a perspetiva CTS. Este resultado assemelha-se aos resultados encontrados 

em outros estudos com manuais escolares de Química de outros países. Também nestes estudos, se 

constatou que os conteúdos CTS são inseridos em secções organizadas por conteúdos disciplinares (ex.: 

Amaral et al., 2009, Costa et al., 2017). Constata-se que todas as secções do capítulo “Química 

Orgânica” integram pontualmente conteúdos CTS, os quais põem em evidência interações CTS. A ênfase 

destas interações é social, sendo apresentada a influência das ciências e/ou da tecnologia na sociedade. 

Esta influência é geralmente considerada, de modo implícito ou explícito, como sendo benéfica. Estes 

resultados são semelhantes aos encontrados nos estudos com manuais escolares levados a cabo por 

Amaral et al (2009) ou Strieder e Kawamura (2007) e podem contribuir para reforçar as ideias ingénuas 

dos alunos sobre interações CTS (McComas, 1998). Tal como nos estudos realizados por García-

Carmona (2008) e Hipólito et al (2008), os conteúdos CTS não analisam questões sociais controversas. 

No caso dos conteúdos encontrados no capítulo do manual escolar angolano, estas poderiam ter sido 

discutidas em torno, por exemplo, da exploração sustentada de recursos naturais (petróleo e diamante) 

com redução dos riscos para o ambiente. Também, não se apresentam conteúdos CTS que explicitem a 

influência da sociedade na investigação realizada em Química Orgânica ou na tecnologia. Poucos são os 

conteúdos CTS que veiculam uma abordagem política, económica ou histórica. Tal contrasta com outros 

manuais escolares de Química (ex.: Amaral et al., 2009; Hipólito et al., 2008) que ignoram estes aspetos. 

Quando aspetos económicas, históricas ou políticas surgem nos conteúdos CTS, estes estão relacionados 

com os combustíveis fosseis, com destaque para o petróleo. Esta ênfase no petróleo seria de esperar 

dada a importância socioeconómica que o petróleo tem para Angola. Também a história do país e os 

acontecimentos políticos que a marcaram tiveram consequências na exploração petrolífera. A integração 

dos conteúdos CTS no contexto da exploração petrolífera em Angola é realizada no manual escolar, mas 

parecem ser desvalorizados, uma vez que a maioria é apresentada numa secção introdutória e na qual 

não se apresentam conteúdos científicos do programa de Química Orgânica. A preocupação com a 

inclusão de conteúdos CTS em partes do manual escolar que não são as principais para cobrir os 

assuntos do programa foi manifestada por Santos e Aires (2016). 

 No que se refere às caraterísticas metodológicas que incluem conteúdos CTS, constata-se que a 

maioria dos conteúdos CTS se encontra no corpo do texto ou em imagens inseridas pelos autores. 

Raramente se inserem em atividades práticas. Assim, a abordagem dos conteúdos CTS encontra-se 

centrada no manual escolar. Este resultado é semelhante ao encontrado em outros estudos, como o de 

Moura (2011). No que se refere aos recursos usados, as atividades práticas são raras e não estimulam 
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a analise critica de problemas controversos relacionados com o seu dia a dia do aluno nem estimulam 

a procura de informação. Estes resultados, são semelhantes aos de outros estudos (Teixeira, 2000; 

Fernandes & Pires, 2013; Solbes e Vilches 1989).  

 Atendendo a estes resultados e às finalidades do sistema de educação e ensino para o 1.º ciclo 

do ensino secundário, o qual sugere a participação ativa e responsável de cidadãos na sociedade em 

que vivem, é importante que o professor de Química reconheça que a abordagem da Química numa 

perspetiva CTS pode contribuir para atingir estas finalidades. Para além disso, é importante que o 

professor analise criticamente o manual escolar. No caso particular do capítulo “Química Orgânica”, é 

desejável que o professor seja capaz de aproveitar ideias de situações, como o petróleo, nas quais se 

incluem conteúdos CTS. Para tal, seria necessário reestruturar e desenvolver a secção de introdução do 

capítulo “Química Orgânica”, no qual o petróleo é apresentado, para abordar os assuntos de Química 

Orgânica do programa. Tal requeria também o desenvolvimento de atividades que envolvessem 

ativamente os alunos na procura de informação e na resolução de problemas (Martins, Tenreiro-Vieira & 

Vieira, 2011). Esta capacidade de reinventar e adaptar o currículo é exigida aos professores em países 

em desenvolvimento (Silva, 2011).  

 

4.3. Estudo II: Os professores e a perspetiva CTS no ensino da Química Orgânica 

4.3.1. Familiaridade com e conceções de professores sobre a perspetiva CTS 

 Como se pode constatar pela análise da Tabela 6, a maioria dos professores, independentemente 

de possuírem um bacharel ou uma licenciatura, referiram que já tinham ouviram falar sobre a perspetiva 

CTS. Contudo, nenhum dos professores, que afirmou ter ouvido falar sobre a perspetiva CTS, é capaz 

de apresentar o seu significado tendo em conta aquilo que é aceite na literatura (Tabela 6). 

 
Tabela 6: Frequência de professores que já ouviu falar na perspetiva CTS (f)                                                   N=19 

Familiaridade com a perspetiva CTS Bacharel 
(n=8) 

Licenciado 
(n=11) 

Sim (n=12) 5 7 

Não (n=7) 3 4 

 
 Os professores que referiram já ter ouvido falar na perspetiva CTS referem-se a esta de quatro 

formas distintas (Tabela 7). Estas quatro formas são estabelecendo algumas relações C-T-S; 

apresentando uma relação entre a Tecnologia/Ciência e a Sociedade; identificando-a com a área das 

ciências, associando-a ao uso da tecnologia como recurso didático.  
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Tabela 7: Entendimento dos professores sobre a perspetiva CTS (f)                                              N=12 

Aspetos enfatizados f 

Algumas relações C-T-S 

C®T®S 

8 C ®T S  

C ¬T S  

Relações em alguns binómios CTS 
T®S 

2 
C®S 

Ciências  1 

Tecnologia como recurso didático  1 

 
 No que se refere às relações que os professores explicitam entre os elementos Ciência, 

Tecnologia e Sociedade, constata-se que estas são de três tipos: 

i) As ciências, nomeadamente a Química, permitem o desenvolvimento da tecnologia e esta, 

por sua vez, tem um impacto na sociedade (C®T®S). Um exemplo deste tipo de relações 

é apresentado pelo professor P1: 

 

“Tem a ver com o conhecimento das ciências baseada na disciplina de Química e a sua tecnologia aplicada 

de acordo esses conhecimentos na prática que são importantes para a sociedade.” (P1) 

 

ii) As ciências não só permitem o desenvolvimento da tecnologia, como também 

desempenham um papel importante na sociedade (C ®T S). Exemplo deste tipo de 

resposta é apresentado pelos professores P14 e P20: 

 

“Ciências, Tecnologia e Sociedade é as ciências próximas da sociedade. [...] Visto que a Química é a ciência 

da matéria, então essas matérias são essenciais para a sociedade […]. Quanto à tecnologia, a Química tem 

uma grande importância na tecnologia, porque graças à Química nós temos os telemóveis.” (P14) 

 

“Sabemos muito bem que a Química na sociedade tem um papel amplo, focalizando a própria Química do 

meio ambiente que tem como objetivo conhecer aquelas matérias que se encontram na sociedade […]. 

Bem, falando da tecnologia, quando se trata da tecnologia, estamos focados também com a Química, para 

temos o meio de comunicação precisamos de usar alguns metais para o fabrico de telemóveis, 

computadores […].” (P20) 
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iii) A tecnologia, vista como um instrumento, permite o desenvolvimento das ciências e as 

ciências, por sua vez, têm um impacto na sociedade (C ¬T S). Exemplos deste tipo de 

resposta foram apresentados pelos professores P13 e P17: 

 

“Isso tem a ver com o vínculo das ciências […]. A Ciência tem de incutir à sociedade diversos e variados 

estudos, por isso a Ciência tem de estar em consonância com sociedade. Há um vínculo também com a 

tecnologia: a tecnologia tem a ver com os meios que a Ciência vai utilizar para auxiliar a própria Ciência.” 

(P13) 

 

“[…] A Química tem uma grande relação com a sociedade, por exemplo o sabão, os produtos alimentares 

têm uma grande importância para a sociedade. A tecnologia ajuda as ciências no fabrico de alguns 

produtos, como telemóveis […].” (P17)    

 

 Quando os professores se focam num dos binómios Ciências-Tecnologia-Sociedade, constata-se 

que apenas são mencionadas relações unidirecionais das ciências/tecnologia para a sociedade, tal como 

se pode ver nos excertos das entrevistas dos professores P12 e P4:  

 

“[…] O papel das ciências é procurar transformar a natureza, transformar a sociedade.” (P12) 

“Eu entendo que isso tem a ver com a maneira como a sociedade pode fazer o uso da tecnologia;  

como a tecnologia pode beneficiar a sociedade.” (P4) 

 

4.3.2. Conceções de professores sobre a abordagem de relações CTS no ensino da Química Orgânica  

 Uma vez explicado e/ou esclarecidas as ideias dos professores sobre os princípios em que 

assenta a perspetiva CTS, foi pedido aos professores que se pronunciassem sobre as caraterísticas de 

um ensino da Química Orgânica segundo esta perspetiva. Sete professores não expressaram a sua 

opinião sobre o modo como a perspetiva CTS poderia ser inserida na sala de aula. A maioria destes 

professores não se encontravam familiarizados com esta perspetiva. No que se refere aos restantes 

professores, a análise dos dados sugere que a abordagem da Química Orgânica segundo uma perspetiva 

CTS é equacionada como a abordagem de relações C-T-S. O ensino da Química Orgânica segundo esta 

perspetiva apresentaria as caraterísticas apresentadas na Tabela 8. Estas seriam integradas nas aulas 

essencialmente como uma aplicação dos assuntos de Química Orgânica ensinados (P13 e P14). 

“Primeiro comecei a definir o que é a Química Orgânica, depois falei da classificação dos hidrocarbonetos, quando 

falamos dos hidrocarbonetos, falamos da importância que os hidrocarbonetos têm na tecnologia. Posteriormente 

mostrei uma pilha aos alunos e falamos que o elétrodo da pilha é constituído pelo elemento Carbono e por sua vez 

a pilha tem aplicação tem aplicação na tecnologia, a qual faz com que os meios de comunicação funcionem.” (P14) 
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“Nós procuramos levar o aluno a conhecer quais são os compostos orgânicos naturais e sintéticos, depois falamos 

do diamante a grafite, falamos do uso da grafite e do uso do diamante na indústria […] Falamos também que a 

maior parte dos hidrocarbonetos são combustíveis e usados para abastecer os carros.” (P13) 

 

 Um professor (P9) mencionou que o ensino da Química Orgânica segundo uma perspetiva CTS, 

poderia ocorrer na forma de um seminário temático:  

 

“Relacionar a Química com a tecnologia creio seria uma valia […] a CTS pode ser aplicado através de um seminário 

com alguns temas relacionados com a tecnologia e sociedade.” (P9) 

 

Tabela 8: Conceções dos professores sobre a abordagem de relações CTS no ensino da Química Orgânica (f)                                                                                                                                                                         

N=12 

Caraterísticas f 

Abordagem de relações CTS em 

Química Orgânica 

Aplicação dos conteúdos de Química orgânica 11 

Seminário temático 1 

Situações mobilizadas* Recursos naturais (petróleo, diamantes) 8 

Ambientais 4 

Indústria (vestuário, pneus, alimentar) 3 

Envolvimento do aluno Papel passivo 10 

Não refere 2 

Recursos  Não refere 7 

Laboratório 4 

Visitas de estudo 1 
*Alguns professores mencionam mais do que uma situação 

 

 Quando às situações que os professores mobilizavam para abordar relações C-T-S no ensino da 

Química Orgânica, constata-se que a maioria dos professores escolheria situações relacionados com 

exploração de recursos naturais como diamantes e o petróleo, como se pode constatar as respostas dos 

professores P9 e P5: 

 

“Podemos dizer, quando a gente chegou a falar de diamantes. Na região onde habitamos está presente o diamante. 

A Química Orgânica trata deste estudo: o diamante é uma matéria prima que precisa ser lapidada...eu explicava 

se já ouviram falar de diamantes. Eles diziam que sim [...] Demos o exemplo palpável: no meio onde nós 
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habitamos está presente esse recurso natural, esse mineral tem importância para o homem. É utilizado como 

bijuteria. Na sociedade onde estamos inseridos, a procura deste mineral é bastante.” (P5)   

 

 

“Neste contexto, falando do petróleo. Primeiramente sabemos que o petróleo é extraído no mar. Eu relacionaria 

com a Química Orgânica. Quanto à tecnologia, abordava como é que o petróleo é extraído no mar e [quanto] à 

sociedade saberia como o petróleo é extraído e qual é o seu papel.” (P9) 

 

 Para além da exploração de recursos naturais existentes no país, outras duas situações foram 

mencionadas: a poluição ambiental e a indústria de transformação. A relação entre a Química Orgânica 

e a poluição ambiental, e por vezes, a saúde do homem é referida de modo vago (P1, P20), não sendo 

explicitado, pelos professores os conteúdos programáticos de Química Orgânica que poderiam ser 

abordados.  

“[…] Vimos que [a Química orgânica] está presente nos poluentes, nessas substâncias que se unem para formar 

as chuvas ácidas […] as chuvas ácidas acidificam o ambiente, provocam doenças de cancro pulmonar e doenças 

do aparelho respiratório.” (P1) 

 

“[…] Enquanto falamos da Química e da tecnologia temos muitos ensinamentos a dar. Temos a questão do 

ambiente, a própria poluição e os indivíduos que têm causado poluição e não têm tido noção do que estão a fazer. 

Por exemplo, no caso das viaturas que funcionam através da gasolina, acabam por contaminar o meio ambiente e 

prejudicar a sociedade.” (P20) 

 

 No que se refere à indústria de transformação, os professores mencionaram a indústria 

alimentar, de vestuário e de cosmética como permitindo uma abordagem de conteúdos de Química 

Orgânica. Contudo, não explicitaram que assuntos do programa poderiam ser abordados. Exemplos de 

respostas que incluem estas situações referidas pelos professores são: 

 

“[...] desde o fabrico de roupas, os produtos de cabelo, os produtos alimentares.” (P4) 

 

“A Química orgânica é uma área fundamental para a sociedade. Dentro dela encontramos várias substâncias que 

fazem com que tenhamos mais perspetiva de saúde, alimentação.” (P15) 

 

“cabelos artificiais.” (P18) 
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 Como se pode constatar pela análise da Tabela 8, a maioria dos professores parece ter uma 

perspetiva de ensino e de aprendizagem do tipo transmissão-receção, quando abordam interações CTS 

no ensino da Química Orgânica. Assim, o aluno é tido como um sujeito passivo e mero reprodutor de 

informação e o professor não se preocupa com o conhecimento que o aluno sabe, apenas se preocupa 

em apresentar os assuntos do programa. Alguns exemplos de respostas que parecem indicar que as 

abordagens de interações C- T- S são centradas no professor são: 

 

“[…] podemos relacionar da melhor forma esses conteúdos [de ciência e de tecnologia] para melhor transmissão 

de conhecimentos aos alunos.” (P2) 

 

“Na minha opinião ensinar Química de acordo essa perspetiva Ciência, Tecnologia e Sociedade é mostrar aos alunos 

que os conhecimentos científicos estão a par e passo com a sociedade.” (P13)  

 

“Transmitir os conhecimentos aos alunos: como é que isso é? como funciona? qual é o motivo?” (P15) 

 

 Em relação aos recursos que os professores gostariam de usar para ensinar Química Orgânica 

com orientação CTS, constata-se que professores raramente os mencionam (Tabela 8). Quando os 

recursos são referidos, os professores sugerem as visitas de estudo (P3, P4) e o laboratório (P11, P15) 

como recursos importantes (Tabela 8). Nenhum professor refere como é que estes recursos poderiam 

ser usados para apoiar um ensino com orientação CTS. Exemplos de respostas são: 

 

“No meu ponto de vista, para ensinar isso tudo requer condições. Não basta só explicar sem mostrar ao aluno de 

uma forma prática... […]. Por exemplo, se estivermos a falar de petróleo ou diamante, eu tinha que levar os alunos 

no local onde é explorado o petróleo ou diamante, seria fácil na compreensão dos alunos.” (P3) 

 

“[…] Um dos aspetos importante para o aluno tem a ver com as práticas laboratoriais. As aulas de campo, sair das 

salas de aula, acho que são também aspetos que podem ajudar.” (P4) 

 

“Se a escola tivesse um laboratório, usaria o laboratório como uma das técnicas ou tecnologia para um ensino de 

carater CTS.” (P11) 

 

“Bem, se fosse para ensinar a Química Orgânica de acordo a perspetiva CTS, pediria as condições necessárias, 

pediria um laboratório e os reagentes.” (P15) 
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4.3.3. Importância atribuída à abordagem da Química Orgânica segundo a perspetiva CTS 

 Os dados permitem constatar que, com exceção de um professor (P16), todos os outros 

consideram que a abordagem da Química com orientação CTS é considerada importante ou muito 

importante (Tabela 9).  O professor P16 refere que nem todos os conteúdos de Química Orgânica do 

programa se relacionam facilmente com a sociedade e, por isso, estes não requerem uma abordagem 

CTS: 

“A Química Orgânica segundo esta perspetiva não é importante porque podemos encontrar na Química Orgânica 

alguns subtemas que não estão taxativamente relacionados com a sociedade. [Por exemplo] a Química Orgânica 

tem uma parte que fala dos mecanismos de reação.” (P16)  

 

Tabela 9: Importância atribuída pelos professores à abordagem da Química Orgânica numa perspetiva CTS (f)                                                                                                                                     

N=19 

Importância atribuída  f 
Muito importante  7 

Importante 11 

Nada importante 1 

 

 Várias são as razões apresentadas pelos professores para a importância que atribuem ao ensino 

da Química Orgânica segundo a perspetiva CTS (Tabela 10). A principal razão apontada pelos professores 

para a importância de abordar a Química Orgânica segundo a perspetiva CTS está relacionada com o 

facto de esta permitir aos alunos tomarem consciência da presença da Química Orgânica na sua vida 

(Tabela 10). Exemplos de resposta que evidenciam esta razão são:  

 

“A Química Orgânica tem muita importância na vida do ser humano [...] Bem, devemos mostrar ao aluno que a 

Química do Carbono é a Química da vida. Dizer que sem a Química do Carbono não teríamos conhecimentos que 

são úteis na vida do ser humano. No caso dos polímeros, a partir dos polímeros podemos ter os plásticos, utensílios 

de cozinha…. Mostrar ao aluno que a Química é mais importante do que a gente acha.” (P13) 

 

“O ensino da Química segundo essa perspetiva é importante. Sabe-se que os compostos orgânicos são essenciais 

para os seres humanos. É necessário que os seres humanos tenham uma quantidade regulada de alguns compostos 

orgânicos.” (P14) 

 

“É importante porque a Química Orgânica é uma área fundamental para a sociedade [...] no caso da glicose, 

podemos explicar à sociedade qual é importância da manteiga, quais são as vitaminas que tem.” (P15)  
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Tabela 10: Razões apresentadas pelos professores para a importância da abordagem da Química Orgânica 

segundo uma perspetiva CTS (f)                                                                                                 N=18 

Razões f 
Tomar consciência da presença da Química Orgânica no dia a dia 14 

Potenciar aprendizagens significativas  2 

Tomar consciência das riquezas do país 1 

 

 Embora em número reduzido foram indicadas outras duas razões para abordar Química 

Orgânica segundo uma perspetiva CTS. Estas razões são “potenciar aprendizagens significativas” (P12) 

e “tomar consciência das riquezas do país” (P20).  

 

 “Acho que é importante, porque os alunos quando chegarem no ensino medio ou no ensino superior não terão 

muitas dificuldades de compreender a Química Orgânica.” (P12) 

 

 “De facto, tem muita importância [...] sabemos que os compostos orgânicos são formados por hidrogénio e 

oxigénio, sendo assim, vamos fazer entender que essas substâncias ajudam ou são mais usados no petróleo, este 

petróleo tem sido fonte de riqueza do nosso país.” (P20) 

 

4.3.4. Constrangimentos dos professores à abordagem da Química Orgânica com orientação CTS  

 Como se pode constatar pela análise da Tabela 11, a maioria dos professores que já ouviram 

falar sobre a perspetiva CTS consideram nunca ter lecionado segundo esta perspetiva (9 em 12). Foram 

duas as principais razões apresentadas pelos professores para nunca terem abordado a Química 

Orgânica com orientação CTS (Tabela 11). Uma dessas razões relaciona-se com o facto de os professores 

considerarem que esta abordagem não se encontrar contemplada no programa de Química da 9.ª 

Classe. Exemplos de resposta nas quais se evidenciam estas ideias são: 

 

“Porque nós ao lecionar a Química cumprimos com o programa. Existem programas, existe o plano de aula em que 

nós nos devemos basear. Se o professor tocar num outro assunto que não estiver… a falar do mesmo tema estará 

a fugir ao programa e ao objetivo da aula.” (P17) 

 

“Porque nós seguimos o programa.” (P3) 

 

 A outra razão relaciona-se com o facto se ser logisticamente difícil expor os alunos a contextos 

reais de trabalho que ponham em evidência relações C-T-S, mediante a realização de visitas de estudo a 

indústrias. Exemplos de resposta que evidenciam estas ideias são: 
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“Se nós tivéssemos aqui uma indústria petroquímica, poderíamos vincular a Química de modo a enviar os alunos 

até à indústria para poder ver a relação desse conteúdo com a tecnologia e a sociedade.” (P10) 

 

“Devido aos meios, os meios existentes não facilitam [...]. Na localidade onde estamos não tem como visitar um 

local em que se fabricam plásticos.” (P4)  

 
Tabela 11: Razões apontadas pelos professores para não terem abordado a Química Orgânica segundo uma 

perspetiva CTS (f)                                                                                                                              N=9 

Razões f 
Não se encontra contemplado no programa 3 

Impossibilidade de expor os alunos a contextos reais de trabalho (ex.: indústrias) 4 

Outra 1 

Não responde 1 

 
 

4.3.5. Perceção dos professores sobre a consistência de excertos do manual escolar com a perspetiva 

CTS e propostas de melhoria 

 Como se pode constatar pela análise da Tabela 12, poucos são os professores que consideram 

que os excertos do manual escolar são compatíveis com perspetiva CTS. A compatibilidade dos excertos 

do manual escolar com a perspetiva CTS é justificada pelo facto de estes incluírem conteúdos que 

relacionam a Química Orgânica com a tecnologia e/ou com a sociedade. Exemplos de resposta que 

incluem esta justificação são: 

“É compatível com a perspetiva CTS porque o mapa mostra as principais zonas diamantíferas em Angola. As principais 

zonas diamantíferas em Angola fazem parte do meio social onde vivemos. Quanto à imagem relacionada à indústria 

petrolífera, também é compatível. A imagem retrata o funcionamento da indústria petrolífera e permita-nos saber a 

importância da tecnologia para a obtenção do petróleo. Através desta imagem podemos relacionar a Química Orgânica 

com a tecnologia e sociedade.” (P7)  

 

“É compatível porque o aluno vai poder ver as zonas onde se encontram os diamantes [...] O aluno é capaz de 

estabelecer a relação da Química Orgânica com a tecnologia e Sociedade.” (P18) 
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Tabela 12: Opiniões dos professores sobre a compatibilidade dos excertos do manual escolar com a perspetiva 

CTS (f)                                                                                                                                           N=19 

Compatibilidade Jazidas diamantes Exploração petrolífera f 
Compatível 4 2 6 

Não compatível 14 16 30 

Não refere 1 1 2 
 

 A maioria dos professores que consideram que os excertos do manual escolar não são 

compatíveis com a perspetiva CTS justificam a sua análise referindo o facto de os excertos do manual 

escolar não explicitarem relações entre a Química Orgânica, a sociedade e/ou a tecnologia. Assim, o 

aluno teria que inferir qual a importância dos recursos naturais na sociedade e suas relações com a 

tecnologia. No que se refere à tecnologia, os professores destacam a necessidade de o manual escolar 

explicar como é feita a extração de diamantes ou como ocorre a refinação de petróleo. Exemplos de 

resposta são: 

“É difícil o aluno relacionar a Química Orgânica com a tecnologia e sociedade, porque o mapa apenas está a 

representar as principais zonas diamantíferas em Angola. Ele estará somente em condições de saber as zonas onde 

se encontra os diamantes.” (P9) 

 

“Para mim, acho que o aluno não consegue fazer uma relação [CTS]. Ele só vai saber as principais zonas 

diamantíferas de Angola. Não vai saber quais são as tecnologias ou os processos em causa para a exploração de 

diamantes.” (P11) 

 

 “Não, porque o mapa só ilustra as principais zonas diamantíferas em Angola. Para o aluno saber da relação da 

Química Orgânica com a tecnologia e sociedade têm de explica-la. Quanto ao excerto que fala da indústria petrolífera 

tem de haver uma explicação de como é feito a exploração do petróleo.” (P20)  

 

  “[...] O aluno só é capaz de estabelecer as relações C-T-S se tiver um conhecimento prévio. Quanto à indústria 

petrolífera, também acho que o aluno não é capaz. Porque requer uma explicação detalhada de como é feito a 

exploração de petróleo.” (P19) 

 

 Outras relações C-T-S que os professores mencionam como estando em falta relacionam-se com 

as consequências ambientais da exploração destes recursos (tais como os acidentes de derramamento 

de petróleo e os problemas relacionado com as consequências da extração de diamantes) e com a 

importância económica dos mesmos. Exemplos de resposta que evidenciam estas relações C-T-S em 

falta são: 
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“Não é compatível porque essas imagens não ilustram de forma profunda. Ela aqui mostra apenas as atividades 

que o homem faz para extrair o petróleo, não mostra o derramamento de petróleo. Quanto às jazidas, não mostra 

as consequências no ambiente que põe em causa a exploração de diamantes.” (P5) 

 

“Quando se fala das principais zonas diamantíferas em Angola, fala-se de diamantes. E o diamante é umas das 

formas alotrópicas do carbono. Sabe-se que o diamante tem um impacto para as sociedades [...]. O diamante 

passou para o orçamento geral do estado.” (P14) 

 

Tabela 13: Razões apontadas pelos professores para a não compatibilidade dos excertos do manual escolar com 

a perspetiva CTS (f)                                                                                                                     N =14  

Razões Jazidas diamantes Exploração petrolífera 

Não explicita relações C-T-S 5 6 

Não apresenta as consequências ambientais da exploração 

dos recursos naturais 

1 1 

Não apresenta a importância económica dos recursos 

naturais 

1 - 

 

 Foi solicitado aos professores que indicassem como poderiam tornar os excertos dos manuais 

escolares mais consistentes com a perspetiva CTS. Como se constatar pela análise da Tabela 14, a 

maioria dos professores sugeriu alterações ao texto do manual. A principal alteração sugerida refere-se 

à inclusão de informação sobre vantagens e/ou desvantagens da exploração dos recursos naturais, tal 

como ilustram os seguintes exemplos de resposta:  

 

“Para mim, a inclusão desses temas é para facilitar o estudo do próprio aluno. Vamos lá ver; quais são os prejuízos 

que se pode causar com exploração do petróleo e do diamante? Na medida que as pessoas vão fazer a extração 

desses minerais, darão cabo dos solos, vão poluindo a própria atmosfera. É importante que os alunos saibam as 

vantagens e as desvantagens.” (P11) 

 

“Acho que vale a pena incluir esse tipo de questões de impacto ambiental porque nós temos as indústrias 

diamantíferas cá em Lunda-Norte. Essas indústrias, quando exploram os diamantes, danificam o ambiente. 

Provocam erosão do próprio subsolo, provocam ravinas e, com o decorrer do tempo, teremos problemas na área 

da agricultura.” (P14) 
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 Nenhum professor mencionou uma exploração sustentada dos recursos naturais de modo 

preservar o meio ambiente, nem mencionou como os conteúdos programáticos de Química Orgânica 

poderiam ser abordados neste contexto. 

 

Tabela 14: Sugestões de melhoria apresentadas pelos professores aos excertos do manual escolar, tendo como 

referência a perspetiva CTS (f)                                                                                                             N=19                                

Sugestões de melhoria* 
Jazidas 

diamantes 
 

Exploração de 
petróleo 

 
Inclusão de vantagens e/ou desvantagens da exploração do 

diamante e do petróleo  
14 16 

Explicitação dos procedimentos usados na exploração do petróleo e 

diamantes  
2 2 

Integração de conteúdos CTS em temas abrangentes 2 2 

Inclusão mais exemplos práticos da Química Orgânica no dia a dia 1 1 

Não refere 5 3 

*Alguns professores apresentam para cada excerto mais de uma sugestão de melhoria 

 

 Embora pouco sugerido, alguns professores referiram que os excertos do manual escolar 

deveriam incluir a explicitação dos procedimentos usados na exploração dos recursos naturais (diamante 

e petróleo) na forma de texto ou de imagem. Exemplos de respostas são: 

 

“Creio que no manual deveríamos ter também alguns itens que explicassem o funcionamento dessas indústrias 

relacionado com a extração do petróleo.” (P9) 

 

“Sugeria aumentar algumas gravuras para [ilustrar] onde é que o petróleo passa, quais são os mecanismos. 

Também apresentar o processo de exploração de diamantes.” (P15) 

 

 Também pouco mencionado pelos professores foi a necessidade de reformular a estrutura de 

apresentação dos conteúdos CTS mencionados nos excertos. Para tal, foi sugerido que estes deveriam 

ser inseridos num tema mais abrangente, a partir do qual se poderia dar resposta a questões nas quais 

relações C-T-S estariam presentes. Exemplos de resposta que traduzem uma proposta de reorganização 

da estrutura de apresentação dos conteúdos CTS são:  
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“Acho que o autor deste manual escolar tinha que incluir esses temas de uma forma abrangente, para que os 

alunos possam fazer uma relação da Química Orgânica com a tecnologia e a sociedade. Por exemplo, como é que 

é explorado o diamante?; Qual é a sua utilidade?; Depois da exploração, como é que podemos proteger o solo? No 

caso do petróleo é o mesmo: Como é extraído o petróleo?; Qual é indústria que faz a exploração?; Qual é a sua 

utilidade e importância?” (P12) 

 

Prof.:   “Eu sugeria que o autor incluísse mais um tema e que esse tema destacasse a Ciência, a Tecnologia 

e Sociedade. 

Invest.: Acha que no tema C [Química Orgânica] não dá para relacionar a Química Orgânica com a tecnologia 

e sociedade?  

Prof.: No tema C, claro que podemos fazer uma relação da Química Orgânica com a tecnologia e Sociedade. 

Falando da Química do Carbono, as reações em que o petróleo vai se combinar, a fim de formar outros 

elementos, tal como a gasolina e o gás. Dentro deste tema, poderia abrir alguns para a inclusão da 

Ciência, Tecnologia e Sociedade.” (P17) 

 

 Apenas um professor (P13) sugeriu a necessidade de incluir outros exemplos relacionados com 

a importância da Química Orgânica no dia a dia, tal como se ilustra no excerto da sua entrevista: 

 

“[...] Gostaria que o autor incluísse mais informações sobre coisas práticas, que ilustrasse a importância da Química 

no dia a dia.” (P13) 

 

 Não foi mencionada a necessidade de o manual escolar incluir atividades práticas de modo a 

que os alunos pensassem sobre os conteúdos CTS.  

 

4.3.6. Discussão dos resultados do estudo II: Os professores e a perspetiva CTS no ensino da Química 

Orgânica 

 O estudo com os professores revelou que a maioria se encontrava familiarizada com a perspetiva 

CTS. Os professores que se dizem familiarizados com a perspetiva CTS, geralmente, caraterizam-na 

mencionando algumas relações entre as componentes ciências, tecnologia e sociedade. As relações 

estabelecidas são incompletas, pois apenas valorizam a influência positiva das ciências e/ou da 

tecnologia na sociedade e as relações das ciências na tecnologia. Neste último caso, em que a tecnologia 

é considerada um produto das ciências, os manuais escolares podem estar a reforçar um mito sobre a 

relação ciências e tecnologia (McComas, 1998). Este resultado assemelha-se com os resultados dos 

estudos de Carlos, Viches e Daniel (2012) e de Monsour (2008). Estas ideias ingénuas acerca da 

perspetiva CTS refletem limitações na formação inicial ou continuada destes professores de Química.  
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 Após se ter discutido ou clarificado em que consiste a perspetiva CTS na entrevista, a maioria 

dos professores mencionou ser importante a perspetiva CTS na abordagem da Química Orgânica. A 

principal razão relaciona-se com o facto de a abordagem CTS em Química Orgânica permitir ao aluno 

tomar consciência que área da Química se encontra presente no seu dia a dia. Não foram mencionados 

aspetos como os referidos na LBSEE, tais como “desenvolver o raciocínio, a reflexão e a curiosidade 

científica”; “aprofundar os fundamentos de uma cultura humanística, baseada nos valores morais, éticos, 

cívicos e patrióticos”; “criar hábitos de trabalho individual e em grupo e favorecer o desenvolvimento de 

atitudes de reflexão metódica e de adaptação à mudança.” (LBSEE, 2016, p.3993). Estes aspetos 

constituem finalidades da educação para o 1.º ciclo do ensino secundário em Angola e podem ser 

promovidas quando se ensina com orientação CTS, mas não foram referidas pelos professores. Este 

resultado seria de esperar uma vez que os professores possuem uma visão tradicional do ensino da 

Química, baseada na perspetiva de transmissão receção. Assim, a explicação e clarificação do 

investigador sobre a perspetiva CTS, aquando da entrevista, traduziu-se numa integração das ideias 

veiculadas na perspetiva de ensino e de aprendizagem que conhecem e defendem. De facto, para que 

os professores possam defender uma perspetiva CTS é necessário que defendam uma perspetiva 

construtivista do ensino e da aprendizagem (Vieira, Vieira, Tenreiro-Vieira & Martins, 2011). A rutura com 

o paradigma que estes professores da amostra aceitam e defendem não será uma tarefa fácil e requer 

que os professores tenham orientação de outros mais experientes e conhecedores da perspetiva CTS. 

Na verdade, como refere Vieira, Tenreiro-Vieira & Martins (2011) a mudança requer riscos, pelo que: 

“é importante a responsabilização do professor, o seu envolvimento e a tomada de consciência por este da 

mudança. Neste sentido, o professor deve, entre outros, ser ajudado a analisar crenças subjacentes a diferentes 

políticas educacionais e a perspetivas de ensino de forma a clarificar as suas próprias crenças e práticas” (p. 39)  

 

Os professores apresentam dificuldades em explicar como abordariam a Química Orgânica, 

tendo como referência a perspetiva CTS. Esta abordagem resume-se a explicitar relações C-T-S como 

aplicação dos assuntos de Química Orgânica abordados. Esta é a abordagem das ciências com 

orientação CTS foi também encontrada na literatura (ex.: Miranda, 2008). Poucos foram os professores 

que mencionaram que a perspetiva CTS no ensino da Química Orgânica poderia ser incluída em 

seminários temáticos, por exemplo relacionados com o petróleo ou com os diamantes. Seria nestes 

seminários que relações C-T-S seriam apresentadas. A sugestão destes seminários poderá indicar que 

os professores os utilizariam não para abordar os assuntos de Química Orgânica presentes no programa; 

antes, os seminários serviriam para discutir assuntos CTS que incluíam a Química Orgânica. Tal poderá 

refletir a atribuição de um papel menos importante à abordagem de conteúdos CTS quando comparados 
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com a abordagem de conteúdos académicos. No que se refere ao papel do aluno durante a 

implementação de conteúdos CTS, os resultados deste estudo indicam que estes têm, na maior parte 

das vezes, um papel passivo. O professor seria o responsável por expor conteúdos. Este resultado indica 

que os professores usam como referência para ensinar química a perspetiva de ensino e de 

aprendizagem de transmissão-receção. Como a maioria dos professores apenas possui entre cinco a 

nove anos de experiência de ensino da Química, este resultado sugere que a formação inicial de 

professores poderá não estar a preparar os professores de modo atualizado. No que se refere às 

situações referidas para a abordagem da Química Orgânica, a maioria relaciona-se com recursos 

naturais, com destaque para o petróleo. A escolha desta situação poderá relacionar-se com o facto de o 

petróleo ser um dos subtemas incluídos no programa de Química para a 9.ª Classe (Ministério da 

Educação, 2014). Para além disso, os conteúdos programáticos para a abordagem deste subcapítulo do 

programa parecem indicar a inclusão de conteúdos CTS, pois é esperado que se ensine marcos da 

história do petróleo, aplicações dos produtos da destilação do petróleo, as principais jazidas e poços 

petrolíferos em Angola e importância que o petróleo tem na economia do país (Ministério da Educação, 

2014). 

 A maioria dos professores que se dizem familiarizados com a perspetiva CTS referem nunca ter 

ensinado a Química segundo esta perspetiva dando como principais razões: a impossibilidade de expor 

os alunos aos contextos reais de trabalhos e o facto de os programas não contemplarem esta perspetiva.  

Estes resultados assemelham-se aos resultados obtidos por outros autores (Soares, 2007; Carlos, Viches 

& Daniel, 2012). 

 No que se refere à análise crítica dos excertos do manual escolar, a maioria dos professores 

considerou que estes não eram compatíveis com a perspetiva CTS. As sugestões apresentadas pelos 

professores, para tornar os excertos mais consistentes com a perspetiva CTS, são pouco consistentes 

com a perspetiva CTS e refletem, mais uma vez, o desconhecimento dos professores com a mesma. 

Nas sugestões apresentadas, os professores apenas se focam no texto (verbal e na ilustração), 

desvalorizando a visita de estudo que é proposta aos alunos. A principal sugestão de melhoria, dos 

excertos apresentados, refere-se à inclusão de mais informação, no texto do manual, sobre as vantagens 

e desvantagens da exploração dos recursos naturais. Aspetos metodológicos como atividades de 

discussão de temas controversos não foram apresentados.  

 Os resultados aqui encontrados não diferem dos de outros estudos efetuados com professores 

de outros países, como se relatou no capítulo de revisão de literatura. Por outra, vários autores 

(Amirshokoohi, 2016; Fontes & Cardoso, 2006; Negrais, 2007; Tsai 2002) referem que os programas 
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de formação de professores com enfoque na perspetiva CTS contribuem para a melhoria do processo 

de ensino e aprendizagem das ciências. Desta forma, parece necessário rever a formação de professores 

angolanos, tendo como referência a perspetiva CTS. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

   
 

5.1. Introdução 

 O presente capítulo apresenta três secções. Na secção 5.1., faz-se a introdução ao capítulo, na 

secção 5.2. apresentam-se as conclusões gerais do estudo. Posteriormente segue-se a secção (5.3) na 

qual se apresenta algumas implicações que esta investigação poderá ter no âmbito da educação em 

ciências. Finalmente, na secção 5.4, apresentam-se sugestões para futuras investigações relacionadas 

com a problemática abordada. 

 

5.2. Conclusões  

• Estudo I: Integração da perspetiva CTS no capítulo Química Orgânica do manual escolar   

 As conclusões do estudo com o capítulo “Química Orgânica” do manual escolar para a 9.ª Classe 

são apresentadas, organizadas e sistematizadas, tendo em conta o objetivo do estudo com manuais 

escolares, isto é: “averiguar em que medida o capítulo “Química Orgânica” do manual escolar de 

Química usados no 1.º ciclo do ensino secundário angolano é compatível com as perspetivas CTS”. A 

principal conclusão do estudo é que o capítulo do manual escolar é incompatível com estas perspetivas. 

De facto: 

- As suas secções estão organizadas por assuntos académicos, ao invés de se apresentarem 

organizadas tendo como referência a perspetiva CTS.  

- Todas as secções incluem conteúdos CTS. Embora se encontrem alguns conteúdos CTS, que 

enfatizam aspetos sociais, políticos, económicos e históricos; a maioria dos conteúdos enfatizam 

aspetos sociais. A ênfase das interações CTS é social, sendo destacada a influência das ciências 

e/ou da tecnologia na sociedade. Esta influência é geralmente considerada como sendo 

benéfica. A tecnologia é apresentada como um artefacto que servem de uso no dia a dia; 

- Ao abordar o tema “Petróleo” do programa de Química, o manual escolar inclui conteúdos CTS 

relacionados com aspetos históricos, económicos, políticos. Contudo, estes conteúdos CTS 

aparecem na maioria dos casos numa secção de introdução ao tema, não sendo usados para 

explicar assuntos científicos de Química Orgânica. 

- a abordagem dos conteúdos CTS encontra-se centrada no manual escolar pois a maioria dos 

conteúdos CTS encontra-se no corpo do texto ou em imagens inseridas pelos autores. Raramente 

se inserem em atividades práticas.  
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- as atividades práticas com conteúdos CTS são escassas e não promovem a pesquisa de 

informação, reflexão e o debate. Assim, não promovem o desenvolvimento de atitudes e 

competências necessárias a um cidadão responsável e interventivo na sociedade em que vive.  

 

• Estudo II: Os professores e a perspetiva CTS no ensino da Química Orgânica 

 As conclusões deste estudo com professores de Química da 9.ª Classe são apresentadas, 

organizadas e sistematizadas tendo em conta os objetivos de investigação do estudo, isto é: a) relacionar 

as conceções e as representações de práticas de professores de Química do 1.º ciclo do ensino 

secundário angolano relativas à abordagem da Química Orgânica numa perspetiva CTS, b) averiguar o 

que pensam os professores de Química de escolas do 1.º ciclo do ensino secundário angolano acerca 

da relação entre a perspetiva CTS e o modo como os manuais escolares de Química abordam a Química 

Orgânica.  

 A principal conclusão deste estudo com professores, no que se refere ao objetivo do estudo: 

“relacionar as conceções e as representações de práticas de professores de Química do 1.º ciclo do 

ensino secundário angolano relativas à abordagem da Química Orgânica numa perspetiva CTS”, foi: os 

professores possuem conceções pouco atuais sobre a perspetiva CTS, as quais se refletem nas 

representações do ensino da Química Orgânica com orientação CTS. De facto: 

- as conceções dos professores encontradas não são consistentes com a perspetiva CTS, tendo 

em conta o que é hoje aceite. Muitos destes professores dizem-se familiarizados com a 

perspetiva CTS, mas ao descreve-la põem em evidência apenas relações C-T-S, sem 

considerarem: temas de relevância social que envolvem as ciências e a tecnologia, com impacto 

local e global e interdisciplinares, e as diferentes ênfases que essas relações podem contemplar 

(ex.: a nível social, político, económico, epistemológico, cultural). A relação entre as ciências, a 

tecnologia e sociedade é caraterizada como sendo linear; tendo a ciências e a tecnologia uma 

influência positiva na sociedade. A tecnologia é vista como um produto das ciências.  

- o ensino da Química Orgânica com orientação CTS é considerado importante pelos professores 

porque permite aos alunos tomar consciência que a Química se encontra presente no seu dia a 

dia. A descrição desta abordagem é consistente com as ideias ingénuas apresentadas pelos 

professores sobre esta perspetiva. Esta abordagem resume-se a apresentar relações C-T-S, com 

ênfase na influência positiva das ciências e da tecnologia na sociedade. A tecnologia, quando 

caraterizada, é associada a um produto das ciências. Estas relações seriam apresentadas, pela 

maioria dos professores, como uma aplicação dos assuntos de Química Orgânica estudados. 
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Ensinar de modo consistente com a perspetiva CTS, assenta (para estes professores) numa 

perspetiva de ensino e de aprendizagem de transmissão-receção.   

- o tema programático “Petróleo” permite um ensino com orientação CTS de modo 

interdisciplinar, mas os professores apenas referem a inclusão de relações C-T-S, no ensino do 

tema, com objetivo de aplicar os assuntos abordados.   

 

No que se refere ao objetivo “averiguar o que pensam os professores de Química de escolas do 1.º 

ciclo do ensino secundário angolano acerca da relação entre a perspetiva CTS e o modo como o manual 

escolar de Química aborda a Química Orgânica”, as respostas dos professores, centradas em excertos 

do manual escolar de Química com conteúdos CTS, permitem concluir que:  

- a maioria dos professores considera que os excertos não são compatíveis com a perspetiva CTS. 

Contudo, as sugestões apresentadas pelos professores, para tornar os excertos mais 

consistentes com a perspetiva CTS, são pouco consistentes com uma perspetiva CTS. Estas 

sugestões refletem o pouco conhecimento dos professores sobre a perspetiva CTS, pois estes 

apenas referem alterações ao texto (verbal e na ilustração), desvalorizando aspetos 

metodológicos, como atividades de discussão de temas controversos. Porém, uma das 

alterações a incluir estaria relacionada com a apresentação de vantagens e/ou desvantagens da 

extração ou exploração de recursos naturais (petróleo e diamante).  

 
Em suma, este estudo permite concluir que o capítulo “Química Orgânica” não é compatível com a 

perspetiva CTS, que os professores evidenciam ideias pouco adequadas acerca desta perspetiva, que 

estas ideias parecem refletir-se nas representações das suas práticas e na análise que efetuam da 

(in)consistência dos excertos do manual escolar, tendo como referência a perspetiva CTS. 

 

5.3. Implicações  

 Os resultados e conclusões obtidos nesta investigação têm várias implicações, quer na 

elaboração de manuais escolares quer no processo de ensino e de aprendizagem da Química, se se 

pretender que a perspetiva CTS seja usada como referência no ensino das ciências em Angola.  

 As conclusões do estudo com o capítulo “Química Orgânica” do manual escolar, apresenta, entre 

outras, as seguintes implicações:  

- Deve dar-se oportunidade para que outros autores elaborem manuais escolares para a 

abordagem da Química, tendo como referência a perspetiva CTS. Este aumento do número de 

manuais escolares permitiria uma maior diversidade de propostas, consistentes com a 



 82 

perspetiva CTS, para abordar a Química, e em particular a Química Orgânica. Caberia ao 

professor escolher o manual escolher que mais se adequaria ao contexto em que trabalha.  

- Necessidade de tornar os manuais escolares mais consistentes com a perspetiva CTS, incluindo 

propostas metodológicas, como debates e resolução de problemas que não se restrinjam a 

conteúdos académicos. Para além disso, os conteúdos CTS não devem ser inseridos de modo 

pontual no manual escolar. Ao reorganizar os manuais escolares de acordo com a perspetiva 

CTS é necessário que os autores dos manuais escolares tenham em atenção as finalidades do 

sistema de educação e ensino para o 1.º ciclo do ensino secundário e presentes na atual Lei nº 

17-16 de outubro, bem como as capacidades, atitudes e conhecimentos que o ensino da 

Química, com referência à perspetiva CTS, pode promover. 

- Os manuais escolares sejam certificados pelo Instituto Nacional de Investigação e 

Desenvolvimento da Educação e que este adote mecanismos de distribuição dos manuais 

escolares de modo a evitar que os alunos os comprem no mercado paralelo. A dificuldade do 

Ministério de Educação angolano distribuir manuais escolares no início de cada ano às escolas 

é um problema conhecido e para o qual se têm vindo a procurar soluções, como é o caso do 

acesso a manuais escolares virtuais (Jornal de Angola, 2019)   

 

Das conclusões do estudo II com professores, emergem algumas implicações: 

- Torna-se necessário apostar na formação inicial e continuada de professores de Química, 

atendendo a que ainda existem professores que não se encontram familiarizados com esta 

perspetiva e que muitos professores, que referem ter conhecimento da mesma, relevam 

conceções ingénuas. Contudo, mais do que apresentar um curso de formação limitado no tempo 

sobre esta perspetiva, as conclusões deste estudo parecem indicar a necessidade de os 

professores mudarem de paradigma sobre o ensino da Química, passando a assumir uma 

perspetiva construtivista. A análise crítica dos documentos reguladores de ensino e de 

aprendizagem angolanos, em particular para o ensino da Química, bem como a análise crítica 

do manual escolar parecem ser tarefas necessárias a ter em conta nesta formação.  

 
 
5.4. Sugestões para futuras investigações  

 Tendo em conta os resultados obtidos nesta investigação e as suas limitações, apresenta-se, de 

seguida, algumas sugestões para futuras investigações.  Assim, sugere-se que em futuras investigações 

se: 
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- analise a consistência de todo o manual escolar de Química da 9.ª Classe com a perspetiva CTS 

e que se complemente este estudo com os autores do manual escolar, de modo a compreender 

as opções tomadas. 

- analise quais as perspetivas dos autores dos manuais escolares sobre a perspetiva CTS, a 

importância que lhe atribuem, em que medida estariam dispostos a integra-las em futuras 

edições do manual escolar de Química para a 9.ª Classe e como pensam que se poderia tornar 

o manual escolar consistente com esta perspetiva.  

- alargue o estudo a professores de Química que lecionam a 9.ª Classe noutras províncias de 

Angola, identificando casos exemplares de representações de práticas de professores 

consistentes com a perspetiva CTS. Tal implicaria necessariamente que o instrumento de recolha 

de dados fosse o questionário, o qual poderia ser complementado com uma entrevista a alguns 

professores que evidenciassem respostas diferentes entre si.  

- analise as práticas de professores de Química quando dizem abordar a Química Orgânica na 9.ª 

Classe, com referência à perspetiva CTS. Neste caso, poder-se-ia limitar o estudo ao modo como 

os professores abordam o subtema “Petróleo” do programa. A escolha deste subtema prende-

se com o facto de o programa, embora de forma limitada e não explícita, indicar que devem ser 

abordados conteúdos CTS, nomeadamente questões que relacionam as ciências, a tecnologia e 

a sociedade, com ênfase para a economia.  

- avaliem os programas de formação inicial e contínua de professores. Estes programas de 

formação devem ser preparados tendo em conta a perspetiva construtivista do ensino e da 

aprendizagem, pois como referem vários estudos (ex.: Leite, 1993), os professores tendem a 

ensinar do modo como foram ensinados. Para além de desenvolver estes programas de 

formação, seria necessário analisar como estes contribuíram para que os professores 

transformassem as suas práticas e quais os seus impactos na aprendizagem dos alunos  

- Averigue as opiniões sobre a perspetiva CTS perfilhadas por alunos angolanos do 1.º ciclo do 

ensino secundário, uma vez que este estudo foi efetuado apenas com os professores de Química.  
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Anexo 1 - Grelha de análise usada para o capítulo “Química Orgânica” do manual escolar 

 
Dimensão Subdimensões 
Aspetos apresentados Histórica 

Filosófica/Epistemológica 
Social/Sociológica 
Política 
Económica 
Humanista/Cultural 

Consistência das abordagens do currículo CTS Homogénea 
Heterogénea Algumas secções organizadas 

na perspetiva CTS 
Algumas secções incluem 
conteúdos CTS 

Caraterísticas metodológicas Informação centrada no manual (ex.: textos 
informáticos) 
Informação centrada no aluno (ex.: incluem 
texto, questões e/ou atividades) 

recursos utilizados no manual para apoiar a 
abordagem CTS 

Imagens (ex.: artefactos, gráficos/esquemas...) 
Textos escritos pelo autor do manual 
Documentos 
incorporados 
pelo autor 

Cartazes publicitários 
Estratos de notícias 
Estratos de artigos de revistas 
Documentos oficiais 

Atividades 
práticas 

Atividades laboratoriais 
Discussão (ex.: role-playing, 
atividades de tomada de 
decisão) 
Visitas de estudo 
Pesquisa de informação 
Reflexão 
Análise crítica ex.: notícias, 
textos de revistas científicas) 
Debate 

Referências bibliográficas/ endereço eletrónicos 
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ANEXO 2 - Protocolo de entrevista realizada aos Professores de Química do 1.º ciclo do ensino 
secundário, 9.ª Classe.  
 

Legitimação da entrevista e motivação da resposta 

Esta entrevista insere-se num estudo que pretende recolher as opiniões de professores de Química da 

9.ª Classe sobre o ensino da Química Orgânica numa perspetiva CTS e sobre o contributo que o manual 

escolar de Química pode dar para este ensino.  

Gostaria de solicitar autorização para gravar a entrevista. Os dados serão anónimos. 

I. Caraterísticas dos participantes no estudo (P12) 

(registar o sexo do entrevistado) 

1.1. Que idade tem? 

1.2. Qual a sua formação académica? 

1.3. Há quantos anos é professor de Química? 

1.4. Há quantos anos ensina Química na 9.ª Classe? 

1.5. Já exerceu alguma função na escola, para além da docência de Química?  

 Que funções já exerceu?                            

1.6. Que vínculo contratual possui? 

II. Conceções de professores sobre a perspetiva CTS  

2.1. Já ouviu falar na perspetiva ciência, tecnologia e sociedade? 

2.1.1. [Se sim] O que entende por perspetiva ciência, tecnologia e sociedade? 

[Se não, o entrevistador deve explicar em que consiste]  

 

III. Conceções de professores sobre a abordagem da Química Orgânica segundo uma perspetiva CTS  

3.1. Em sua opinião, o que significa ensinar Química segundo uma perspetiva ciência, tecnologia 

e sociedade?  

3.2. Que importância atribui ao ensino da Química Orgânica, na 9.ª Classe, segundo uma perspetiva 

ciência, tecnologia e sociedade? Porquê?  

 

IV. Representações de práticas de professores relativas à adoção de uma perspetiva CTS em Química 
Orgânica 
4.1. Já alguma vez ensinou Química Orgânica, na 9.ª Classe, segundo uma perspetiva CTS? 
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 [Se não…]  

4.2. Por que razão (nunca) ensinou Química Orgânica, na 9.ª Classe, segundo uma perspetiva 

CTS? 

4.3. Se lhe fosse pedido para ensinar Química Orgânica, na 9.ª Classe, segundo a perspetiva 

CTS, como faria? 

 [Se sim…]  

4.4. Como ensinou Química Orgânica, na 9.ª Classe, segundo uma perspetiva ciência, tecnologia 

e sociedade?  

 

V. Opinião dos professores sobre a perspetiva CTS adotada por manuais escolares 

5.1 [Mostrar os excertos do manual escolar sobre Química Orgânica] Em sua opinião, em que medida 

estes excertos são compatíveis com a perspetiva CTS? Porquê?  

- Em sua opinião, no excerto do manual escolar estão, ou não, presentes os elementos necessários 

para abordar o tema “Petróleo” numa perspetiva ciência tecnologia e sociedade? 

- Em sua opinião, serão, ou não, os alunos capazes de identificar esses elementos quando leem 

estes excertos do manual escolar? 
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5.1.1. [Se os professores consideram que é pouco compatível ou nada compatível] Que alterações 

poderiam ser efetuadas a estes excertos do manual escolar, de modo a torna-los (mais) 

compatíveis com a perspetiva CTS? 

 

VI. Conclusão 

6.1. Gostaria de acrescentar algo mais sobre o ensino da Química segundo uma perspetiva CTS e que 

não tenha ainda mencionado? 
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Anexo 3 - Carta enviada à direção provincial da educação da Lunda-Norte 
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