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PERSPETIVA CTS NO ENSINO DA FÍSICA EM ANGOLA: UM ESTUDO COM MANUAIS 
ESCOLARES ANGOLANOS E PROFESSORES DA 10ª CLASSE 

 

Resumo 

 
A adoção da perspetiva CTS na educação em Física é fundamental para formar cidadãos responsáveis e 

participativos na sociedade. Embora a perspetiva CTS tenha surgido em países ocidentais, esta é relevante 

para a educação em ciências em Angola, tendo em conta a recente Lei que regula o sistema de Educação 

e Ensino (LBSEE). Ensinar Física segundo a perspetiva CTS exige a adoção de um paradigma construtivista, 

com utilização de metodologias e recursos didáticos, como o manual escolar, consistentes com um ensino 

interdisciplinar e contextualizado. A Termodinâmica é um dos temas da Física do ensino secundário 

angolano, 10.ª Classe, com potencialidades para ser abordado segundo a perspetiva CTS. Tal é uma tarefa 

exigente para o professor uma vez que os programas angolanos de Física (anteriores à LBSEE) não têm 

como referência esta perspetiva. Nesta investigação realizaram-se dois estudos complementares. Um 

estudo sobre a consistência de dois capítulos de “Termodinâmica” dos manuais escolares angolanos para 

a 10.ª Classe com a perspetiva CTS.  Um outro estudo com professores de Física angolanos da 10.ª Classe, 

de modo a: a) averiguar as conceções destes sobre a perspetiva CTS; b) averiguar as conceções destes 

acerca do ensino da Física segundo uma perspetiva CTS; c) caraterizar as opiniões destes professores 

acerca do modo como os manuais escolares abordam a Física tendo como referência a perspetiva CTS. 

Efetuou-se uma análise de conteúdo dos capítulos “Termodinâmica” dos manuais escolares, apoiada por 

uma grelha de análise. No estudo com professores, aplicou-se um questionário a 61 professores de Física, 

familiarizados com a 10.ª Classe, da província do Huambo. Procedeu-se a uma análise de conteúdo dos 

dados, tendo-se formado categorias de resposta. Para cada categoria calcularam-se frequências de 

resposta. O estudo com manuais escolares mostra que o capítulo “Termodinâmica” não é consistente com 

a perspetiva CTS: as secções encontram-se organizadas por conteúdos académicos; os conteúdos CTS são 

pontualmente inseridos no texto do manual e enfatizam uma dimensão social, na qual as ciências e/ou a 

tecnologia influenciam positivamente a sociedade e não são propostas atividades com conteúdos CTS. O 

estudo com professores indica que estes: possuem ideias ingénuas acerca da perspetiva CTS, não são 

capazes de descrever abordagens da “Termodinâmica” consistentes com esta perspetiva, consideram que 

a apresentação de conteúdos CTS na sala de aula é importante, se dividem quanto à consistência dos 

manuais escolares com a perspetiva CTS e não analisam de modo apropriado um excerto de um manual 

escolar, tendo como referencia a perspetiva CTS. 

 

Palavras chave: Angola, Manuais escolares, Perspetiva CTS, Professores, Termodinâmica 
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STS PERSPECTIVE IN THE TEACHING OF PHYSICS IN ANGOLA: A STUDY WITH ANGOLAN 

TEXTBOOKS AND TEACHERS OF 10TH CLASS 

 

Abstract 

 
Teaching Physics through a STS perspective is considered fundamental to educate responsible and 

participative citizens to our society. The STS perspective emerged in occidental countries but it is also 

relevant for science education in Angola, taking into account the recent Law that regulates the Educational 

and Teaching System (LBSEE). The STS perspective in the Teaching of Physics requires the acceptance of 

a constructivist paradigm and the use of approaches and resources (e.g. textbooks), that are consistent with 

an interdisciplinary and contextualizing teaching. Thermodynamics is one of the themes of the secondary 

Physics education in Angola, 10th Class, with potentialities to be taught within the STS perspective. This is 

a demanding task for teachers, since the Physics Syllabus is not consistent with the STS perspective, which 

is previous to the LBSEE. The research reported here is composed by two complementary studies. In one 

of the studies there is an analysis of the consistency of two chapters of thermodynamics of the textbooks 

(10th Class) with the STS perspective. The other study with 10th Class Physics Teachers aims at: a) 

identifying teachers’ conceptions about STS perspective, b) analysing their conceptions about Teaching 

Physics thought STS perspective, and c) characterizing their opinions about how textbooks approach physics 

with reference to the STS perspective. The thermodynamics chapters of the textbooks were content analysed 

and a grid of analysis was used to support the procedure.  A questionnaire was used to collect data with 61 

Physics teachers from Huambo, who were familiar with the 10th Class. Data was content analysed and 

categories were created. The number of teachers in each category was calculated. The study with textbooks 

shows that the chapters of thermodynamics are not consistent with the STS perspective: their sections are 

organized in academic contents, there are few STS contents, STS contents emphasise a social dimension, 

in which Science and technology are seen to have a positive influence in society, and activities with STS 

content are not proposed. The study with teachers shows that they hold naïve conceptions about STS 

perspective, they were unable to describe Physics approaches consistent with STS perspective, they believed 

that STS perspective is important, they were not consensual about the consistency of the textbooks with 

STS perspective, and they did not analyse an excerpt of a textbook adequately, having the STS perspective 

as a reference. 

 

Keyword: Angola, STS perspective, Teachers, textbooks, Thermodynamics  
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

 

 
 

 
1.1. Introdução 

Este capítulo I está dedicado à contextualização e apresentação da investigação realizada e é 

constituído por cinco secções. A primeira secção, “contextualização geral da investigação” (1.2), é 

constituída por três subsecções: na subsecção 1.2.1 faz-se a abordagem da perspetiva CTS na educação 

em ciências em países em desenvolvimento; na subsecção 1.2.2, discutem-se os documentos 

reguladores do ensino da Física no 2.º ciclo do ensino secundário em Angola, tendo em conta a 

perspetiva CTS; em 1.2.3 apresenta-se o manual escolar enquanto recurso privilegiado para o ensino no 

contexto angolano. Na secção 1.3 apresentam-se os objetivos da investigação, na secção 1.4 expõe-se a 

sua importância, na secção 1.5 apresenta-se as limitações da investigação e na última secção, 1.6, 

descreve-se a estrutura geral da dissertação. 

 

1.2. Contextualização geral da investigação  

1.2.1. A perspetiva Ciência-Tecnologia-Sociedade na educação em ciências em países em 

desenvolvimento 

Nas sociedades atuais as ciências e a tecnologia fazem parte da vida dos cidadãos. Estes são, 

muitas vezes, confrontados com dilemas que emergem do impacto das ciências e da tecnologia nas suas 

vidas. A necessidade de encontrar soluções para estas questões problemas – que podem ter uma 

dimensão local (ex.: tratamento dos resíduos sólidos, insuficiências no abastecimento de água potável e 

de energia elétrica nos arredores do município da Caála), regional (ex.: a seca em algumas regiões de 

Angola e as inundações em outras regiões, o impacto económico, social e ambiental da construção da 

barragem hidroelétrica de Lauca em Malange - Angola, a sinistralidade rodoviária na cidade em Angola) 

ou global (ex.: a poluição global) – impõem a necessidade de todos os indivíduos desenvolverem 

conhecimentos e competências para uma cidadania reflexiva e responsável (King, 2001).  Neste sentido, 

o ensino das ciências deve centrar-se na promoção da literacia científica dos alunos (Hodson, 2010; 

Miller, 1996). A definição do conceito de literacia científica não é consensual entre os investigadores, 

tendo vindo a evoluir. Atualmente, a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico), no PISA (Programme for International Student Assessment) considera que a literacia 



 

 14 

científica é “a capacidade de um individuo se envolver em questões relacionadas com a ciência, e com 

as ideias da ciência, como cidadão reflexivo, disposto a participar em um discurso fundamentado sobre 

a ciência e a tecnologia” (OCDE, 2016, p.50). O nível de literacia desejável é variável consoante o tipo 

de profissão e as funções sociais de um indivíduo (Martins & Mendes, 2017). No entanto, tratando-se de 

indivíduos em idade escolar, a literacia científica pressupõe aspetos como: a compreensão de ideias 

chave sobre assuntos de ciências; a capacidade de os mobilizar para compreender fenómenos do dia a 

dia, para debater questões de âmbito social, cultural, político, económico e ecológico (Hodson, 2010); a 

compreensão de aspetos sobre a natureza das ciências (ex.: o seu carácter problemático, as 

características dos seus métodos, as suas limitações) e sobre os processos usados pelos cientistas para 

comunicar ciências com os seus pares (Harlen, 2006; Osborne, 2002). 

A promoção da literacia científica na escola é favorecida quando as ciências são ensinadas 

segundo a perspetiva Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Em traços gerais, esta perspetiva 

caracteriza-se pela incorporação de contextos no ensino das ciências, a partir dos quais os alunos se 

envolvem de modo ativo na (re)construção do conhecimento, no desenvolvimento de atitudes, valores e 

competências (Martins & Mendes, 2017). Atitudes como a curiosidade, criatividade, flexibilidade, 

abertura de espírito, reflexão crítica, autonomia, respeito pela vida e pela natureza e o desenvolvimento 

de capacidades, como testar ideias, formular hipóteses, observar, planear e realizar experiências, 

problematizar, controlar variáveis, interpretar informação e conceptualizar (Jorge, 1991, citado em 

Santos 2002), são consideradas cruciais para que o aluno possa exercer um papel interventivo na 

sociedade e não ser alheio a problemas sociocientíficos do mundo em que vive (Aikenhead, 2005). Estes 

problemas sociocientíficos relacionados, por exemplo, com a água e a regulação do clima ou a eficácia 

das máquinas térmicas e a poluição, põem em evidência as inter-relações entre as ciências, a tecnologia 

e a sociedade (Santos & Mortimer, 2001) e permitem compreender as ciências como construções 

humanas. Para além disso, estas aprendizagens são também essenciais em carreiras ligadas às ciências 

e áreas afins. O ensino das ciências com orientação CTS implica que se adote uma perspetiva 

construtivista de ensino aprendizagem. Como refere Santos (2002): 

 

“A formação dos indivíduos já não deve apenas preocupar-se com transmissão e aquisição de conhecimentos, mas 

com a necessidade de que o aluno aprenda a pensar, desenvolvendo competências do pensar. A educação formal 

passa a ter como alvo o pensamento, o aprender a aprender, o desenvolvimento da capacidade de adaptação à 

mudança e resolução de situações problemáticas” (p.15). 
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O ensino das ciências numa perspetiva CTS teve uma grande expansão nos anos 80 e 90 no 

mundo ocidental, como resposta à falta de interesse e motivação dos alunos pela aprendizagem das 

ciências. Esta falta de interesse refletia-se na pouca procura por carreira científicas e na fraca capacidade 

dos alunos em percecionar a relevância das ideias centrais em ciências para o dia a dia (Martins & 

Mendes, 2017). Esta expansão da perspetiva CTS no ensino das ciências conduziu a projetos de ensino 

das ciências com objetivos inovadores como S-TEAM (Science-Teacher Education Advanced Methods), 

PARSEL (Popularity And Relevance of Science Education for Scientific Literacy), SAILS (Strategies for 

Assessment of Inquiry Learning in Science) (Galvão, Baptista & Conceição, 2017) focados no ensino das 

ciências para todos os indivíduos. Estes projetos contemplam aspetos como a natureza e a história das 

ciências e as inter-relações CTS e procuram que a aprendizagem das ciências contribuía para o exercício 

da cidadania, ligado ao presente e ao futuro da economia, da cultura e da humanidade em geral 

(Longbottom & Buttler, 1999; Wellington & Ireson, 2008). 

A questão que se coloca é saber até que ponto a perspetiva CTS para o ensino das ciências é 

adequada para países em desenvolvimento. Nestes países, aqueles que estudam ciências encaram a 

aprendizagem das ciências como uma forma de aceder a uma profissão próspera que lhes dá estatuto 

social (Sjoberg & Schreiner, 2005). Nestes países, os alunos apresentam, em relação aos alunos dos 

países ocidentais, atitudes mais positivas em relação às ciências e um desejo maior de emprego em 

áreas relacionadas com as ciências (Sjoberg & Schreiner, 2005).  Apesar desta diferença entre os países 

ocidentais e os países em desenvolvimento no que respeita ao interesse dos alunos pelas ciências, 

investigadores como Jegede (1993; 1997) e Tippins, Nichols, Atwater e Aikenhead (2002) consideram 

que a perspetiva CTS é também central nos países em desenvolvimento. Os autores defendem que não 

se trata de mais uma importação de inovações ocidentais para o ensino das ciências com o objetivo de 

acelerar o desenvolvimento económico e social de um país, mas sem garantir uma adequação da 

educação em ciências à cultura do aluno. Pelo contrário, a perspetiva CTS no ensino das ciências em 

países em desenvolvimento é fulcral para dar resposta a um mundo globalizante que também afeta 

muitos destes países, especialmente aqueles com uma situação política estável (Jegede, 1997). Nestes 

países, empresas multinacionais procuram mão-de-obra barata para o fabrico de produtos, sobrepõem 

a cultura ocidental à tradicional que existe nestes locais, conduzem ao desenvolvimento dos grandes 

centros urbanos, mas escondem a pobreza em zonas da periferia. Por exemplo em Luanda, capital 

angolana, há cerca de 5 milhões de habitantes numa área de cerca de 350 km2, mas cerca de 80% da 

população vive em musseques, isto é, em áreas periurbanas autoproduzidas e pobres (Viegas, 2015). 

Perante este cenário, a perspetiva CTS no ensino das ciências em países em desenvolvimento poderá 
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constituir uma das formas de criar pontes entre as ciências, a cultura e as práticas tradicionais existentes 

nestes países e de elevar o nível de literacia científica dos cidadãos, permitindo-lhes ter acesso a 

melhores condições de vida (Jegede, 1997). Em relação a este último aspeto, não só os cidadãos 

poderão aceder a melhores empregos, como também poderão tomar decisões sobre diferentes aspetos 

que afetam as suas vidas. Tomar decisões informadas é um aspeto importante no contexto angolano: a 

guerra civil que se instalou em Angola durante quase 30 anos teve consequências nesta sociedade. 

Angola é um país que apesar de ter terrenos agrícolas férteis importa uma grande percentagem dos 

alimentos. A guerra civil deixou muitas crianças órfãs e a transmissão de conhecimentos entre gerações 

tornou-se reduzida, por exemplo o grau de aleitamento exclusivo durante os seis primeiros meses é muito 

baixo, perderam-se boas práticas de saúde e nutrição (dieta local melhorada) (Lefebvre, 2013). 

 Para que a promoção da literacia científica dos cidadãos seja possível, nomeadamente no 

contexto africano, Jegede (1997) sugere a necessidade de conhecer os contextos africanos e identificar 

ideias centrais das ciências e da tecnologia embebidos nas práticas dessas sociedades. Como referem 

Jegede (1993) e Hewson (2017), não se pode ignorar que as sociedades não ocidentais têm formas de 

cultivar, colher e conservar produtos alimentares, de criar e tratar dos animais, de gerir recursos, de 

construir habitações, de interpretar os fenómenos naturais, de comunicar e educar as novas gerações 

diferentes das usadas no contexto ocidental. Estes aspetos devem ser tidos em conta no ensino das 

ciências nestes países, o qual deve valorizar o uso de tecnologias tradicionais para resolver problemas 

do dia a dia, permitindo aos cidadãos apreciar as ciências por trás destes artefactos. Devem ainda 

promover a consciência e o fortalecimento do espírito comunitário africano, o qual se caracteriza pela 

cooperação na realização das atividades, ajuda mútua e abertura nas inter-relações pessoais (Shumba, 

2017). Este último aspeto deve ser considerado quando se organizam ambientes de aprendizagem 

(Cachapuz, Praia & Jorge, 2004; Nzau, 2010), os quais remetem para uma perspetiva construtivista 

social. A integração da perspetiva CTS no ensino das ciências em países em desenvolvimento constitui 

uma forma de integrar valores africanos com valores ocidentais e de educar as populações de modo a 

capacitá-las para lidarem com a crescente exigência das ciências e da tecnologia nas suas vidas 

(Shumba, 2017).  

Apesar da relevância da perspetiva CTS no ensino das ciências em África, a sua implementação 

não é simples. Por um lado, os governos dos países africanos tendem a apostar nas ciências e na 

tecnologia para impulsionar o desenvolvimento económico e social (Rogan, Nagao & Magno, 2007), 

levando à imposição das ciências e da tecnologia ocidental sobre as ciências e tecnologias tradicionais 

(Jegede, 1997; Shumba, 2017). Esta imposição acaba por se refletir na escola à qual é exigida a 
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formação de recursos humanos para as profissões de “cientista” e de “engenheiro” (Silva, 1999, citado 

por Nzau, 2010). Por outro lado, o ensino das ciências assente numa perspetiva CTS implica uma 

mudança nas práticas de ensino dos professores que frequentemente ensinam as ciências sem 

valorizarem as ideias e vivências dos alunos para a construção e reconstrução de conhecimentos (Nzau, 

Lopes & Costa, 2012). Também os documentos reguladores do ensino das ciências e materiais de apoio, 

como o manual escolar, devem ser consistentes com esta perspetiva. No caso do manual escolar este 

recurso é um grande influenciador das práticas dos professores em sala de aula (Blanco, 1994). 

 

1.2.2. Os documentos reguladores do ensino da Física no 2º ciclo do ensino secundário 

em Angola: Potencialidades e desafios para uma abordagem CTS 

Em Angola, a educação formal, tutelada pelo Ministério da Educação, é tida como uma prioridade 

nacional, sendo considerada essencial para o desenvolvimento económico, social e cultural do país (Lei 

17/16 de 7 de outubro). O Sistema de Educação e Ensino (SEE) de Angola está dividido nos seguintes 

níveis de ensino: educação pré-escolar; ensino primário (da 1.ª à 6.ª classe); ensino secundário, com 

dois ciclos – o 1.º ciclo do ensino secundário (da 7.ª à 9.ª classe) e o 2.º ciclo do ensino secundário (da 

10.ª à 12.ª classe) – e o ensino superior. Esta última componente é tutelada pelo Ministério do Ensino 

Superior. Até a entrada no ensino superior, a Física é ensinada desde o ensino primário, sendo 

inicialmente abordada de forma integrada com outras áreas do saber. Assim, no ensino primário ela é 

parte integrante da disciplina de Estudo do Meio (1.ª classe à 4.ª classe) e da disciplina de Ciências da 

Natureza (5.ª classe e 6.ª classe) (INIDE, 2013d). No ensino secundário, a Física é uma disciplina 

independente, sendo no 1.º ciclo do ensino secundário ensinada em todas as classes (INIDE, 2013a) e 

no 2.º ciclo do ensino secundário apenas lecionada na área de Ciências Físicas-Biológicas (INIDE, 

2013b). De acordo com o artigo 33.º da Lei 17/16 – Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino 

(LBSEE, 2016), o 2.º ciclo do ensino secundário (15 a 17 anos) tem como finalidades: 

a) Assegurar uma formação sólida e aprofundada numa determinada área de conhecimento; 
b) Preparar o aluno para ingressar no subsistema de ensino superior ou para atividades de formação profissional 

e inserção na vida ativa; 
c) Desenvolver uma visão do mundo assente no pensamento filosófico, lógico e abstrato e a capacidade de avaliar 

a aplicação de modelos científicos na resolução de problemas da vida prática; 
d) Fomentar a aquisição e aplicação de um saber cada vez mais aprofundado, assente no estudo, na reflexão 

crítica, na observação e na experimentação; 
e) Consolidar os valores patrióticos, morais e cívicos, desenvolvendo o espírito de participação e envolvimento na 

vida social; 
f) Desenvolver experiências práticas, fortalecendo os mecanismos de aproximação entre a escola e a 

comunidade, dinamizando a função inovadora e interventora da escola; 
g) Favorecer a orientação e formação profissional dos jovens, através da preparação técnica e tecnológica com 

vista à entrada no mundo de trabalho. 
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De acordo com estas finalidades, o 2.º ciclo do ensino secundário tem como finalidades não só 

a preparação dos alunos para uma carreira futura (principalmente as alíneas a), b) e g)), mas também 

promover o desenvolvimento da literacia científica dos alunos de modo a que estes possam, de modo 

informado, atuar na sociedade em que vive (principalmente as alíneas c), e) e f)). Para além da LBSEE, 

existem outros documentos reguladores (currículos e programas disciplinares) do ensino secundário, os 

quais devem contribuir para a consecução das finalidades deste nível de ensino. Contudo, estes 

documentos são anteriores à LBSEE, pelo que existe algum desfasamento entre os que eles veiculam e 

as finalidades para o 2.º ciclo do ensino secundário expressos na recentre LBSEE. Assim, não é de 

estranhar que a promoção da literacia científica dos cidadãos surja de modo diluído nos programas de 

Física das várias classes que compõem o 2.º ciclo do ensino secundário. De facto, estes programas 

organizam-se de modo tradicional, sendo valorizado os conteúdos científicos. Por exemplo, na 10.ª classe 

os temas a abordar na disciplina de Física são: “Trabalho e Energia”, “Termodinâmica”, “Teoria Cinética 

de Gás Ideal” e “Corrente elétrica”. Esta organização do programa dificulta o romper das barreiras 

disciplinares, de modo a que o ensino das ciências seja abordado numa perspetiva CTS. No entanto, 

constata-se que o currículo do 2.º ciclo do ensino secundário pode ler-se que neste ciclo devem ser 

adotados: 

“modelos de ensino que coloquem a atividade construtiva do aluno e os processos de crescimento pessoal no centro 
da intervenção pedagógica, fomentando metodologias ativas e de investigação nas quais os alunos passam a exercer 
o papel de sujeito ativo na pesquisa e utilização da informação, no desenvolvimento de hipóteses e sua aplicação, 
na tomada de decisões e no comprometimento pessoal com as posições criticamente assumidas” (INIDE, 2013b, 
p. 20).  
 

Assim, o currículo do 2.º ciclo dá a possibilidade ao professor de reorganizar os conteúdos dos 

programas, pelo que o professor de Física pode ensinar os assuntos do programa de Física numa 

perspetiva CTS. Tal exige uma preparação sólida do professor no âmbito desta perspetiva, uma vez que 

não lhe são dadas orientações metodológicas no programa de Física para o 2.º ciclo do ensino secundário 

sobre como esta pode ser implementada. Na verdade, neste programa são escassas as orientações 

metodológicas dadas e, quando surgem, apenas se focam na abordagem de conteúdos científicos. Por 

exemplo, no programa da 10.ª classe, no capítulo “Termodinâmica”, refere-se que o professor deve 

orientar a “realização de uma demonstração, variando a energia interna da água” (INIDE, 2014, p. 12). 

Em suma, quando se analisam como um todo os documentos reguladores do sistema de ensino 

angolano e os programas de Física no 2.º ciclo do ensino secundário, parece existir uma dissonância 

entre eles. Na verdade, parece existir uma redução da valorização atribuída à formação do cidadão, 

quando se analisam os documentos mais gerais como a Lei 17/16 de 7 de outubro – LBSEE e os 
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documentos mais específicos, como os programas de Física do 2.º ciclo do ensino secundário. Tal 

poderá, em parte, explicar-se pelo facto de os programas de Física para o 2.º ciclo do ensino secundário 

(área de Ciências Físicas e Biológicas) terem sido elaborados com base na Lei 13/01 de 31 de dezembro, 

já revogada pela Lei 17/16 de 7 de outubro – LBSEE em vigor, a qual dava maior relevância ao ensino 

da Física para a formação superior e/ou formação profissional (INIDE, 2014). Perante esta situação, tal 

não significa que o professor de Física não possa contribuir para que as finalidades mencionadas na 

recente LBSEE, pois como refere Silva (2011): ser professor num país em desenvolvimento, como é o 

caso de Angola, pode implicar ter a capacidade de adaptar e/ou reinventar o currículo (ou programas 

disciplinares) de modo a adequar o ensino com a cultura e experiências locais. Da mesma opinião são 

Solbes, Vilches e Gil (2001). Estes autores referem que quando os professores têm a capacidade de 

questionar as suas conceções sobre o ensino e a aprendizagem, a influência do contexto social nas 

vivências dos alunos e as suas práticas de ensino estarão em melhores condições de adotar metodologias 

que permitam articular as inter-relações CTS, apesar das insuficiências dos programas disciplinares. 

Pelo exposto, cabe aos professores de Física, em particular do 2.º ciclo do ensino secundário, 

procurarem formas de integrar a perspetiva CTS nas suas aulas. Como sugere Aikenhead (1994, citado 

por Santos & Mortimer, 2002), esta integração tem vindo a ser efetuada de múltiplas formas, as quais 

podem ser agrupadas em duas vertentes. Uma das vertentes focada no conteúdo científico. A outra 

vertente focada na abordagem de conteúdos de cariz CTS. A primeira vertente, focada no conteúdo 

científico, compreende vários tipos de integração, tais como: uma motivação das aulas de ciências 

mediante o conteúdo CTS, incorporação de conteúdos CTS ou de unidades CTS nas disciplinas 

tradicionais, integração pontual de conteúdos CTS ao longo de material já existente. A segunda vertente, 

focada na abordagem de conteúdos de caris CTS, compreende, por exemplo, a criação de uma disciplina 

de cariz CTS ou a transformação de um tema tradicional pela inclusão de conteúdos CTS que constituem 

organizadores para a abordagem desse tema científico. Para Santos e Mortimer (2002), a primeira 

vertente de integração apresenta formas de inclusão da perspetiva CTS consistentes com o ensino 

tradicional das ciências, pelo que não visa mudar a abordagem em relação a um ensino mais tradicional. 

Antes, incrementar a componente CTS aos modelos de ensino das ciências já existentes. A segunda 

vertente, descreve modelos de integração da perspetiva CTS consistentes com a perspetiva CTS, uma 

vez que impõem mudanças a diferentes níveis: ao nível do conteúdo, do papel do aluno e do professor 

e dos recursos e instrumentos de apoio ao ensino das ciências (Santos & Mortimer, 2002). Assim, seria 

desejável que os professores angolanos fossem capazes de integrarem a componente CTS usando esta 

última vertente. Esta integração não é, no entanto, uma tarefa fácil e constitui um enorme desafio para 
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os professores angolanos, pois as orientações metodológicas disponíveis nos programas de Física são 

diminutas ou quase inexistentes, no que toca às inter-relação da Física com a tecnologia e a sociedade. 

A maioria das orientações metodológicas dão relevância à abordagem dos conteúdos de Física sem que 

se apresente explicitamente uma articulação interdisciplinar com outras áreas do currículo do 2.º ciclo 

do ensino secundário (INIDE, 2014). Para além disso, os professores de ciências angolanos evidenciam 

ideias consistentes com a perspetiva de ensino tradicional das ciências, uma vez que consideram o 

ensino das ciências como a realização de atividades que visam a transmissão de conhecimentos certos 

e inquestionáveis (Buza, 2007). Outros estudos permitem notar as insuficiências da formação inicial dos 

professores de ciências e o número excessivo de alunos por turmas (Nzau, Lopes & Costa, 2012). A 

estas dificuldades poderiam acrescentar-se outras sentidas no contexto angolano, como a falta de 

recursos e instrumentos adequados para a adoção de abordagens CTS e a excessiva dependência à 

utilização dos manuais escolares, ou ainda a insuficiência de manuais escolares “específicos para a área 

de ciências no ensino médio” (Buza, 2007, p. 96). Estes aspetos constituem, como refere Vieira (2016), 

obstáculos para abordagens CTS no ensino das ciências, pelo que saber lidar com eles, de modo a 

alcançar os objetivos estabelecidos pela LBSEE, constituem desafios para os professores de Física. 

 

1.2.3. O manual escolar no contexto angolano  

O manual escolar é um “livro intencionalmente concebido para servir de suporte escrito ao 

ensino de uma disciplina no seio de uma instituição escolar” (Santos, 2001a, p. 23). Em Angola, o 

manual escolar é considerado um recurso pedagógico importante. Segundo a LBSEE de Angola (Lei 

17/16, de 7 de outubro), a sua utilização é de carater obrigatório no ensino primário e secundário, sendo 

por isso fundamental para que a educação tenha os efeitos pretendidos na sociedade. Esta Lei prevê a 

distribuição gratuita dos manuais escolares em todo o ensino obrigatório (isto é, da iniciação até ao final 

do 1.º ciclo do ensino secundário), mas a insuficiente quantidade de manuais escolares que se 

encontram disponíveis tem impossibilitado o Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da 

Educação (INIDE), entidade do governo responsável pela creditação e regulação do mercado livreiro em 

Angola, de implementar o que se encontra consagrado na Lei. Como resultado, a venda ilegal de manuais 

escolares tem ocorrido em todo o país, por vezes com manuais desatualizados (Jornal de Angola, 2019). 

Esta é uma preocupação do INIDE como foi referido no ato de apresentação da proposta da política do 

manual escolar pelos responsáveis do INIDE (Jornal de Angola, 2019). Ao contrário de outros países, 

nomeadamente Portugal, a Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino Angolano (Lei 17/16 de 7 

de outubro) não estabelece um intervalo de tempo para que os manuais escolares estejam em vigor, 
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nem existe ainda uma legislação própria para edição de manuais escolares. Na atualidade, os manuais 

escolares são todos editados por uma única editora (Plural Editora). 

A pouca disponibilidade de manuais escolares no mercado livreiro em Angola impõe várias 

dificuldades de acesso a este recurso pelos professores, alunos e encarregados de educação (Buza, 

2007). Para colmatar esta situação o governo angolano tem adotado diversas ações. Recentemente, o 

Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação anunciou a integração dos manuais 

escolares do ensino primário (distribuição gratuita) no Portal SEPE do governo, de modo a tornar possível 

o acesso dos manuais escolares aos professores, alunos e encarregados de educação (Jornal digital 

Plataforma média, 2019). Procura-se ainda que esta medida de disponibilização dos manuais escolares 

no Portal SEPE seja alargada para o ensino secundário. Contudo, para este nível, os manuais escolares 

não serão gratuitos. Esta ação recentemente anunciada tem vindo a gerar alguma polémica na sociedade 

angolana, uma vez que o acesso às tecnologias de informação e de comunicação não se encontra 

acessível a todos (Jornal digital Plataforma média, 2019).    

A importância atribuída aos manuais escolares no ensino, em particular das ciências, não é 

apenas defendida pelo governo angolano. O estudo de Buza (2007), com professores de ciências 

angolanos, permitiu constatar que este é o recurso mais usado na sala de aula. Contudo, mais do que 

usar o manual escolar de ciências é importante que os professores sejam capazes de desenhar tarefas 

de aprendizagem, com base no manual escolar, que sejam consistentes com a perspetiva construtivista, 

as quais devem contribuir para desenvolver nos alunos competências em diferentes domínios, motivá-

los para a aprendizagem e despertar-lhes o interesse por profissões relacionadas com as ciências e a 

tecnologia (Santos, 2006). Assim, é necessário que os professores analisem criticamente os manuais 

escolares de modo a não serem influenciados pelas opções metodológicas apresentadas nestes 

recursos, as quais não são muitas vezes consistentes com as perspetivas atuais para o ensino e a 

aprendizagem das ciências (Figueiroa, 2007). 

 

1.3. Objetivos da investigação 

Os desafios atuais dos países em desenvolvimento, como é o caso de Angola, e os indicadores 

globais, nomeadamente, a baixa qualidade de educação, a insuficiência de profissionais qualificados nos 

distintos setores e a necessidade de diversificar e massificar a economia, revelam a necessidade de 

integrar a perspetiva CTS na educação em ciências (Jegede, 1997; Shumba, 2017), designadamente no 

ensino da Física no ensino secundário. Tal contribuiria não só para a formação de especialistas em 

ciências e tecnologia, a qual constitui uma necessidade nestes países (Francisco, 2018; Rogan, Nagao 
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& Magno, 2007; UNESCO 2015), como também permitiria a formação de cidadãos informados capazes 

de tomar decisões sobre assuntos que afetam a sua vida a nível social, pessoal e democrático. Como o 

manual escolar continua a ser considerado como o material didático mais importante do ensino das 

ciências (Maravilha & Pires, 2016) e, segundo a LBSEE de Angola (2016), a sua utilização adequada é 

fundamental para que a educação tenha os efeitos pretendidos na sociedade, considerou-se importante 

analisar em que medida os manuais escolares de Física angolanos, no capítulo “Termodinâmica” 

integram conteúdos CTS e, se sim, como os integram. Para além disso, como os documentos 

reguladores do ensino da Física no 2.º ciclo do ensino secundário em Angola não mencionam de modo 

explícito a necessidade de abordar esta perspetiva de ensino da Física, mas a Lei 17/16 menciona que 

a formação de cidadãos é uma finalidade do ensino em Angola, pareceu oportuno compreender as 

conceções de professores angolanos acerca do ensino da Física segundo a perspetiva CTS, uma vez que 

o professor terá um papel fundamental na integração da perspetiva CTS nas suas aulas, apesar das 

insuficiências dos programas disciplinares. Assim, este estudo tem como objetivos: 

- indagar em que medida o capítulo “Termodinâmica” dos manuais escolares de Física 
angolanos da 10.ª Classe são consistentes com a perspetiva CTS;  

- averiguar as conceções dos professores de Física angolanos sobre a perspetiva CTS; 
- averiguar as conceções dos professores de Física angolanos acerca do ensino da Física 

segundo uma perspetiva CTS; 
- caraterizar as opiniões dos professores de Física angolanos acerca do modo como os 

manuais escolares abordam a Física tendo como referência a perspetiva CTS. 

 

1.4. Importância da investigação 

A perspetiva CTS é tida como tendo potencialidades para permitir o desenvolvimento da literacia 

científica dos cidadãos, sendo considerada importante nos países em desenvolvimento. Contudo, a 

perspetiva CTS no ensino das ciências em Angola tem sido pouco investigada, apesar de a Lei 17/16, 

de 7 de outubro contemplar como finalidades a formação integral do homem novo. O manual escolar é 

um dos recursos que mais condiciona a prática dos professores (Martínez-Bonafé, 2011; Parcerisa-Aran, 

1996), pelo que deveria ser consistente com a perspetiva CTS pois influencia a relação professor – 

conhecimento – aluno. Em Angola, a Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino estabelece o uso 

obrigatório dos manuais escolares em todas escolas do território angolano (LBSEE, 2016), atribuindo-

lhes assim um papel fundamental no ensino e na aprendizagem. Assim, o estudo com manuais escolares 

angolanos, ao indagar em que medida o capítulo “Termodinâmica” dos manuais escolares de Física para 

a 10.ª classe são consistentes com a perspetiva CTS, permitirá compreender se os autores dos manuais 
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escolares integram a perspetiva CTS nestes recursos, e se sim como o fazem. Tal, poderá contribuir para 

consciencializar os autores dos manuais escolares e os professores para o modo como os manuais 

escolares integram esta perspetiva, ajudando-os a refletir sobre formas que promovam uma melhor 

integração ou exploração dos conteúdos CTS que são incluídos, tendo em conta as finalidades do sistema 

educativo expressas na LBSEE em vigor. Para além disso, a investigação poderá contribuir para que os 

responsáveis do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação (INIDE) reflitam sobre 

a estrutura dos manuais escolares e sobre a necessidade de dar mais atenção à abordagem das ciências 

numa perspetiva CTS nestes recursos. 

No que se refere ao estudo com professores angolanos de Física da 10.ª Classe, a LBSEE em 

vigor impõe aos professores e à comunidade escolar em geral que adotem modelos de ensino das 

ciências que, entre outros aspetos, visem tornar o aluno um cidadão capaz de tomar decisões informadas 

e conscientes sobre a sua vida, participando, por exemplo, na tomada de decisões sobre os problemas 

da sua comunidade. Por outro lado, é também na 10.ª classe que se define as especializações para os 

cursos superiores e para o mercado de trabalho, o que impõe que o professor prepare os seus alunos 

para a vida ativa e para o ingresso em cursos superiores. 

A perspetiva CTS no ensino das ciências permite contribuir para estes fins, mas tal requer uma 

mudança do paradigma de ensino: do paradigma de transmissão-receção para um paradigma 

construtivista (Martins, 2002). Este último é compatível com a valorização de práticas e experiências do 

dia a dia dos alunos para um ensino contextualizado das ciências, no qual se põe em evidência a 

interligação das ciências com a tecnologia e as relações de interdependências destes com a cultura, a 

economia, a ética e a política (Vieira, Tenreiro-Vieira & Martins, 2011). Nos países em desenvolvimento, 

como Angola, em que os programas de Física não apresentam sugestões de integração da perspetiva 

CTS no ensino desta disciplina, cabe ao professor fazer essa integração. Assim, o estudo com os 

professores – no qual se pretende averiguar as conceções dos professores de Física angolanos sobre a 

perspetiva CTS, averiguar as conceções destes professores acerca do ensino da Física segundo uma 

perspetiva CTS e caraterizar as suas opiniões acerca do modo como os manuais escolares abordam a 

“Termodinâmica” tendo como referência a perspetiva CTS – poderá constituir um ponto de partida para 

desenvolver programas de formação de professores sobre o tema CTS, potencializando a integração 

desta perspetiva na sala de aula de acordo com o que hoje se aceita. Para além disso, a investigação 

poderá contribuir para que os responsáveis do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da 

Educação (INIDE) reflitam sobre a necessidade de dar mais atenção à perspetiva CTS no ensino das 

ciências, tornando-a explícita na reelaboração dos próximos programas de Física da 10.ª classe. Nesta 
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reestruturação dos programas de Física, o estudo com professores, que aqui se apresenta, é também 

importante, pois é imprescindível olhar para as alterações que essa reforma exige no papel dos 

professores, os quais são os verdadeiros executores da reforma. 

 

1.5. Limitações da investigação 

Tal como nas outras investigações levadas a cabo por distintos investigadores, este trabalho 

investigativo apresenta naturalmente algumas limitações, nomeadamente no que refere à população, 

amostra utilizada e ao modo como os dados foram tratados e analisados. Neste sentido, consideram-se 

os seguintes aspetos como principais limitações desta investigação: 1) A inexperiência do autor do 

trabalho na análise dos documentos orientadores, do conteúdo dos manuais escolares e do conteúdo 

das respostas às questões do instrumento de recolha de dados (questionário), a qual pode ter 

condicionado a análise efetuada. Para além disso, apenas é possível minimizar a subjetividade 

subjacente à análise dos dados. No estudo com manuais escolares, embora se tenha usado uma grelha 

de análise, e solicitado a interpretação dos dados por outro investigador, as conceções do investigador 

deste trabalho condicionaram as interpretações dos dados (Bardin, 2009). No caso do estudo com 

professores, não foi possível esclarecer com os respondentes algumas respostas apresentadas. Assim, 

optou-se por resolver algumas dúvidas na categorização dos dados com a orientadora deste trabalho e 

com um colega que se encontrava a realizar um estudo semelhante ao que aqui se relata. Para além 

disso, também nesta análise as conceções do investigador certamente influenciaram a interpretação das 

respostas apresentadas; 2) a ausência parcial de investigações sobre a perspetiva CTS no contexto 

angolano o que dificulta a comparação e discussão dos resultados obtidos; 3) as caraterísticas da 

amostra, o que em certa parte não permitem generalizar os resultados. No estudo 1, com manuais 

escolares, a investigação incidiu apenas sobre o capítulo “Termodinâmica” dos dois manuais angolanos 

de Física da 10.ª classe, ao invés da análise da totalidade dos manuais escolares. No estudo 2, com 

professores de Física da 10.ª classe, apenas se inquiriram alguns professores da província do Huambo. 

Assim, os resultados deste estudo apenas dizem respeito ao conteúdo CTS no capítulo “Termodinâmica” 

dos manuais escolares pelo que não se pode inferir acerca da (in)consistência dos outros capítulos dos 

manuais escolares com a perspetiva CTS. De modo semelhante, não se podem generalizar as conclusões 

deste estudo para a população de professores de Física angolanos. 
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1.6. Estrutura geral da dissertação 

Esta dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos e em cada um deles contemplam 

distintos aspetos, em função das finalidades estabelecidas para os mesmos. No primeiro capítulo, 

procura-se efetuar a contextualização da investigação e a apresentação dos objetivos que se pretendem 

alcançar com a realização da mesma. Contempla ainda a importância e as limitações da investigação. 

No segundo capítulo, procura-se fundamentar a presente investigação, mediante uma revisão de 

literatura descrita em três secções e que se considerou relevante para compreender, de modo 

fundamentado, o alcance dos objetivos. Assim, esta revisão de literatura compreende uma revisão de 

estudos sobre a perspetiva CTS e o ensino da Termodinâmica e sobre os manuais escolares e a 

perspetiva CTS. Inclui ainda uma revisão de estudos empíricos sobre a consistência dos manuais 

escolares com a perspetiva CTS e sobre os professores de ciências e a perspetiva CTS. No terceiro 

capítulo, referente à metodologia da investigação, apresenta-se primeiro a síntese da investigação, 

seguindo-se a descrição dos procedimentos utilizados para a concretização da investigação. Este capítulo 

contempla dois subcapítulos de acordo com os estudos que se pretendia desenvolver: o primeiro sobre 

a abordagem CTS no capítulo “Termodinâmica” dos manuais escolares de Física angolanos para a 

10.ªclasse e o segundo sobre os professores angolanos de Física da 10.ª classe e a perspetiva CTS. Em 

cada um dos subcapítulos descreve-se a população e amostra selecionada para o estudo, as técnicas e 

instrumentos de recolha de dados, o procedimento de recolha de dados e o tratamento e análise de 

dados recolhidos. No quarto capítulo, descreve-se os resultados obtidos bem como a discussão dos 

mesmos. Este quarto capítulo está estruturado em dois subcapítulos, referente ao estudo 1 – relacionado 

com a abordagem CTS no capítulo “Termodinâmica” dos manuais escolares de Física angolanos da 10.ª 

classe, e outro referente ao estudo 2, sobre os professores angolanos de Física na 10.ª classe do 2.º 

ciclo do ensino secundário e a perspetiva CTS. Em cada um destes subcapítulos, além de se apresentar 

a análise de dados, efetua-se a discussão dos mesmos. O capítulo quinto, inclui as secções: “conclusões 

da investigação”, “implicações na área da educação” e “recomendações para futuras investigações”. 

Por fim, apresenta-se a bibliografia.  
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CAPÍTULO II 

REVISÃO DE LITERATURA 

 
 
 

2.1. Introdução 

Neste capítulo pretende-se fundamentar mediante uma revisão de literatura os pressupostos 

para a realização do trabalho. Após a secção de introdução (2.1), o capítulo contempla uma secção 

relativa à perspetiva CTS e o ensino da Termodinâmica (2.2), uma secção sobre a os manuais escolares 

e a perspetiva CTS (2.3) – a qual inclui as subsecções “integração da perspetiva CTS nos manuais 

escolares” (2.3.1) e “alguns estudos sobre a consistência dos manuais escolares com a perspetiva CTS 

(2.3.2) – e uma secção na qual se faz a revisão de alguns estudos empíricos acerca das conceções e 

representações de práticas dos professores de ciências sobre a perspetiva CTS (2.4). 

 

2.2. A perspetiva CTS e o ensino da Termodinâmica 

A perspetiva CTS no ensino das ciências consiste numa abordagem “interdisciplinar e 

multidireccionada que permite expandir as possibilidades de participação social mais democrática e uma 

compreensão mais ampla do conceito de tecnociência” (Maciel, 2017, p. 35). Várias são as perspetivas 

sobre o modo como este ensino pode ser operacionalizado. Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins (2011), 

baseando-se no trabalho de Ziman (1980) e de Solomon (1988), sugerem que estas abordagens CTS na 

educação em ciências podem ser de vários tipos, i.e. histórica, filosófica/epistemológica, 

social/sociológica, politica, económica, cultural/humanista, tendo cada uma delas diferentes enfoques 

no que toca às inter-relações que se estabelecem entre as ciências, a tecnologia e a sociedade. Estes 

enfoques encontram-se descritos no Quadro 1 (Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins, 2011, p.18). Como se 

pode constatar pela análise do Quadro 1, as várias abordagens pressupõem uma compreensão acerca 

da natureza das ciências bem como das interações que se estabelecem destas com a tecnologia e com 

a sociedade. No que se refere à natureza das ciências, embora a sua caracterização não seja consensual 

entre os filósofos da ciência (Chalmers, 1999), alguns autores (McComas, 1998; Osborne et al., 2003) 

têm vindo a indicar alguns aspetos que devem ser abordados no ensino formal, os quais contrariam 

mitos acerca das ciências que se encontram enraizados na mente dos alunos. Exemplos desses mitos 

são: a existência de um método científico; as leis científicas são absolutas, as ciências e os seus métodos 

só proporcionam verdades; as ciências são mais procedimentais do que criativas; os cientistas são 
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objetivos nas suas intervenções; as ciências e a tecnologia são palavras sinónimas; as ciências e os seus 

métodos permitem responder a todas as questões que possam surgir na esfera social; as ciências 

constituem um campo de conhecimento isolado. 

 Quadro 1: Abordagens CTS na educação em ciências (Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins, 2011, p.18) 

Abordagem Foco(s) 

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. 

 

A tecnologia, embora seja uma área do conhecimento distinta das ciências, estabelece 

interações com estas. Contudo, ao contrário do que muitas vezes ingenuamente se defende, estas 

interações são complexas e não seguem um “modelo linear” de desenvolvimento: mais ciências implica 

mais tecnologia, como se a tecnologia fosse um produto das ciências (García-Palacios et al., 2003). A 

visão que hoje mais se aceita é a visão demarcada segundo a qual as ciências e a tecnologia são áreas 

distintas do conhecimento, com objetivos diferentes, mas existindo uma relação entre as duas e entre 

as pessoas que nela trabalham (Santos, 2001b). Essas relações são em ambos os sentidos: as ciências 

contribuem para o desenvolvimento da tecnologia (ex.: o desenvolvimento da Termodinâmica tem 

permitido desenvolver máquinas cada vez mais eficientes) e a tecnologia contribui para o 

desenvolvimento das ciências (ex.: a compreensão do funcionamento da máquina a vapor permitiu o 

desenvolvimento da Termodinâmica). Para além disso, o modo como as ciências e a tecnologia se 

interrelacionam é algo complexo e intrinsecamente relacionado com fatores externos. Segundo Morin 

(1999), compreender estas interações implica compreender os contextos políticos, económicos, 
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culturais, sociais, psicológicos e religiosos, que interagiram com as ciências e a tecnologia enquanto 

atividade humana. Assim, o ensino das ciências com orientação CTS não pode confinam-se apenas ao 

impacto das ciências e tecnologia na sociedade (Zeidler, Sadler, Simmons & Holwes, 2005). Antes, é 

necessário considerar várias situações tais como, a evolução das ciências e da tecnologia com a evolução 

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

acontecimentos históricos no desenvolvimento das ciências e da tecnologia, a influência da sociedade 

(ex.: aspetos económicos, políticos, religiosos) no progresso científico e tecnológico (Vieira, Tenreiro-Vieira 

e Martins, 2011). 

Assim, como refere Solomon (1988), a abordagem interdisciplinar é indispensável na integração 

da perspetiva CTS no ensino de ciências, pois esta proporciona uma visão mais real das ciências e da 

tecnologia. Um dos temas que pode promover abordagens CTS é a Termodinâmica pois permite que 

vários enfoques sejam considerados, desde a abordagem histórica, à social até à económica. 

A Termodinâmica é um ramo da Física que trata das relações entre o calor e o trabalho e que 

explica o funcionamento das máquinas térmicas, de que são exemplo os frigoríficos, os motores elétricos, 

motores de combustão, etc. (Azevedo,2018; Oliveira, 2015). Desde o século XIX, a construção de 

máquinas térmicas tem sido vista como um veículo fundamental para o desenvolvimento económico e 

social de vários países das sociedades ocidentais (Oliveira, 2015). A máquina a vapor constitui uma 

dessas máquinas que contribuiu para o desenvolvimento da sociedade e das ciências. Quase 50 anos 

após a sua criação a máquina térmica era ainda o produto de uma obra empírica, resultado de várias 

tentativas e erros. Nessa época os especialistas não possuíam conhecimentos científicos necessários 

para a transformar numa máquina com um melhor rendimento. Os princípios, leis e teorias que 

explicavam em termos científicos o seu funcionamento eram ainda desconhecidos, pois a 

Termodinâmica, como ramo da Física, ainda não estava estabelecida. É com Carnot que a máquina a 

vapor é esquematizada e estudada em termos científicos. A partir desta altura, não só se compreende a 

máquina a vapor e melhora-se o seu rendimento, como se desenham e produzem outras máquinas 

eficazes (Guaydier, 1983). Neste contexto histórico, vários são os episódios históricos que põe em 

evidência as inter-relações entre as ciências e a tecnologia, por exemplo como o estudo da máquina a 

vapor e a necessidade de a melhorar contribuiu para a evolução da Termodinâmica (Baldow & Júnior, 

2010). Estes estudos permitiram, por exemplo, explicar o conceito de calor, passando este a ter um novo 

significado em relação ao que até então tinha sido aceite (Pohl-Valero, 2010). Estes episódios históricos 

tornam também evidente como a evolução das ciências e da tecnologia têm um enorme impacto social. 

Basta relembrar os enormes impactos da revolução industrial em Inglaterra a nível social, político, 
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ambiental, económico. Como refere Carvalho (2017), a revolução industrial teve um enorme impacto na 

mobilidade das relações interpessoais; com a saída das populações das áreas agrícolas para os polos 

industriais, as cidades cresceram, transformaram-se e reorganizaram-se. Como resultado, a sociedade 

que inicialmente era agrária e familiar passou a ser essencialmente industrial. 

Mas não é só a abordagem histórica que se torna relevante, quando se pretende abordar a 

Termodinâmica numa perspetiva CTS. Os governos e instituições de vários países têm apostado na 

industrialização como meio para reduzir o esforço físico do homem e/ou de massificar e diversificar a 

produção de recursos alimentares, técnicos e de trabalho. Em função disto, o homem recorre cada vez 

mais aos automóveis e a outras máquinas térmicas, mas, em muitos casos, não tem consciência das 

implicações, ambientais e sociais do seu uso a curto, médio e longo prazo. A Termodinâmica, ao explicar 

o funcionamento das máquinas térmicas, está intimamente ligada às questões práticas da humanidade 

(Carvalho, Moreira & Júnior, 2015). Devido à sua relação com as questões económicas e sociais e com 

a necessidade de proteger o ambiente, as questões de Termodinâmica estão associadas aos dilemas 

que mais apoquentam os governos e os cidadãos, como o efeito de estufa e o aquecimento global. 

A Termodinâmica pode ser articulada numa abordagem problematizada centrada em questões 

sociocientíficas e sociotecnológicas, como o uso do motor de combustão interna, a mobilidade urbana 

nas grandes cidades e a poluição imposta por esses motores, entre outras questões da atualidade 

(Carvalho, 2017). A adoção de uma abordagem problemática de impacto social é tida como fundamental 

para que a articulação da perspetiva CTS promova o desenvolvimento de atitudes e a tomada de decisões 

(Auler, 2007; Santos, 1992). Assim, ao contrário do que ainda acontece quando se ensina 

Termodinâmica, esta não deve ser apresentada como um corpo de conhecimento isolado. Antes, deve 

ser apresentada como uma área de estudo interdisciplinar que compreende uma articulação de 

diferentes áreas do conhecimento científico, tecnológico e as inter-relações com os aspetos económicos, 

filosóficos, políticos e éticos da sociedade (Pohl-Valero, 2010). Em síntese, a Termodinâmica cumpre os 

critérios mencionados por Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins (2011) para ser abordada segundo a 

perspetiva CTS. De acordo com estes autores, quando se seleciona um assunto para ser ensinado 

segundo a perspetiva CTS, deve-se: 

- selecionar temas de relevância social que envolvam as Ciências e a Tecnologia […]; 
- identificar, explorar e resolver problemas, ou questões com impacto local e global, suscitando a curiosidade e o 

interesse de desenvolver capacidades de atitudes e esclarecer processos da Ciência e da Tecnologia, bem como 
das suas inter-relações com a Sociedade […]; 

- abordar problemas, situações ou questões num contexto interdisciplinar […]; (p. 16). 
 



 

 30 

Para além disso, esta abordagem CTS permite o ensino de conceitos chave como as leis da 

Termodinâmica, processos reversíveis e irreversíveis, as máquinas térmicas, a entropia que fazem parte 

do programa de Física do 2.º ciclo do ensino secundário angolano.  

O ensino da Termodinâmica com orientação CTS não se limitar a apresentar interações C-T-S; 

requer que estas interações sejam integradas numa perspetiva construtivista. Esta integração 

potencializa abordagens contextualizadas (Martins & Mendes, 2017), críticas e reflexivas (Jesus, 

Lorenzetti & Higa, 2015) e proporciona aos alunos aprendizagens significativas de tipo concetual, 

procedimental e atitudinal. Se tal ocorrer, então não só se contribui para promover a literacia científica 

dos alunos como também estes são preparados para o trabalho e para a vida (Solomon, 1993). As 

aprendizagens que podem resultar de um ensino das ciências com orientação CTS não ocorrem a curto 

prazo, mas são um processo continuado que se desenvolve, de acordo com Waks (1992) num modelo 

de espiral. De acordo com Waks, esse modelo compreende as etapas: 

- Auto-compreensão. Nesta etapa, procura-se que o aluno desenvolva a compreensão de si mesmo enquanto membro 
da sociedade. Neste desenvolvimento é importante ter em conta aspetos como valores, princípios éticos e morais 
quanto cidadão com responsabilidades sociais; 

- Estudo e reflexão. Nesta etapa, o aluno torna-se consciente que as ciências e a tecnologia influenciam a sua vida a 
diferentes níveis, compreendendo as interações interdisciplinares; 

- Tomada de decisão. Nesta etapa o aluno desenvolve a capacidade de discutir e tomar decisões, de forma 
fundamentada, respeitando ideias fundamentadas que divergem das suas; 

- Ação e responsabilidade. Nesta etapa, o aluno atua individualmente ou em grupo na tomada de decisões que afetam 
a sociedade;  

- Integração. Nesta etapa, o aluno vai para além das considerações CTS de um tema específico incluindo o tratamento 
de valores pessoais e sociais. 

 

Contudo, a implementação do ensino da Termodinâmica segundo a perspetiva CTS não garante, 

por si só, aprendizagens significativas dos alunos. Esta medida deve ser combinada com outras 

estratégias de ensino, adequação dos recursos didáticos, nomeadamente o manual escolar, a formação 

inicial e continuada de professores de ciências que contemple a perspetiva de ensino CTS e entre outras 

estratégias sistemáticas, criando oportunidades de exploração, compreensão e avaliação de inter-

relações entre a Termodinâmica, a tecnologia a sociedade. 

 

2.3. Manuais escolares e a perspetiva CTS 

2.3.1. Algumas recomendações para a integração da perspetiva CTS nos manuais 

escolares 

Apesar da sociedade de informação e de desenvolvimento tecnológico atual afetar a educação 

das novas gerações, os manuais escolares de ciências impressos continuam a ser considerados, pelos 

principais intervenientes nos processos de ensino e de aprendizagem, como o material didático mais 
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importante (Maravilha & Pires, 2016). O manual escolar constitui um elo de ligação entre a escola e a 

família, apoia o aluno na aprendizagem e facilita o trabalho do professor (Morgado, 2004; Wellington & 

Osborne, 2001). Tal deve-se ao facto de os manuais escolares, pelo menos teoricamente, serem 

elaborados tendo presente as finalidades do sistema educativo e os objetivos da educação em ciências 

e apresentarem propostas capazes de contribuir para o perfil do aluno a desenvolver (Gérard & Roegiers, 

1998). Tal significa que os manuais de ciências deveriam contribuir para desenvolver a literacia científica 

dos alunos, facilitando a aprendizagem das ciências (centrada na compreensão e uso de ideias 

cientificamente aceites), a aprendizagem acerca das ciências (focada na compreensão da natureza das 

ciências e nas inter-relações C-T-S) e a aprendizagem sobre as ciências (ênfase nos processos das 

ciências e que incluem a resolução de problemas e a construção e avaliação de argumentos) (Hodson, 

1994). Assim, seria desejável que os manuais escolares de ciências fossem consistentes com a 

perspetiva construtivista e estruturassem os conteúdos dos programas, tendo em conta a perspetiva CTS. 

Atendendo a que o manual escolar é visto pelos professores como um dos principais recursos 

para a organização das suas aulas (Gérard & Rogiers, 1998), se estes forem consistentes com a 

perspetiva CTS então potenciariam a abordagem das ciências segundo esta perspetiva. Tal contribuiria 

para uma educação dos alunos que lhes permitia desenvolver o pensamento crítico e a tomada de 

decisões sobre assuntos da sua vida pessoal e social nas quais as ciências e a tecnologia se encontram 

presentes (Fernandes, Costa, & Mol, 2016). 

Várias recomendações têm vindo a ser apresentadas sobre o modo como se devem integrar 

elementos CTS nos manuais escolares de ciências (Membiela, 2001; Santos, 2001b; Vieira, Tenreiro-

Vieira & Martins, 2011). Assim, e de um modo geral, os manuais escolares de ciências que tenham 

subjacente a perspetiva CTS devem: i) apresentar temas sociais e tecnológicos, que permitam tornar as 

ideias científicas inteligíveis, plausíveis e úteis para os alunos; ii) abordar as inter-relações C-T-S de forma 

explícita, evidenciando as ciências e a tecnologia como atividades humanas interdependentes, com 

vantagens e com implicações sociais e reconhecendo as limitações das ciências e as responsabilidades 

dos cientistas e dos tecnólogos; iii) encorajar a procura de soluções ou a tomada de decisões para 

problemas reais, de modo informado, mediante a exploração de aspetos económicos, políticos, culturais, 

éticos e sociais das ciências e da tecnologia e da evolução das mesmas; iv) estimular o aluno a aprofundar 

o seu conhecimento para além do tema científico específico, considerando os valores pessoais, culturais 

e sociais associados às ciências; v) promover a escolha informada de profissões futuras ligadas às 

ciências e/ou à tecnologia (Membiela, 2001; Vieira, Tenreiro-Vieira & Martins, 2011).  
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Alguns autores dão exemplos de tipos de atividades a incluir no manual escolar de modo a 

contribuir para a abordagem CTS no ensino das ciências. Yager e Chiang-Soong (1996) sugerem que os 

manuais escolares devem incentivar os alunos a fazer uso de outras fontes de informações nas quais 

sejam mencionadas situações do dia a dia com um impacto positivo e negativo das ciências e da 

tecnologia. Alves (2005), Oliveira et al. (2018) e Souza, Pires e Souza (2018), concordam com Yager e 

Chiang-Soong (1996) e acrescentam que o manual escolar deve incluir sugestões de como se podem 

usar outras fontes de informações, nas quais se estabelecem relações entre as várias componentes da 

perspetiva CTS. No caso de fontes de informação provenientes dos media, Aikenhead (1992), 

Bettencourt, Albergaria-Almeida e Velha (2014) sugerem que estas devem ser inseridas nos manuais 

escolares, devendo estes permitir aos alunos olhar os conteúdos apresentados de forma crítica. Vieira, 

Tenreiro-Vieira e Martins (2011) sugerem que os manuais escolares, adequados à abordagem CTS, 

devem permitir aos alunos a realização de jogos de papéis nos quais os alunos possam desenvolver o 

pensamento crítico, atitudes de reflexão e valores pessoais e sociais. Yager e Chiang-Soong (1996) 

sugerem que o manual escolar apresente interpretações dos fenómenos da Natureza feitas no passado 

e na atualidade, apresentar episódios exemplares que enfatizem a importância da comunicação e da 

cooperação entre os cientistas e os cidadãos, incluir informações e exemplos de como as ciências e a 

tecnologia têm sido usadas para evitar, resolver ou gerir problemas. Alguns autores (Amaral, Xavier & 

Maciel, 2009; Fernandes & Pires, 2013) sugerem que os manuais escolares devem incluir atividades 

laboratoriais orientadas para estabelecer debates e discussões de questões CTS. Também a realização 

de visitas de estudo ou de saídas de campo são consideradas importantes quando se pretende 

implementar abordagens CTS (Solomon, 1993). Contudo, para que tal seja possível, é importante que o 

professor seja capaz de organizar e preparar adequadamente essas saídas (Paixão, 2004). 

No que se refere ao guia do professor, Aikenhead (1992) sugere que este deve ajudar o professor 

a adequar as propostas apresentadas ao seu contexto de ensino, tornando-as relevantes para os seus 

alunos. A mesma opinião é partilhada por Alves (2005), Fernandes e Pires (2013) e Oliveira et al. (2018) 

os quais acrescentam que a criação e adaptação dos recursos presentes no manual escolar pelo 

professor não é tarefa fácil, mesmo quando são apresentadas sugestões ao professor. Para estes autores, 

é importante que os programas de formação contínua de professores contemplem a exploração e 

interpretação de inter-relações C-T-S presentes nos manuais escolares. 
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2.3.2. Alguns estudos sobre a consistência dos manuais escolares com a perspetiva CTS 

Apesar das recomendações sobre a elaboração de manuais escolares consistentes com a 

perspetiva CTS, os estudos realizados com manuais escolares de ciências em diferentes países e de 

diferentes níveis de escolaridade permitiram constatar que estes nem sempre incorporam a perspetiva 

CTS ou incorporam-na de modo limitado (Amaral, Xavier & Maciel, 2009; Fernandes & Pires, 2013; 

García-Carmona e Criado, 2008; Kapp et al., 2017; Lanzillota & Kandel, 2014; Mumba, Chabalengula & 

Hunter, 2006; Mumba & Hunter, 2009; Oliveira et al., 2018; Silva, 2016; Souza, Pires & Souza, 2018). 

É de referir que nenhum dos estudos encontrados se realizou com manuais escolares angolanos e que 

poucos foram aqueles realizados com manuais escolares adotados em países africanos. De facto, uma 

procura na base de dados ERIC (Education Resources Information Center) com combinações das 

palavras chave: “textbook”, “science”, “Angola”, “Africa”, “STS”, “Physics” apenas permitiu encontrar 

os estudos de Mumba e colaboradores (Mumba, Chabalengula & Hunter, 2006; Mumba & Hunter, 

2009), realizados com manuais escolares de ciências da Zâmbia. Mumba, Chabalengula e Hunter (2006) 

averiguaram, entre outros aspetos, como é que a natureza da investigação científica e as interações entre 

as ciências, tecnologia e sociedade se encontravam presentes nos três manuais escolares de Física do 

10.º, 11.º e 12.º ano de escolaridade, adotados na Zâmbia. Os autores constataram que aspetos 

relacionados com a natureza da investigação científica se encontravam representados em cerca de 19% 

do espaço dos manuais escolares e que as interações entre as ciências, tecnologia e a sociedade apenas 

se encontram representadas cerca de 3% do espaço dos manuais escolares. O conhecimento substantivo 

é aquele que ocupa a maior percentagem do manual escolar. Posteriormente, Mumba e Hunter (2009) 

repetiram o estudo com os três manuais escolares de Química do 10.º, 11.º e 12.º ano de escolaridade 

da Zâmbia. Os resultados indicam que aspetos relacionados com a natureza da investigação científica 

se encontram presentes em cerca de 23% do espaço dos manuais escolares e que as interações entre 

as ciências, tecnologia e a sociedade são raramente cobertas pelos manuais escolares, estando 

presentes em cerca de 8% da extensão dos manuais escolares. Mumba e Hunter (2009) concluíram que 

também nos livros de Química a abordagem de conteúdos e de factos ocupam a maior percentagem do 

manual escolar. A análise dos manuais escolares quer de Física quer de Química por Mumba, 

Chabalengula e Hunter (2006) e Mumba e Hunter (2009) permitiu aos autores concluir que apesar dos 

programas de Física e Química do ensino secundário da Zâmbia contemplarem interações C-T-S e 

aspetos acerca da natureza da investigação científica, estas encontram-se pouco representadas nos 

manuais escolares. 
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Em alguns, países como Portugal e o Brasil, o ensino das ciências com orientação CTS encontra-

se incluída nos documentos reguladores do ensino e da aprendizagem das ciências. Tal é o caso dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e das Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(2006), no caso Brasileiro, e dos programas resultantes da reorganização curricular de 2002, no caso 

Português. Os estudos nos quais se efetua uma análise da consistência dos manuais escolares brasileiros 

ou portugueses do ensino secundário com a perspetiva CTS revelam resultados semelhantes (Amaral, 

Xavier & Maciel, 2009; Kapp, Gomes, Fagá & Landim, 2017; Peixe, Araújo, Pinheiro & Moreira, 2017; 

Silva, 2016). É, no entanto, importante ter em atenção que nos diversos estudos, a análise dos manuais 

escolares não foi efetuada usando as mesmas dimensões de análise, o que torna difícil comparar a 

extensão com que a perspetiva CTS é incluída nos manuais escolares. O estudo de Peixe et al. (2017) 

procurou analisar como oito manuais escolares de Biologia do ensino médio brasileiro apresentam as 

relações entre o DNA, a Biotecnologia e a sociedade. A análise de conteúdo dos manuais escolares 

permitiu concluir que apenas dois manuais integram secções denominadas CTS, nas quais se 

apresentam temas científicos com impacto social e episódios que permitem o envolvimento do aluno em 

atividades de reflexão crítica, discussão e tomadas de decisões sobre os benefícios e os riscos da 

utilização de transgénicos para a saúde das pessoas e para o meio ambiente. Esta tomada de decisão 

implica um jogo de papeis no qual é pedido ao aluno que assuma o papel de cientista, ambientalista, 

médico, religiosos e cidadão. Os restantes manuais escolares não enfatizam interações C-T-S. Ainda 

sobre o tema biotecnologia em manuais escolares, Kapp et al. (2017) analisaram quatro manuais 

escolares de Biologia do ensino médio brasileiro. A análise permitiu identificar 26 episódios nos quais se 

estabelecem interações C-T-S nas secções sobre a biotecnologia e sobre a produção de alimentos. A 

maioria dos episódios revela algumas relações entre as ciências e aspetos sociais, culturais, políticos e 

económicos de forma implícita. As propostas de atividades que estimulam a reflexão e o pensamento 

crítico dos alunos sobre as atividades dos cientistas e tecnólogos são quase ignoradas na abordagem 

dos manuais escolares. Amaral, Xavier e Maciel (2009) analisaram em que medida a perspetiva CTS se 

encontrava subjacente à unidade de Química Orgânica de seis manuais escolares do Ensino Médio 

Brasileiro (para alunos dos 14-17 anos de idade), aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático. 

A análise dos dados permitiu concluir que a maioria dos manuais escolares apresentam relações entre 

a Química Orgânica e situações do dia-a-dia. Contudo, estas são apresentadas de forma superficial e, 

muitas vezes, apenas são mencionadas no corpo do texto do manual. Para além disso, os manuais 

escolares descrevem as ciências como um suporte para a evolução tecnológica; não explicitam relações 

entre as ciências e outras áreas do saber e as ciências não são consideradas um produto da atividade 
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humana. O cientista é frequentemente apresentado como uma pessoa extraordinária, com capacidade 

intelectual elevada quando comparado com pessoas comuns. Costa, Oliveira, Guerra e Del Pino (2017) 

analisaram a integração da perspetiva CTS em um manual escolar de Química no 10.º ano do ensino 

secundário em Portugal. A analise de todo o manual escolar compreendeu a análise de conteúdo do 

corpo do texto, as propostas de atividades e ilustrações. Os autores identificaram três ocorrências 

explícitas e 12 ocorrências implícitas de interações C-T-S no manual escolar. Em algumas unidades 

temáticas (ex.: “nanotecnologia”, “transformações químicas” e “energia nuclear”) é mencionado, no 

corpo do texto, algumas aplicações das ciências no dia a dia. As atividades propostas no manual escolar 

raramente contemplam situações nas quais as interações C-T-S são apresentadas explicitamente. Poucas 

são as atividades que propõe aos alunos a discussão de questões de impacto social. Posteriormente, 

Costa e colaboradores (Oliveira, Guerra, Costa & Del Pino, 2018) analisaram o modo como os manuais 

escolares de Química do 10.º ano do ensino secundário mais adotados em Portugal contemplam a 

abordagem CTS no texto e nas propostas de atividades. A análise de quatro manuais escolares, efetuada 

com base numa grelha de análise, permitiu constatar que existem algumas secções nos manuais 

escolares explicitamente destinadas a abordagens CTS dos assuntos do programa, as quais se 

encontram usualmente no final de algumas unidades temáticas. Contudo, os autores consideram que os 

manuais escolares integram de forma insuficiente a perspetiva CTS, pois são escassas as situações 

apresentadas nas quais se apresentam, de forma explícita, relações C-T-S. Ainda mais escassas são as 

propostas de atividades nas quais se podem explorar, compreender e discutir assuntos de cariz CTS. 

Se os estudos descritos com manuais escolares do ensino secundário parecem indicar que estes 

são pouco consistentes com a perspetiva CTS, a mesma tendência parece verificar-se com os manuais 

escolares de ciências do ensino básico Português. Contudo, nestes últimos algumas atividades de cariz 

CTS parecem estar integradas em alguns manuais escolares. Moura (2011) analisou a presença e 

integração de conteúdos CTS em 10 manuais escolares de Ciências Naturais no 5.º ano de escolaridade, 

e no tema água (alunos de 9-10 anos). O autor constatou que no corpo do texto dos manuais escolares 

raramente se explicitam interações entre as ciências e a tecnologia ou se discute o impacto social das 

ciências e da tecnologia. Embora sejam apresentadas questões sobre a água relacionadas com o 

ambiente e com a saúde, as ciências e a tecnologia, estas não se encontram explicitamente referidas. 

Apenas são mencionadas medidas para a conservação e proteção da água no dia a dia. Para além disso, 

as interações C-T-S surgem no corpo do texto ou em ilustrações, sendo as propostas de atividades 

práticas sobre esta temática reduzidas. Fernandes e Pires (2013) avaliaram, mediante aplicação de uma 

grelha de análise, as interações C-T-S presentes em sete manuais escolares de Ciências da Natureza do 
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5.º ano. A avaliação dos manuais escolares permitiu constatar que são poucas as inter-relações C-T-S 

presentes nos manuais, uma vez que o enfoque dos mesmos é nos conteúdos científicos. No que se 

refere à componente ciências, é quase inexistente a referência ao trabalho dos cientistas e às 

características que determinam esse trabalho. Quanto às propostas de atividades presentes nos manuais 

escolares, poucas são aquelas que convidam o aluno a envolver-se ativamente no debate, discussões e 

tomada de decisões sobre as situações da sua vida e na qual as ciências e a tecnologia se encontram 

presentes. Num estudo mais recente, os autores, em colaboração com Delgado-Iglesias (Fernandes, 

Pires & Delgado-Iglesias 2016), avaliaram a integração da perspetiva CTS em 12 manuais escolares de 

Ciências Naturais no 2.º ciclo do ensino básico português (9-11 anos). Os autores concluíram que, de 

forma geral, os manuais escolares apresentam uma fraca integração da perspetiva CTS. Constata-se que 

esta integração, quando ocorre, é introduzida no início ou no final de algumas unidades temáticas dos 

manuais escolares, existindo algumas secções orientadas para o desenvolvimento da cidadania. As 

interações entre as ciências e a sociedade resumem-se à apresentação da utilidade dos conteúdos 

científicos para a sociedade, as relações recíprocas entre as ciências e a tecnologia e as interações 

destas áreas com a sociedade são praticamente ignorados pelos manuais escolares. Também o trabalho 

em ciências e a imagem do cientista não são veiculadas a partir dos manuais escolares. Contudo, 

algumas atividades sugeridas nos manuais escolares sugerem a realização de trabalhos práticos nos 

quais é solicitado aos alunos que se envolvam em debates, discussões e resolução de problemas de 

questões sociais e ambientais da atualidade e nas quais os conhecimentos científicos e tecnológicos se 

encontram presentes. Silva (2016) analisou a consistências de seis manuais escolares de Ciências 

Naturais do 8.º ano de escolaridade portugueses, com a perspetiva CTS (alunos de 13-14 anos). A análise 

permitiu concluir que os manuais escolares apresentam algumas relações C-T-S de forma explícita, mas 

poucos são os manuais escolares que apresentam contextos para discutir e debater assuntos socio-

científicos ou tecnológicos. A abordagem de questões sociocientíficas nos manuais escolares parece 

sugerir uma relação linear entre os conhecimentos científicos e a melhoria das condições de vida na 

sociedade. Contudo, em dois manuais escolares analisados explicitam-se relações simultâneas entre o 

desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico e a influencia de aspetos económicos, 

políticos, culturais e sociais na construção desse conhecimento. Ainda mais escasso, apenas em um 

manual escolar, os alunos são orientados para o uso de fontes de informações nas quais se apresentam 

relações C-T-S, tomam consciência que o impacto das ciências e da tecnologia na sociedade pode ser 

prejudicial e são informados que as ciências e a tecnologia são atividades desenvolvidas pela ação do 

homem ao longo dos tempos. Num estudo mais recente, Souza, Pires e Souza (2018) incluíram no seu 
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corpus de análise um manual escolar de ciências português para o 6.º ano de escolaridade. A análise 

da consistência deste manual escolar com a perspetiva CTS permitiu constatar que a integração da 

perspetiva CTS no manual escolar nem sempre foi efetuada de forma consciente. O manual escolar 

apresenta secções próprias designadas “C-T-S-A”. As propostas de atividades do manual escolar 

enfatizaram o conteúdo científico, sem integrarem questões que permitam debater assuntos CTS, com 

as quais o aluno possa desenvolver o seu pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas e 

tomar decisões. 

Os resultados dos estudos realizados com manuais portugueses e brasileiros, e nos quais se 

analisa a consistência dos manuais escolares de ciência com a perspetiva CTS, não divergem de outros 

estudos realizados noutros países e nos quais a perspetiva CTS foi inserida nos documentos reguladores 

para o ensino das ciências há mais tempo, como é o caso do Canadá. Como refere Aikenhead (2009), 

desde os finais dos anos 70 que o Canadá se preocupa com a integração CTS no ensino das ciências, 

mas estudos nos quais se analisa a integração desta perspetiva nos manuais escolares parecem revelar 

que ainda existe um caminho a percorrer. Um desses estudos foi realizado em Québec, Canadá, por 

Waddington & Imbriglio (2011). Os autores analisaram cinco manuais escolares de ciências do ciclo 1.º 

ciclo do ensino secundário (alunos de 12-14 anos) e constataram que todos os manuais escolares 

analisados integram o estabelecimento de interações entre as ciências, a tecnologia, a sociedade e o 

ambiente e que estão de acordo com os objetivos do programa. Contudo, as interações C-T-S 

apresentadas são pouco evidenciadas (10%), quando comparadas com a apresentação do conteúdo 

científico. Quase todos os manuais veiculam ideias sobre a importância dos avanços científicos e 

tecnológicos para a sociedade. Em três dos manuais escolares a perspetiva CTS parece estar mais 

presente, mas na abordagem de questões sociocientíficas e tecnológicas privilegiam-se os aspetos 

positivos, sem se referir os danos e riscos que as ciências e a tecnologia podem impor à humanidade e 

ao ambiente. Os autores concluíram que os manuais escolares analisados permitem abordar as metas 

CTS estabelecidas pelo programa curricular para o ensino secundário, mas os episódios neles contidos 

limitam o pensamento crítico sobre as ciências, a tecnologia e a sociedade. 

 

2.4. Alguns estudos sobre conceções e representações práticas dos professores de 

ciências sobre a perspetiva CTS 

As conceções dos professores sobre a perspetiva CTS afetam as suas práticas e, 

consequentemente, a aprendizagem dos alunos (Fernandes & Strieder, 2016). Os movimentos 

relacionados com a perspetiva CTS e a educação em ciências iniciaram-se nos Estados Unidos da 
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América (1969-1970) e no Reino Unido (1970-1980), existindo um elevado volume de estudos sobre os 

professores de ciências e a perspetiva CTS nestes países (Pinheiro, 2005; Pedretti & Nazir, 2011; 

Solomon, 1996; Yager, 1996). Tal contrasta com os estudos encontrados sobre o mesmo assunto no 

contexto africano e, em particular, em Angola. Uma pesquisa na base de dados ERIC (Education 

Resources Information Center) - com uma combinação das palavras-chave: “science education”, “STS”, 

“teachers”, “Angola”, “Physics”, “conceptions”, “perceptions”, “science teachers”, “Southern Africa”, 

“Africa” - e uma consulta dos trabalhos na Latindex (com as mesmas palavras chave em espanhol e 

português) permitiu encontrar alguns estudos sobre as conceções e práticas de ensino da Química no 

1.º ciclo do ensino secundário angolano (Baca, Paixão & Onofre, 2014; Buza, 2007; Canga, Gonçalves 

& Buza, 2010; Veríssimo, 2015) e estudos sobre as conceções, práticas e representações de práticas 

de professores de ciências egípcios (Mansour, 2007, 2010a, 2010b, 2013) e sul-africanos (White, 1998). 

Os estudos com professores angolanos não se focaram na abordagem das ciências segundo 

uma perspetiva CTS, com exceção do estudo de Canga, Gonçalves e Buza (2010), antes nas práticas de 

ensino dos professores ou nas suas representações da prática. Contudo, a partir de alguns desses 

estudos pode inferir-se em que medida os professores contemplam, na abordagem de alguns temas, 

inter-relações C-T-S e, quando o fazem, como as estabelecem e que papel atribuem ao aluno. Baca, 

Onofre e Paixão (2014) estudaram as práticas de ensino de 16 professores de Química do 1.º ciclo do 

ensino secundário, que lecionavam à 7.ª classe nas quatro províncias mais populosas de Angola 

(Benguela, Huambo, Huila e Luanda). Para tal, observaram três aulas de cada professor no tema reações 

químicas. Os resultados indicam que os professores não recorrem a atividades laboratoriais para a 

abordagem do tema, sendo as atividades implementadas de tipo ilustrativo e pouco centradas no aluno, 

apesar de alguns professores terem usado estratégias de ensino que permitiram a identificação das 

conceções dos alunos e facilitarem a (re)construção das suas aprendizagens. Buza (2007) analisou as 

representações sobre as ciências e sobre o seu ensino de 12 professores de Física, Biologia e Química 

que lecionavam no 2.º ciclo do ensino secundário em Cabinda. Os dados recolhidos a partir de um 

questionário com questões abertas indicam que, para estes professores, as ciências são um corpo de 

conhecimentos certo e inquestionável, resultante de um processo apenas racional; ensinar ciências é 

transmitir conhecimentos, sendo o manual escolar o recurso didático usado. Canga, Gonçalves e Buza 

(2010) procuraram analisar o corpus de análise do estudo de Buza (2007), focando-se na relações C-T-

S estabelecidas pelos 12 professores de ciências. Os autores concluíram que, apenas um professor 

mencionou que as ciências são uma construção Humana influenciada pela sociedade; e que o ensino 

das ciências deve contribuir para a compreensão de relações C-T-S. Porém, quando este professor 
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relatou as suas práticas de ensino, estas parecem ser semelhantes às dos restantes professores da 

amostra, isto é, focam-se apenas no conteúdo científico e negligenciam uma abordagem CTS. Veríssimo 

(2015) descreveu práticas de ensino de professores de Química angolanos que frequentaram um 

programa de formação continua durante os anos de 2010 a 2012, nas províncias de Benguela e Namibe. 

A autora acompanhou e observou aulas de 16 professores de Química que tiveram uma participação 

regular no programa de formação em Benguela. Em traços gerais, este programa ocorria no âmbito do 

projeto de cooperação entre o governo português, e o governo angolano denominado “Saber Mais”. 

Neste programa de formação realizaram-se encontros informais, sessões de tipo oficinas e as aulas dos 

professores eram assistidas pela investigadora, sendo posteriormente discutidas. A análise dos dados 

permitiu constatar que, antes da formação, as aulas eram centradas no professor, sendo frequente os 

conteúdos serem ditados para o caderno dos alunos. Raramente eram estabelecidas relações entre os 

conteúdos e possíveis contextos sociais potencialmente geradores de discussões na sala de aula. A 

autora constatou que apesar de a formação ter contribuído para uma melhoria das práticas dos 

professores, tendo em conta as perspetivas atuais sobre o ensino e a aprendizagem das ciências, estes 

resultados do estudo de Veríssimo (2015) parecem estar em consonância com os resultados do estudo 

de Nzau (2018). Nzau (2018) implementou com quatro professores de Física angolanos a lecionar no 

1.º ciclo do ensino secundário um programa de desenvolvimento profissional, no qual os professores 

participaram em oficinas de formação sobre metodologias de ensino. A avaliação do impacto deste 

programa nas práticas destes professores permitiu constatar que, inicialmente, os professores não 

promoviam um ambiente de discussão de ideias na sala de aula nem relacionavam os assuntos 

abordados com a vida dos alunos. Após a formação, os professores não só passaram a promover 

relações professor-aluno(s), como também passaram a inserir os assuntos de Física em ambientes de 

discussões, tendo em consideração as situações do dia a dia dos alunos. 

Em suma, os poucos estudos com professores angolanos de ciências, que lecionam no ensino 

secundário, parecem indicar que estes ensinam segundo uma perspetiva de transmissão-receção e não 

valorizam interações C-T-S na sala de aula. Estas práticas tendem a melhorar quando estes professores 

frequentam cursos de formação contínua, na qual são agentes ativos e reflexivos sobre a sua 

aprendizagem. Embora estudos com professores angolanos, acerca das suas conceções CTS e 

representações sobre práticas CTS não tenham sido encontrados, foram encontrados estudos com 

professores egípcios (Mansour, 2007, 2010a, 2010b, 2013). Mansour (2010a, 2013) indagou as visões 

de 162 professores de ciências egípcios sobre a perspetiva CTS e sobre a sua abordagem para alunos 

de 12-14 anos. Os dados indicam que os professores têm conceções sobre as interações C-T-S que 
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variam entre realistas e ingénuas. A maioria dos professores consideram que existe uma interação 

recíproca entre as ciências e a sociedade, influenciando-se mutuamente. Contudo, valorizaram a 

influência das ciências na sociedade; consideram a tecnologia uma aplicação das ciências, a qual exerce 

influencia no progresso da sociedade; e consideram que os valores e tradições da sociedade egípcia 

condicionam o uso da tecnologia. Quanto à abordagem CTS na sala de aula, os professores que 

defendem uma perspetiva construtivista nem sempre conseguem elaborar propostas CTS consistentes 

com esta perspetiva, mesmo quando evidenciam conceções CTS adequadas. Os professores que 

defendem uma perspetiva de ensino do tipo transmissão-receção, assumem que o seu papel é explicar 

assuntos nos quais as ciências, a tecnologia e a sociedade interagem, valorizam o manual escolar como 

fonte de informação de interações CTS. 

Mansour (2010b) analisou ainda a familiaridade dos professores com algumas questões sociais 

atuais, nas quais se estabelecem interações C-T-S (ex.: poluição do ar ou a saúde humana), tendo 

concluído que um elevado número de professores se encontrava pouco informado com estes temas CTS. 

Os professores referiram que o manual escolar e os media eram os principais meios usados para se 

informarem sobre temas CTS. O autor constatou, ainda, que as razões apontadas pelos professores para 

introduzir questões de cariz CTS no ensino das ciências se prendem com: a preocupação de tornar o 

conhecimento científico útil para atender às necessidades sociais, a necessidade de motivar o aluno a 

aprender, a importância de estimular o pensamento crítico dos alunos sobre questões CTS veiculados 

pelos media. Quanto à justificação apresentada para não incorporar questões CTS no ensino das 

ciências, alguns professores referiram a pressão de preparar os alunos para os exames e a insuficiência 

de recursos didáticos para implementar abordagens CTS nas suas práticas de ensino. Para além destas 

razões, Mansour (2007) identificou outras razões apontadas pelos professores para não implementarem 

abordagens CTS nas suas aulas: a estrutura rígida dos programas de ciências, a falta de interesse dos 

alunos em aprender ciências, a fraca compreensão e confiança dos professores para uma abordagem 

CTS. Também White (1998) administrou um questionário com o intuito de diagnosticar as conceções 

CTS de 34 professores de ciências no 9.º ano (alunos de 13 a 14 anos de idade), de escolas urbanas e 

rurais da Cidade do Cabo e Joanesburgo, África do Sul, tendo focado as questões no tema “poluição do 

ar”. A autora constatou que, de um modo geral, são os professores de escolas rurais que apresentaram 

as conceções mais ingénuas sobre a perspetiva CTS. No que se refere ao papel das ciências, da 

tecnologia e da sociedade na poluição do ar, a maioria dos professores considerou a poluição do ar como 

um problema local ou particular da Africa do Sul. Consideraram a poluição do ar como um tema 

importante, mas não estando necessariamente relacionado com questões económicas e políticas. 
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Os estudos acima descritos com professores africanos apresentam semelhanças com estudos 

realizados em países ocidentais e de que são exemplos os estudos realizados por Acevedo-Díaz, Vázquez-

Alonso, Manassero-Mas e Acevedo-Romero (2002), Auler e Delizoicov (2006), Firme e Amaral (2008), 

Miranda e Freitas (2008), Vázquez-Alonso, García-Carmona, Manassero-Mas e Bernàssar-Roig (2013) e 

Rosa e Landim (2018).  

No que se refere aos estudos brasileiros, é relevante referir que, no Brasil, embora a investigação 

na educação em ciências tenha vindo a valorizar a perspetiva CTS no ensino das ciências, desde os anos 

90 do século XX, abordagens CTS não tem vindo a ser implementadas nas salas de aula, nem mesmo 

nos cursos de formação de professores (Azevedo, Forsberg, & Gonzaga, 2013; Zaratini, Silveira, Neves 

& Silva 2013). Como resultado, a formação inicial e continua de professores não os têm vindo a ajudar 

a alterar as suas conceções, muitas vezes ingénuas, sobre a perspetiva CTS e a promover abordagens 

CTS na sala de aula (Auler & Delizoicov, 2006; Firme & Amaral, 2008; Miranda & Freitas, 2008; Rosa & 

Landim, 2018; Fernandes, 2015; Fernandes & Strieder, 2016; Zaratini et al., 2013). Auler e Delizoicov 

(2006) diagnosticaram, por intermédio de um questionário, as conceções de 19 professores brasileiros 

de ciências no ensino médio (alunos de 14 a 17 anos de idade) sobre as inter-relações C-T-S. Os autores 

constataram que a maioria dos professores acredita que os cidadãos não influenciam o desenvolvimento 

das ciências e da tecnologia e que as ideias expressas pelos cientistas e tecnólogos são verdades 

absolutas, neutras e desligadas de contextos sociais, políticos e económicos. Firme e Amaral (2008), 

num estudo levado a cabo com três professores brasileiros de Química do ensino médio, constataram, 

a partir de entrevistas individuais semiestruturadas que os professores possuem conceções não aceites 

acerca das ciências, da tecnologia, da sociedade e das suas inter-relações. Algumas destas conceções 

são: as ciências são decisivas para a tecnologia e precedem o desenvolvimento tecnológico; a tecnologia 

tem presença constante na sociedade, mas a sociedade não influencia o desenvolvimento tecnológico; 

e as investigações científicas apenas são influenciadas por alguns grupos sociais. No mesmo ano, 

Miranda e Freitas (2008) realizaram um estudo com quatro professores de ciências do ensino 

fundamental e de Biologia do ensino médio brasileiro sobre as conceções destes professores sobre a 

perspetiva CTS. Os dados recolhidos por uma entrevista semiestruturada, permitiram constatar que a 

maioria dos professores revela uma compreensão das ciências como uma atividade de construção 

humana. No que se refere à tecnologia, a maioria dos professores demonstraram uma compreensão de 

tecnologia intimamente ligada ao contexto social, económico, político e cultural. Por outro lado, alguns 

professores apresentaram uma compreensão ingénua sobre as interações entre as ciências e a 

sociedade ao considerarem que a investigação científica não é afetada por questões de ordem ética, 
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cultural, religiosa e social. No que se refere às representações de práticas CTS pelos professores, Zaratini 

e colaboradores (2013), num estudo com professores de ciências brasileiros, constataram que a maioria 

dos professores inquiridos referiram estar familiarizado com a perspetiva CTS. Contudo, alguns destes 

professores evidenciaram ideias pouco esclarecedoras sobre esta perspetiva. Quanto à implementação 

de uma abordagem CTS no ensino das ciências, alguns professores mencionaram que era mais viável 

inserir alguns conteúdos CTS nas suas aulas do que organizar o ensino em torno de temas CTS 

propriamente ditos. Um dos professores afirmou implementar a abordagem CTS quando aborda 

questões relacionadas com o ambiente, mas não explicitou como efetua essa abordagem. Mais 

recentemente, Rosa e Landim (2018), a partir de um questionário, identificaram as perceções de 18 

professores brasileiros de biologia, do ensino médio, sobre as inter-relações C-T-S. Os autores concluíram 

que embora muitos professores perfilhassem ideias adequadas sobre as ciências (ex.: as ciências 

procuram explicações para os fenómenos), muitos expressaram conceções ingénuas sobre a tecnologia, 

a qual foi associada à produção de ferramentas e dispositivos que conduzem ao progresso social. 

Segundo os autores, esta conceção tem subjacente a ideia de que o desenvolvimento tecnológico gera 

desenvolvimento económico, o qual, por sua vez, garante o desenvolvimento social. Quanto às inter-

relações C-T-S, para a maioria dos sujeitos o desenvolvimento científico e tecnológico é a causa do 

ambiente confortável em que o homem vive. Quanto à influência da sociedade nas ciências e na 

tecnologia, a maioria dos professores considera que a sociedade influencia a tecnologia na medida que 

apoia as ciências. Quanto à relevância de ensinar ciências segundo uma perspetiva CTS, o estudo de 

Fernandes (2015), no qual foram observadas aulas e acompanhadas as reuniões de oito professores de 

ciências no ensino médio, permitiu inferir que os professores participantes do estudo compreendem que 

as perspetivas de ensino tradicionais são insuficientes para formar cidadãos capazes de agir de forma 

crítica e responsável no seu dia-a-dia. Por outro lado, apesar de os professores reconhecerem o contributo 

da perspetiva CTS para o exercício da cidadania, implementam práticas de ensino pouco consistentes 

com uma abordagem CTS. Posteriormente, Fernandes e Strieder (2016) relataram que os professores 

que participaram no estudo de Fernandes (2015) possuem uma visão compartimentada das disciplinas 

que fazem parte do currículo, o que constitui um obstáculo à implementação de uma abordagem CTS. 

De facto, para os autores, esta visão compartimentada dificulta a cooperação e colaboração entre 

professores de distintas disciplinas de ciências, comprometendo assim o desenvolvimento de propostas 

de ensino CTS interdisciplinares. 

Em Portugal, tal como no Brasil, os estudos sobre o ensino das ciências e a perspetiva CTS 

surgiram nos anos 90 do século XX, mas nessa época a familiaridade dos professores com esta 
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perspetiva era baixa (Duarte, 2002). Desde então, vários foram os estudos desenvolvidos que estudaram 

as conceções CTS de professores de ciências portugueses de diferentes níveis de ensino (Almeida, 2005; 

Soares, 2007; Ferraz, 2009; Bettencourt, Albergaria-Almeida & Velho, 2014) e/ou as suas abordagens 

CTS. Um desses estudos, realizado por Almeida (2005), com quatro professoras de ciências do ensino 

básico português revelou que os professores possuem conceções ingénuas sobre a perspetiva CTS (ex.: 

as ciências são um corpo de conhecimentos confiável, a tecnologia é a aplicação das ciências, as ciências 

e a tecnologia constituem o garante para a melhoria das condições de vida na sociedade, entre outras). 

Para além disso, as suas práticas pedagógicas não contemplam estratégias de ensino contextualizado 

das ciências que ofereçam oportunidades de exploração, compreensão e avaliação das inter-relações C-

T-S. Também Soares (2007) entrevistou 10 professores portugueses que lecionavam Física e Química 

no 3.º ciclo do ensino básico e/ou no ensino secundário e constatou que a maioria dos professores não 

expressou representações de práticas que tivessem subjacente a perspetiva CTS. Consideravam, por 

exemplo, que ensinar numa perspetiva CTS consiste simplesmente em fazer recurso de exemplos do dia 

a dia dos alunos e realizar atividades laboratoriais. Para além disso, para muitos destes professores, a 

implementação de abordagens CTS nas aulas consistia em relacionar os conteúdos abordados com 

exemplos do quotidiano dos alunos. Mais recentemente, Bettencourt, Albergaria-Almeida e Velho (2014) 

entrevistaram quatro professores de Biologia portugueses que lecionavam ao 12.º ano (alunos com 

idades entre os 17-18 anos), a fim de diagnosticar as suas ideias sobre a abordagem CTS para o ensino 

da Biologia. Os professores reconhecem que a abordagem CTS apresenta benefícios, tais como: contribui 

para motivar os alunos e melhora as relações professor-aluno(s). Contudo, foram unanimes em 

considerar que a perspetiva de ensino por transmissão-receção é mais simples e cómoda do que ensinar 

segundo uma perspetiva CTS. As dificuldades mencionadas pelos professores para a abordagem da 

Biologia numa perspetiva CTS prendem-se com as exigências desta. Pois, para os professores, abordar 

Biologia numa perspetiva CTS requer: conhecer o currículo com profundidade, integrar os conteúdos 

num contexto CTS, mais tempo para planificar e preparar as atividades de aprendizagem e abordar 

essencialmente conceitos centrais, pois outros conhecimentos, como as inter-relações C-T-S passam a 

ser importantes. As ideias destes professores parecem refletir-se nas suas práticas, na medida em que 

a sua maioria apresentou relatos de aulas centradas no professor e orientadas pelo manual escolar. No 

entanto, alguns professores referiram implementar aulas nas quais ocorre uma interação professor-

aluno(s) na abordagem de questões CTS. 

As conceções ingénuas de professores portugueses e brasileiros, descrita na literatura, sobre a 

perspetiva CTS e as suas representações de abordagens CTS na sala de aula não diferem das 
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encontradas noutros estudos com professores de outros níveis de ensino e de outras nacionalidades. O 

estudo de Acevedo-Díaz et al. (2002) com uma amostra elevada de professores espanhóis (654 

professores), permitiu concluir que, de um modo geral, os professores evidenciaram conceções 

adequadas sobre a perspetiva CTS nas dimensões: “caraterísticas dos cientistas” e “influência das 

ciências e da tecnologia na sociedade”. Porém, também evidenciaram conceções ingénuas ao referirem 

que: a tecnologia é uma aplicação das ciências e é dependente destas; o poder político pouco influencia 

o desenvolvimento científico e tecnológico; os cientistas não são responsáveis pelos danos das suas 

descobertas e o desenvolvimento tecnológico tem necessariamente implicações para a humanidade. 

Perante as conceções ingénuas sobre a perspetiva CTS e sobre a abordagem CTS na sala de 

aulas, alguns autores procuraram desenvolver programas de formação inicial e continuada de 

professores. Em Portugal, alguns estudos desenvolvidos com esta finalidade foram levados a cabo por 

Vieira e Martins (2005). Os autores diagnosticaram as ideias de quatro professoras do 1.º e 2.º ciclos do 

Ensino Básico, em início de carreira, e implementaram um curso de formação continuada. Os autores 

constataram que, de forma geral, antes do programa de formação, as professoras evidenciaram 

conceções ingénuas, (ex.: as ciências constituem um campo de conhecimento válido sobre o mundo 

natural, a tecnologia resulta da aplicação das ciências, a política do país não afeta o trabalho dos 

cientistas, os grupos de interesses particulares não afetam as ciências). Após a formação, ocorreu uma 

evolução das conceções ingénuas para as mais adequadas. Contudo, ainda persistiram conceções 

relacionadas com a ideia de que a decisão de utilizar, ou não, uma nova tecnologia não tem a ver com 

a sua eficiência e de que os grupos de interesse não têm influência nas ciências. De modo semelhante, 

o programa de formação de professores sobre “abordagem CTS e pensamento crítico desenvolvido”, 

implementado e avaliado por Magalhães e Tenreiro-Vieira (2006), com três professores de Ciências 

Naturais do 2.º ciclo do Ensino Básico, revelou uma diminuição das conceções ingénuas dos professores 

após a formação. Contudo, após o programa de formação, persistiram algumas conceções ingénuas. 

É de salientar que a partir de 2002 os programas de ciências em Portugal do 3.º ciclo e do 

ensino secundário passaram a ter subjacente a perspetiva CTS. De facto, como refere Caldeira (2004, 

citada por Ferraz, 2009), “o programa de Física e de Química A para os cursos de ciências em geral, 

para o ensino secundário seguem, como não poderia deixar de ser para o inicio do século XXI, orientações 

CTS” (p. 40). Mais recentemente, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, 

continua a ser dada importância à perspetiva CTS nos documentos reguladores de ensino da Física e 

Química A, sendo referido no documento aprendizagens essenciais que: 

“a relevância da Física e da Química no mundo atual deve ser valorizada, devendo, os alunos reconhecer aplicações 
e resultados de investigações que tenham impacto na tecnologia, na sociedade e no ambiente (casos de vida 
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quotidiana, avanços recentes da ciência e da tecnologia, contextos culturais onde a ciência se insira), como meio 
de motivação para a aprendizagem e consolidação das aprendizagens, apontando para um futuro sustentável em 
áreas vitais (energia, recursos naturais, saúde, alimentação, novos materiais, entre outros)” (p. 3). 
 

Deste modo, impõe-se a necessidade de proporcionar aos professores formação adequada, de 

tal modo que sejam capazes de efetivar práticas de ensino consistentes com a perspetiva CTS. O estudo 

de Ferraz (2009) foi um outro estudo que se realizou com o intuito de contribuir, através de um programa 

de formação, para o desenvolvimento profissional dos professores de Física na temática CTS. A autora 

constatou que, antes do programa de formação, alguns professores revelaram conceções ingénuas sobre 

a natureza das ciências, a natureza da tecnologia, as caraterísticas dos cientistas, os impactos da 

investigação em ciências e em tecnologia. O programa de formação, em modalidade de oficinas de 

formação, seguida de uma investigação ação, contribuiu para a evolução das conceções dos professores 

participantes. Para além disso, as aulas dos professores que participaram na formação passaram a 

incluir uma maior diversidade de recursos materiais, os quais se inseriam em estratégias de ensino nas 

quais se valorizam inter-relações C-T-S. 

A implementação de um ensino das ciências com referência à perspetiva CTS apresenta 

resistências por parte dos professores. Turner (2008, citado em Ferraz, 2009) mencionou que algumas 

dessas resistências se devem ao facto de alguns professores: considerarem que abordagens CTS 

desviam a atenção da aprendizagem de ideias científicas chave, não terem preparações para discutir 

questões éticas, a inclusão de conteúdos CTS conduziu a uma maior extensão dos programas, já por si 

demasiado extensos, os exames de avaliação externa não são consistentes com esta perspetiva, focando-

se na resolução de problemas académicos.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

 
 

3.1. Introdução 

Este capítulo descreve a metodologia utilizada no desenvolvimento da investigação, articulada 

com base nos objetivos definidos no capítulo I. Este capítulo encontra-se organizado em três subcapítulos. 

Após a introdução ao capítulo III (3.1), apresenta-se uma síntese da investigação realizada (3.2), 

apresentando-se de seguida os procedimentos metodológicos associados aos dois estudos inseridos 

nesta investigação. Assim, no subcapítulo 3.3, referente ao estudo sobre a abordagem CTS no capítulo 

“Termodinâmica” dos manuais escolares de Física angolanos para a 10.ª classe, descreve-se a 

população e amostra do estudo, a técnica e instrumento de recolha de dados, o procedimento de recolha 

de dados e o tratamento e análise de dados recolhidos. De modo semelhante, no subcapítulo 3.4, 

referente ao estudo com professores angolanos de Física da 10.ª classe e a perspetiva CTS, descreve-se 

a população e amostra selecionada para o estudo, a técnica e instrumento de recolha de dados, o 

procedimento de recolha de dados e o tratamento e análise de dados recolhidos. 

 

3.2. Síntese da investigação 

Em função do objetivo geral e dos objetivos específicos da investigação definidos para este 

trabalho investigativo (subcapítulo 1.3), efetuaram-se dois estudos complementares. Um estudo realizado 

com manuais escolares de Física angolanos (edições de 2015 e de 2016) do ensino secundário e para 

a 10.ª classe, e um segundo estudo realizado com professores de Física angolanos do ensino secundário 

a lecionar Física à 10.ª classe. No primeiro estudo, procedeu-se a uma análise documental, tendo-se 

para tal usado uma grelha de análise adaptada de estudos semelhantes ao que aqui se apresenta. Esta 

grelha de análise sustentou a análise de dados na qual se usaram categorias criadas a priori. No segundo 

estudo, a recolha de dados foi feita através da aplicação de um questionário aos professores que 

aceitaram colaborar no estudo. O instrumento de recolha de dados foi adaptado de instrumentos já 

existente na literatura e validado por especialistas e por respondentes com características semelhantes 

aos participantes neste estudo. As respostas ao questionário foram objeto de análise de conteúdo, sendo 

algumas categorias criadas a posteriori e outras a priori, com base na literatura. 
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3.3. Estudo sobre a abordagem CTS nos capítulos “Termodinâmica” dos manuais 

escolares de Física angolanos da 10ª classe 

3.3.1. População e Amostra 

Numa investigação, a população define-se como sendo a totalidade dos elementos de um 

conjunto de objetos, acontecimentos ou pessoas que obedecem a dados critérios e que se pretende 

compreender (McMillan & Schumacher, 2014). Para o estudo em causa, a população é constituída por 

todos os manuais escolares angolanos de Física, da 10.ª classe, certificados e aprovados pelo INIDE. 

Escolheu-se a 10.ª Classe pois é apenas neste ano que se aborda a Termodinâmica em Angola. Para 

este estudo, não houve necessidade de se selecionar uma amostra de manuais escolares, pelo facto de 

apenas dois manuais constituírem a população e de o investigador ter acesso aos mesmos. Assim, 

analisaram-se os capítulos “Termodinâmica” destes dois manuais escolares angolanos de Física para a 

10.ª classe, em utilização nas escolas públicas e privadas do território angolano, ministradas pelo 

governo angolano, nos anos letivos de 2015 a 2018.   

Os manuais escolares angolanos selecionados foram escritos por autores diferentes e em 

diferentes anos (designadamente 2015 e 2016), mas foram produzidos pela mesma editora, a Plural. A 

extensão do capítulo “Termodinâmica” em cada um dos manuais escolares é diferente, sendo maior no 

manual M2 do que no manual M1 (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Características dos capítulos “Termodinâmica” dos manuais escolares analisados  
Código  Autores  Editora Data de 

Edição 
Extensão do capítulo 

“Termodinâmica” (pág.) 

M1 Maria E. Arieiro e Paula Leitão  Plural 
editora 

2015 23 

M2 Sofia Fernandes, Rui Magalhães e Ana Oliveira  Plural 
editora 

2016 53 

 

3.3.2. Técnica e Instrumento de recolha de dados  

No estudo com manuais escolares utilizou-se como técnica de recolha de dados a análise de 

documentos, que consiste na recolha de informações a partir da análise de materiais produzidos por 

sujeitos, sem haver comunicação com o autor dos materiais (McMillan & Schumacher, 2014). O êxito do 

recurso a esta técnica depende da natureza do documento, da quantidade de documentos a analisar e 

do objetivo de estudo (De Ketele & Roegiers, 1999). O instrumento para a concretização da técnica de 

recolha de dados selecionado, foi a grelha de análise. Esta grelha de análise está estruturada em várias 
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dimensões que, por sua vez, se encontram também subdivididas em subdimensões mais específicas, e 

que podem favorecer a redução do grau de subjetividade em relação à análise de conteúdo (Bardin, 

2009). A grelha de análise adotada baseou-se na grelha de Moura (2011) por esta comtemplar 

dimensões de análise que incidem tanto na abordagem científica como na abordagem didática de 

conteúdos CTS, sendo por isso adequada ao estudo em causa. Contudo, foram efetuadas adaptações à 

grelha de análise de Moura ao nível das subdimensões de análise, de modo a atender à especificidade 

do presente estudo, designadamente ao contexto angolano e às características dos manuais escolares 

em análise. A grelha de análise de Moura (2011) validada por especialistas, inclui as dimensões de 

análise apresentadas no Quadro 3, as quais foram usadas neste estudo.  

 

Quadro 3: Dimensões de análise incluídas na grelha e as suas finalidades (Moura, 2011, p.45) 

Dimensões de análise Finalidades 

1 – Aspetos apresentados - Analisar o(s) conteúdo(s) CTS incluído(s) no capítulo 
“Termodinâmica” do manual escolar 

2 – Consistência da abordagem CTS ao longo do 
capítulo do manual escolar 

- Analisar a consistência interna do capítulo do manual escolar em 
termos de integração de conteúdo(s) CTS 

3 – Caraterísticas metodológicas - Identificar caraterísticas metodológicas que incluem conteúdo 
CTS 

4 – Recursos utilizados no manual para apoiar a 
abordagem CTS 

- Identificar recursos utilizados com conteúdos CTS 

 

Contudo, foram efetuados ajustes às várias subdimensões em algumas dimensões de análise, 

não só porque algumas subdimensões não se aplicavam ao contexto angolano (ex.: a existência de um 

“espaço curricular não disciplinar” e de um “espaço curricular não disciplinar: área de projeto, estudo 

acompanhado e formação cívica”), mas também porque após o trabalho de Moura (2011) surgiram 

novos trabalhos no âmbito da perspetiva CTS. Estes novos trabalhos tornavam mais claros, por exemplo, 

os aspetos a analisar referentes à dimensão “Aspetos apresentados”, permitindo salientar os diferentes 

enfoques dos conteúdos CTS (social, epistemológico, económico, político, histórico e cultural), bem como 

identificar as características das ciências apresentadas no manual escolar. Para a operacionalização 

destes enfoques, a dimensão de análise “Aspetos apresentados” passou a possuir as subdimensões de 

análise  apresentadas por Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins (2011, p. 18) e descritas no Quadro 1. Na 

dimensão de análise “consistência da abordagem  CTS ao longo do capítulo” procurou-se analisar em 

que medida os conteúdos CTS são integrados de forma consistente ao longo das várias secções que 

compõe os capítulos de Termodinâmica ou se apenas são incluídos em algumas secções do capítulo. 
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  Assim, no primeiro caso considera-se que a integração é homogénea e no segundo heterogénea 

(Quadro 4). 

Quadro 4: Subdimensões de análise incluídas na dimensão de análise “consistência das abordagens do currículo CTS” 
(adaptado de Moura, 2011) 

Dimensão 2 – Consistência interna do capítulo 

Subdimensões 

Homogénea  

Heterogénea 
Algumas secções organizadas na perspetiva CTS 

Algumas secções incluem conteúdos CTS 

 
No que se refere à dimensão de análise “características metodológicas”, utilizaram-se as 

subdimensões de análise de Moura (2011) de modo a analisar se os conteúdos CTS são integrados em 

textos, questões, atividades práticas. Tal permite concluir se o autor centra os conteúdos CTS no manual 

escolar ou se, por outro lado, estes conteúdos CTS estão centrados no aluno (Quadro 5). 

 

Quadro 5: Subdimensões de análise incluídas na dimensão de análise “características metodológicas” (Moura, 2011, p. 51) 
Dimensão 3 - Caraterísticas metodológicas 

Subdimensões 
Informação centrada no manual escolar; conteúdos CTS inseridos em textos, ilustrações. 

Informação centrada no aluno (ex.: incluem texto, questões e/ou atividades) 

 

Finalmente na dimensão de análise “recursos usados no manual para apoiar a abordagem CTS”, 

fez-se uso das subdimensões de análise propostas por Moura (2011) e apresentadas no Quadro 6. 

 
Quadro 6: Subdimensões de análise incluídas na dimensão de análise “recursos utilizados no manual para apoiar a 
abordagem CTS” (Moura, 2011, p. 52) 

Dimensão 4 – Recursos utilizados no manual para apoiar a abordagem CTS  

Su
bd

im
en

sõ
es

 

Imagens (ex.: artefactos, gráficos/esquemas...) 

Textos escritos pelo autor do manual 

Documentos incorporados pelo autor Cartazes publicitários 
Extratos de notícias 
Extratos 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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De referir que as alterações à grelha de análise foram validadas pela orientadora desta 

dissertação que acompanhou o processo de construção e implementação da grelha de Moura (2011). 

Estas alterações à grelha de análise foram implementadas num outro capítulo do manual escolar M2 de 

modo a analisar a sua operacionalidade. A versão final da grelha encontra-se no Anexo 1. 

 

3.3.3. Recolha de dados 

De modo a atingir os objetivos propostos para o estudo 1, “averiguar a consistência do capítulo 

de “Termodinâmica” dos manuais escolares angolanos com a perspetiva CTS”, fez-se uso da grelha de 

análise. Esta análise foi efetuada em dois momentos. Num primeiro momento fez-se uma leitura do 

capítulo “Termodinâmica” dos manuais escolares e em cada um identificaram-se os conteúdos CTS 

incluídos em cada um deles.  Estes conteúdos eram aqueles nos quais se mencionava de forma explícita 

alguma relação C-T-S. Estes conteúdos foram procurados no corpo dos textos, nas ilustrações, nos 

enunciados de exercícios e de problemas, bem como as propostas de atividades práticas de cada secção 

do capítulo. Num segundo momento, os conteúdos CTS foram categorizados tendo em conta as 

diferentes dimensões e subdimensões da grelha de análise. Todos os dados recolhidos foram 

organizados em tabelas, calculando-se frequências de ocorrência sempre que tal fazia sentido. De modo 

a minimizar a subjetividade inerente a esta análise, esta foi repetida com um intervalo de tempo de cerca 

de 15 dias, para que os resultados das duas análises fossem comparados e eventuais discrepâncias 

fossem resolvidas, tal como sugerem De Ketele e Roegiers (1999). Para além disso, em alguns casos de 

dúvida, foi solicitado a um colega de mestrado a elaborar uma dissertação no tema CTS e fazendo uso 

de uma grelha semelhante, que se pronunciasse sobre a categorização de alguns conteúdos CTS. Para 

além disso, foi solicitada a opinião da orientadora desta dissertação sobre dificuldades encontradas na 

categorização. 

Os capítulos “Termodinâmica” dos manuais escolares em estudo foram codificados usando a 

letra M, designando manual escolar e um número (1, 2) para identificar cada um dos manuais escolares 

em análise. 

 

3.3.4. Tratamento e análise de dados 

Efetuou-se uma análise de natureza qualitativa, tendo-se construído tabelas para a apresentação 

mais organizada dos dados recolhidos, com base nas dimensões e subdimensões de análise. Embora 

se tenha pensado em construir tabelas nas quais se comparavam os conteúdos CTS apresentados em 

ambos os manuais escolares, de modo a averiguar se os dois manuais eram semelhantes ou diferentes 
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no que diz respeito à consistência com a perspetiva CTS, este tratamento de dados não foi possível pois 

apenas o manual M2 incluía conteúdos CTS.  Assim, a resposta ao objetivo de investigação proposto para 

o estudo 1, isto é “indagar em que medida o capítulo “Termodinâmica” dos manuais escolares de Física 

angolanos da 10.ª classe são consistentes com a perspetiva CTS”, apenas foi respondido com base na 

análise dos dados do manual M2. Finalmente, apresentaram-se excertos de textos dos manuais escolares 

que ilustram a categorização dos dados nas diferentes dimensões e subdimensões. 

 

3.4. Descrição do estudo sobre os professores angolanos de Física da 10ª classe e a 

perspetiva CTS 

3.4.1. População e amostra 

A população é o conjunto de sujeitos, objetos ou eventos, vinculados segundo um critério 

específico e sobre a qual se pretende generalizar os resultados da investigação (McMillan & Schumacher, 

2014). Tendo em conta esta definição, a população deste estudo é constituída por todos os professores 

angolanos que já lecionaram ou lecionam Física na 10.ª classe em Angola.Dado o elevado número de 

professores que constitui a população deste estudo (da ordem dos milhares), optou-se por efetuar o 

estudo com professores da província do Huambo, representada na Figura 1. 

Escolheram-se professores da província do Huambo por ser nesta que o investigador exerce a 

sua atividade profissional, o que facilita o contacto com o Gabinete Provincial da Educação e as direções 

de escolas do 2.º ciclo do ensino secundário da província. Por outro lado, por questões temporais e 

logísticas, não foi possível recolher dados com todos os professores desta província. Assim, a amostra 

deste estudo é uma amostra acessível, constituída por 61 professores angolanos que já lecionaram ou 

lecionam Física na 10.ª classe em escolas públicas ou público-privadas de Angola. Contudo, de modo a 

diversificar a amostra de professores, teve-se ainda em consideração que estes deveriam ser 

provenientes dos 11 municípios da província do Huambo e que deveriam ter lecionado Física na 10.ª 

classe pelo menos uma vez nos anos letivos de 2015 a 2018. 
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Figura 1. Localização da província do Huambo no mapa geográfico da República de Angola (a); Mapa geográfico     

da província do Huambo (b). 

 

A amostra de professores é constituída por professores de 10 municípios, já que os questionários 

recolhidos no município do Mungo se encontravam muito incompletos não tendo por isso dados 

considerados relevantes. Como se pode constatar pela análise da Tabela 1, a maioria dos professores é 

proveniente de escolas do 2.º ciclo do ensino secundário da coordenação educativa do município de 

Huambo, os quais constituem cerca de 46% dos professores da amostra. É de notar que cerca de 18% 

dos professores da amostra são provenientes da coordenação educativa do município de Caála e que os 

professores que lecionam em escolas de coordenação educativa dos restantes municípios se encontram 

pouco representados. 

 

Tabela 1: Distribuição dos professores por coordenação educativa dos municípios                                       N=61                                                                                                                                                                                                                                       

Coordenação educativa f 

Bailundo 5 

Caála 11 

Cachiungo 1 

Chicala Cholohanga 2 

Chinjenje 2 

Ecunha 2 

Huambo 28 

Londuimbali 4 

Longonjo 3 

Ucuma 3 

 

Na tabela 2 apresentam-se as características dos professores que participaram no estudo. A 

análise da Tabela 2 permite constatar que a amostra de professores do estudo é constituída por uma 
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maioria de professores do sexo masculino. Mais de metade dos professores da amostra tem idades 

compreendidas entre os 30 e os 39 anos de idade, e apenas cerca de 40% possui uma licenciatura em 

ensino de Física. Quanto ao tempo de serviço, a maioria dos professores tem menos de 10 ano de 

experiência no ensino da Física. Dos 61 professores da amostra apenas setes desempenham em 

simultâneo a docência com a coordenação da disciplina de Física, e a maioria tem situação profissional 

como pessoal do quadro. 

 

Tabela 2: Caraterísticas da amostra de professores (f) 
N=61 

Caraterísticas f % 

Dados pessoais 

Idade em anos 

20 – 29 17 27,9 

30 – 39 36 59,0 

40 – 49 6 9,8 

≥ 50 2 3,3 

Sexo 
Feminino 9 14,8 

Masculino 52 85,2 

Dados profissionais 

Habilitações académicas 

Licenciatura em 

Ensino da Física 24 39,3 

Ensino da Matemática 19 31,1 

Engenharia 10 16,4 

Outras 8 13,1 

Tempo de serviço como 
professor de Física 

< 5 anos 21 34,4 

5 – 9 29 47,5 

10 – 19 8 13,1 

20 – 29 3 4,9 

Funções exercidas na 
escola 

Professor 61 100 

Prof. e Coordenador de disciplina 7 11.5 

Situação profissional 

Pessoal do quadro 33 54,0 

Provisório 24 39,3 

Eventual 4 6,6 

 

Em relação à familiaridade dos professores da amostra com os manuais escolares de Física para 

a 10.ª classe, constata-se que todos os professores usavam nas suas aulas um dos manuais escolares, 

sendo que a maioria usava o manual escolar M1 e apenas um número reduzido usava este manual 

escolar em simultâneo com o manual M2. A predominância na utilização do manual M1 pelos professores 

da amostra poderá não resultar de uma escolha destes, mas antes da dificuldade de acesso ao manual 

escolares M2 nas livrarias e outros agentes autorizados à venda de manuais escolares. De referir que o 
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investigador também teve dificuldades em encontrar o manual M2 para a realização deste estudo, o qual 

apenas se encontrava disponível para compra na capital do País.  

 

3.4.2. Técnica e instrumento de recolha de dados 

De modo a recolher os dados com a amostra de professores, selecionou-se a técnica de inquérito 

por questionário. Optou-se por esta técnica dada a dimensão e dispersão geográfica da amostra. O 

inquérito por questionário, o qual consiste em colocar questões por escrito aos sujeitos para a obtenção 

de informações necessárias para os resultados que se pretendem alcançar (McMillan & Schumacher, 

2014), tem sido frequentemente utilizado em estudos semelhantes ao que aqui se apresenta 

(Amirshokoohi, 2016; Marcos-Merino, Esteban & Ochoa-Alda, 2016). A esta técnica de inquérito por 

questionário tem-lhe sido reconhecidas algumas vantagens. Algumas delas são permitir colocar as 

mesmas questões a todos os sujeitos e pela mesma ordem, permitir inquirir num curto período de tempo 

um elevado número de professores (Gall, Gall & Borg, 2007; McMillan & Schumacher, 2014), a ausência 

do investigador, o que permite que os sujeitos respondam com mais naturalidade e franqueza (Ghiglione 

& Matalon, 1997; Vockell & Asher, 2002). Para além disso, o questionário, ao contrário da entrevista, 

aumenta a possibilidade de garantir o anonimato dos sujeitos, favorecendo a atuação destes (Vockell & 

Asher, 2002). 

Além da técnica de inquérito por questionário poderia ter-se utilizada a técnica de inquérito por 

entrevista, para inquirir alguns professores da amostra que possuíssem ideias diferentes sobre o tema 

em estudo, clarificando assim algumas das respostas dadas no questionário. Contudo, o tempo 

disponível para a realização deste trabalho de investigação, não permitiu a aplicação deste último 

instrumento, pois requeria que o investigador voltasse a Angola para recolher esses dados. Para além 

das vantagens enunciadas do questionário, este instrumento também apresenta algumas desvantagens. 

Algumas dessas desvantagens resultam do facto de não existir uma interação entre o investigador e os 

sujeitos durante a aplicação do questionário, o que não permite a adaptação das questões previstas no 

questionário aos sujeitos nem garante que os sujeitos forneçam informações profundas e claras (Gall, 

Gall & Borg, 2007). 

Para a elaboração do questionário teve-se em conta os objetivos da investigação, a revisão de 

literatura efetuada, nomeadamente os estudos com professores e manuais escolares no tema CTS, e os 

instrumentos usados em estudos semelhantes ao desta investigação (ex. Ferraz, 2009, Moura, 2011, 

Santos, 2006). Na sua versão final, o questionário é constituído por cinco partes: “caraterísticas pessoais 

e profissionais dos participantes”, “opinião de professores acerca da perspetiva CTS, opinião dos 



 

 55 

professores acerca da abordagem CTS no ensino da Física, opinião dos professores acerca da perspetiva 

CTS nos manuais escolares”. 

No Quadro 7 apresenta-se a matriz do questionário, na qual se explicitam as dimensões do 

questionário, os objetivos para cada dimensão e o número de cada questão do questionário para os 

objetivos definidos. Como se pode constatar pelo Quadro 7, na dimensão “características dos 

participantes no estudo”, procurou-se recolher dados sobre as características pessoais e sobre as 

características profissionais dos professores. No que se refere às características pessoais dos 

participantes, recolheu-se informação sobre as suas idades e sexo. No que se refere às características 

profissionais recolheu-se informação sobre habilitações literárias, experiência no ensino da Física no 2.º 

ciclo do ensino secundário e situação profissional. No que se refere à dimensão “opinião de professores 

acerca da perspetiva CTS”, procurou-se conhecer a familiaridade dos professores com a perspetiva CTS 

e identificar o entendimento dos professores sobre a mesma. A questão referente a este último objetivo 

foi inspirada no estudo de Soares (2007) e Teixeira (2000). Uma outra dimensão contemplada no 

questionário diz respeito às “conceções de professores sobre a abordagem da Física segundo uma 

perspetiva CTS”. Nesta dimensão procurou-se analisar o que entendem os professores por ensinar Física 

segundo esta perspetiva CTS, que importância é que os professores atribuem à abordagem da Física 

segundo uma perspetiva e em que medida os professores consideram viável a abordagem da Física 

segundo uma perspetiva CTS, em cada um dos ciclos do ensino secundário em Angola. Algumas das 

questões inseridas nesta dimensão foram inspiradas no instrumento elaborado por Moura (2011). 

Finalmente, na dimensão “opiniões de professores sobre a (in)compatibilidade do modo como os 

manuais escolares lidam com a perspetiva CTS, designadamente na abordarem da Termodinâmica” 

procurou-se averiguar o que os professores pensam sobre a (in)compatibilidade como os manuais 

escolares lidam com a perspetiva CTS, bem como averiguar como os professores analisam criticamente 

a (in)compatibilidade de um excerto de um manual escolar, referente ao assunto Termodinâmica, com 

a perspetiva CTS. As questões para esta dimensão foram inspiradas no estudo de Santos (2006). Nesta 

dimensão, considerou-se relevante incluir um excerto de um manual escolar no qual se apresentasse 

conteúdo CTS para os professores se pronunciarem sobre a sua adequação. Contudo, a quando da 

elaboração do questionário apenas se dispunha de um manual escolar angolano (M1), o qual não 

apresentava conteúdos CTS no capítulo “Termodinâmica”. Assim, optou-se por pedir a um professor de 

Física e Química português, familiarizado com a perspetiva CTS e com a lecionação do tema 

“Termodinâmica”, para indicar alguns excertos de manuais escolares que considerava serem os 

melhores exemplares da inclusão desta perspetiva nos manuais escolares que conhecia. Dos cinco 
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exemplares enviados, optou-se pelo excerto que aborda os painéis solares por se considerar que este 

poderia ser relevante para o contexto angolano e pelo facto de este não ser completamente compatível 

com a perspetiva CTS. 

 
Quadro 7: Matriz do questionário administrado aos professores da amostra 

Dimensão Objetivos Questão 

Caraterísticas 
dos participantes 
no estudo 

Caraterísticas 
pessoais Caraterizar os participantes quanto à idade 

Caraterizar os participantes quanto ao sexo 

1.1 

1.2 

Caraterísticas 
profissionais 

Caraterizar os participantes quanto à sua formação 
académica 

2 

Caracterizar os participantes quanto à sua experiência 
profissional no ensino da Física 

3  
4 

Identificar a situação profissional dos participantes 5 

Conceções de professores sobre a 
perspetiva CTS 

Averiguar a familiaridade dos professores com a perspetiva 
CTS 5.1 

Identificar o que os professores entendem por perspetiva CTS 
6 

Conceções de professores sobre a 
abordagem da Física segundo a perspetiva 
CTS 

Identificar o que os professores entendem por ensinar Física 
segundo a perspetiva CTS 7 

Averiguar a importância que os professores atribuem à 
abordagem da Física segundo a perspetiva CTS no ensino 
secundário 

8 

8.1 

Averiguar em que medida os professores consideram viável 
a abordagem da Física segundo a perspetiva CTS no ensino 
secundário 

9 

9.1 

Opiniões de professores sobre o modo 
como os manuais escolares de Física para 
a 10.ª classe lidam com a perspetiva CTS, 
e sobre a compatibilidade do excerto do 
manual escolar português 

Averiguar o que os professores pensam sobre a 
(in)compatibilidade dos manuais escolares de Física 
angolanos para a 10.ª classe com a perspetiva CTS  

10 

10.1 

10.1.1 

Averiguar em que medida os professores analisam 
criticamente a (in)compatibilidade de um excerto de um 
manual escolar português, com a perspetiva CTS 

11; 11.1 
11.1.1; 
11.1.2; 
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O questionário foi validado por dois especialistas em educação em ciências, que se 

pronunciaram acerca da adequação das questões formuladas aos objetivos da investigação, da extensão 

do questionário, da clareza, formulação técnica e relevância das questões e da pertinência dos objetivos 

específicos das questões. Para além destes dois especialistas foi efetuado o mesmo pedido a dois colegas 

angolanos que frequentaram a parte curricular do mestrado com o investigador e que se encontravam 

familiarizados com a perspetiva CTS. Deste processo de validação foram sugeridas várias alterações, 

entre elas a redução do número de questões, agrupando-as com outras, pois as inicialmente existentes 

foram consideradas excessivas. Para além disso, foi sugerida a inclusão de uma dimensão no 

questionário relacionada com a perceção dos professores sobre a perspetiva CTS e alterações às 

questões relacionadas com a análise crítica do excerto do manual escolar, tornando-as mais específicas. 

Uma vez efetuadas as alterações e correções necessárias o questionário foi novamente validado por um 

dos especialista e aplicado a três professores de Física angolanos que habitualmente lecionam Física no 

2.º ciclo do ensino secundário em Angola e que se encontravam a estudar em Portugal, de forma a 

garantir a adequação do instrumento à população em estudo (De Ketele & Roegiers, 1999; Foddy, 2002). 

Como resultado, foi necessário efetuar algumas alterações em termos de linguagem usada de modo a 

que as questões fossem compreendidas no contexto angolano. 

Após o processo de validação do instrumento, obteve-se a versão final do questionário (Anexo 3) 

utilizada neste estudo para a recolha de dados junto dos professores que constituem a amostra. 

 
3.4.3. Recolha de dados 

A recolha de dados envolveu vários procedimentos. Numa primeira fase, foi necessário 

estabelecer contacto com o Gabinete Provincial da Educação do Huambo de modo a pedir autorização 

para a recolha de dados juntos dos professores da província de Huambo. Uma vez concedida esta 

autorização, foram contactadas, pessoalmente e por via telefónica, as direções das escolas do 2.º ciclo 

do ensino secundárias públicas e público-privadas desta província de Angola informando-as acerca da 

autorização dada, pelo Gabinete Provincial de Educação, para a recolha de dados junto dos professores 

(Anexo 2). Em seguida, o investigador contactou pessoalmente a direção pedagógica e/ou coordenador 

de Física (representante dos professores) na escola e explicou os objetivos da recolha de dados. 

O questionário foi administrado a professores de Física, da província do Huambo, que lecionaram 

a 10.ª classe, nos meses de agosto a setembro do ano letivo de 2018. Em agosto, os questionários 

foram entregues, pessoalmente, pelo investigador às direções de escolas do 2.º ciclo do ensino 

secundário (denominadas de liceus). Com a colaboração do diretor pedagógico e/ou do coordenador da 

disciplina de Física, de cada escola, os questionários foram distribuídos aos professores. 
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Entregaram-se nas escolas os questionários em papel juntamente com uma via da credencial e 

com uma cópia de autorização do Gabinete Provincial de Educação e estabeleceu-se a data para a 

recolha dos questionários respondidos (15 dias após a entrega). Ao fim de 15 dias, o investigador entrou 

em contacto (telefónico e pessoalmente) para recolher os respetivos questionários já respondidos. Uma 

vez que os 15 dias, inicialmente estipulados, para o preenchimento dos questionários se revelou 

insuficiente, o investigador acordou com o coordenador de cada escola que os professores teriam mais 

20 dias para devolver os questionários preenchidos. Na fase final do processo foram recolhidos 61 

questionários respondidos pelos professores que lecionavam em quase todos os municípios da província, 

excetuando o município do Mungo. Neste município, apesar de todos os esforços não foi possível recolher 

os questionários preenchidos pelos professores. 

 

3.4.4. Tratamento e análise de dados 

De modo a analisar os dados recolhidos a partir do questionário, o investigador começou por 

atribuir um código a cada um deles, sendo este constituído pela letra P (sigla para professor) e por um 

número, que corresponde ao número de ordem do questionário. De seguida, procedeu-se a uma leitura 

global de todos os questionários, de modo a ter uma perceção global das ideias expressas por cada 

professor. A análise de dados compreendeu uma interpretação dos mesmos, de tal forma que estes 

tivessem significado, em termos dos objetivos definidos para este estudo (Bardin, 2009). Constatou-se 

que alguns professores da amostra mencionaram que se encontravam familiarizados com a perspetiva 

CTS, enquanto que outros nunca tinham ouvido falar sobre a mesma. Assim, após identificar quais os 

professores que expressaram sentir-se familiarizados com a perspetiva CTS, procedeu-se a uma redução 

dos dados. Assim, analisaram-se os questionários destes 39 professores. Ao efetuar a análise destes 39 

professores constatou-se que apenas 23 caracterizaram a perspetiva CTS referindo interações entre 

componentes desta perspetiva, pelo que apenas se continuou a análise das restantes respostas do 

questionário apresentadas por estes 23 professores. 

A análise dos dados envolveu a análise de conteúdo das respostas dos professores, tendo-se 

criado categorias de resposta, umas a priori e outras a posteriori (Bardin, 2009). A formação de 

categorias foi orientada pelos objetivos das questões, que se encontravam presentes na matriz do 

questionário. Para além disso, nas questões de escolha múltipla, as opções de resposta foram usadas 

como categorias de resposta, tal como descrito noutros estudos (Auler & Delizoicov, 2006; Ferraz, 2009; 

Soares, 2007). Nas questões abertas, em alguns casos, as categorias emergiram a partir dos dados, 

agrupando-se na mesma categoria respostas semelhantes. Noutras situações, adaptaram-se as 
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categorias criadas por outros autores em estudos similares ao que aqui se apresenta (Ferraz, 2009; 

Soares, 2007). Para cada categoria de resposta formada calcularam-se frequências e, quando tal se 

justificava, percentagens. 

Uma vez analisados os dados, estes foram organizados em quatro grandes temas: “os 

professores e a perspetiva CTS: familiaridade e conceções”, “importância e viabilidade do ensino da 

Física numa perspetiva CTS”, “perspetivas dos professores sobre a abordagem da Física segundo a 

perspetiva CTS” e “opiniões dos professores sobre o manual escolar e a perspetiva CTS”. Na 

apresentação dos resultados, incluíram-se excertos das respostas dos professores às questões do 

questionário e que ilustram as respostas dadas em cada categoria. No tema “os professores e a 

perspetiva CTS: familiaridade e conceções” onde além das categorias estabelecidas a priori, para 

identificar quantos professores já ouviram falar da perspetiva CTS ao longo da formação inicial e/ou 

continuada, foram criadas a posteriori algumas categorias que expressam as conceções dos professores 

sobre a perspetiva CTS. Estas categorias são: entendimento centrado no “conteúdo científico”, em 

“algumas relações C-T-S” e “não responde”. A análise das relações C-T-S que os professores 

mencionam, foram estabelecidas com base nas categorias definidas em estudos com objetivos similares 

(Auler & Delizoicov, 2006; Firme & Amaral, 2008; Mansour, 2010a). No tema “importância e viabilidade 

do ensino da Física numa perspetiva CTS” foram usadas categorias definidas aquando da elaboração do 

questionário, tendo-se criado categorias de respostas para classificar a importância e a viabilidade. 

Algumas dessas categorias, isto é, “educar para a cidadania”, “desenvolver competências” e “estimular 

o interesse pela Física” foram adaptadas do estudo de Alencar e Sousa (2007). Outras categorias 

emergiram dos dados, isto é, as categorias: “conhecer aplicações práticas dos assuntos estudados”, 

“facilitar a escolha profissional” e “promover aprendizagens significativas”. No que se refere ao assunto 

“viabilidade de ensinar Física segundo a perspetiva CTS” as categorias foram definidas a posteriori. No 

tema “perspetiva dos professores sobre a abordagem da Física segundo uma perspetiva CTS” foram 

criadas as categorias: “integração de relações C-T-S no ensino da Física”, “contextos”, “papel do aluno” 

e “recursos didáticos” e, para cada uma delas, subcategorias que emergiram a partir dos dados. Algumas 

destas categorias foram inspiradas e adaptadas dos estudos de Mansour (2010a, 2013) e da grelha de 

Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins (2011). No tema “opiniões dos professores sobre o manual escolar e a 

perspetiva CTS” foram criadas categorias umas a priori, com base nas opções de resposta do 

questionário, e outras a posteriori, tendo algumas sido adaptadas do estudo de Rothberg e Quinato 

(2016). Assim, foram criadas categorias de análise para classificar as razões apontadas pelos 

professores para a insuficiência da abordagem da Física segundo uma perspetiva CTS nos manuais 
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escolares, as razões da compatibilidade do excerto com a perspetiva CTS e as suas sugestões para a 

adequação do excerto apresentado com a perspetiva CTS. 

É de salientar que em relação à subdimensão “Averiguar em que medida os professores 

analisam criticamente a (in)compatibilidade de um excerto de um manual escolar português, com a 

perspetiva CTS”, nem sempre os professores responderam às questões colocadas. Por exemplo, na 

questão 11.1.2 – “que aspetos Ciência-Tecnologia-Sociedade permite este excerto abordar?” – poucos 

professores apresentaram tais aspetos.  
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CAPÍTULO IV 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 
 
4.1. Introdução 

Neste capítulo faz-se a apresentação e a discussão dos resultados obtidos no desenvolvimento 

da investigação realizada, mediante os objetivos definidos para a mesma. Após a introdução a este 

capítulo (4.1), faz-se a analise e discussão dos dados referentes ao estudo 1: “a perspetiva CTS nos 

capítulos “Termodinâmica” dos manuais escolares angolanos de Física para a 10.ª classe” (4.2) e ao 

estudo 2: “os professores angolanos de Física na 10.ª classe do 2.º ciclo do ensino secundário e a 

perspetiva CTS”. A análise dos dados referentes ao estudo 1 encontra-se estruturada em várias secções, 

sendo estas: “incorporação da perspetiva CTS nos capítulos “Termodinâmica” dos manuais escolares” 

(4.2.1), “conteúdos CTS no capítulo “Termodinâmica” do manual M2” (4.2.2), “características 

metodológicas das secções do capítulo “Termodinâmica” do manual M2 que incluem conteúdos CTS e 

recursos usados” (4.2.3). Apresentando-se de seguida a discussão dos resultados referentes ao estudo 

1 na secção (4.2.4). A análise dos dados referentes ao estudo 2 encontra-se organizada nas seguintes 

secções: “os professores e a perspetiva CTS: familiaridade e conceções” (4.3.1), “importância e 

viabilidade do ensino da Física numa perspetiva CTS” (4.3.2), “perspetiva dos professores sobre a 

abordagem da Física segundo a perspetiva CTS” (4.3.3) e “opiniões dos professores sobre o manual 

escolar e a perspetiva CTS”. Por último, apresenta-se a “discussão dos resultados do estudo com 

professores” (4.3.5). 

 

4.2. A perspetiva CTS nos capítulos “Termodinâmica” dos manuais escolares angolanos 

para a 10ª Classe 

4.2.1. Incorporação da perspetiva CTS nos capítulos “Termodinâmica” dos manuais 

escolares 

A análise das diferentes secções dos capítulos “Termodinâmica” dos dois manuais escolares 

angolanos analisados revela que apenas um destes (M2) incluí conteúdos CTS (Tabela 3). Neste manual, 

M2, os conteúdos não se encontram inseridos em secções organizadas segundo a perspetiva CTS, antes 

são embebidos em secções que enfatizam a abordagem do conteúdo científico. Também se constata 

que esses conteúdos CTS foram incorporados em apenas algumas secções do capítulo 

“Termodinâmica”, designadamente nas secções “introdução”, “calor”, “equivalência entre trabalho e 
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quantidade de calor”, “máquinas térmicas e máquinas frigoríficas” e “lei zero da Termodinâmica”, sendo 

mais frequentes na secção “máquinas térmicas e máquinas frigoríficas” (Tabela 3). Assim, a integração 

dos conteúdos CTS no manual escolar angolano (M2) no capítulo “Termodinâmica” é heterogénea, não 

sendo consistente a integração de conteúdos CTS ao longo das várias secções que compõe o capítulo.  

 

Tabela 3: Frequência de conteúdos CTS incluídos nas diferentes secções dos capítulos “Termodinâmica” dos manuais 

escolares  

Secções inseridas nos capítulos “Termodinâmica” M2 

Introdução 3 

Trabalho termodinâmico em isoprocessos - 

Calor 5 

Equivalência entre trabalho e quantidade de calor 1 

Energia interna - 

Primeira lei da Termodinâmica - 

Aplicação da 1.ª lei da Termodinâmica aos processos adiabáticos e isoprocessos - 

Processos reversíveis e irreversíveis - 

Segunda lei da Termodinâmica e entropia - 

Máquinas térmicas e máquinas frigoríficas 11 

Lei zero da Termodinâmica 1 

 

4.2.2. Conteúdos CTS no capítulo “Termodinâmica” do manual M2 

Os conteúdos CTS inseridos no capítulo “Termodinâmica” do manual escolar M2 ocorrem, na 

maioria dos casos, de modo pontual. Estes conteúdos procuram apresentar relações C-T-S com um 

enfoque predominante na dimensão social, a qual regista 15 ocorrências (Tabela 4). Para além desta 

abordagem, constata-se que alguns conteúdos CTS enfatizam a componente histórica e epistemológica 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4: Enfoque dos conteúdos CTS inseridos no manual escolar  

Enfoque dos conteúdos CTS M2 

Social 15 

Epistemológica 3 

Histórica 3 
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Quando a enfase dos conteúdos CTS é social, constata-se que os conteúdos CTS põem em 

evidência o modo como a “Termodinâmica” permite explicar o funcionamento de artefactos ou aparelhos 

usados no dia a dia (ex.: Excerto 1), construir máquinas cada vez mais eficientes (ex.: Excerto 2) ou 

explicar a razão para usarmos determinados materiais no dia a dia e que tornam a vida mais cómoda 

(ex.: Excerto 3). Exemplos de excertos em que estes conteúdos CTS estão apresentados são: 

 

Excerto 1 

“Sistema isolado – quando não há quaisquer tipo de trocas entre o sistema e a vizinhança. Os sistemas isolados 
são sistemas ideais. Como boa aproximação de um sistema isolado, no nosso quotidiano, podemos considerar um 
frigorifico ou uma garrafa-termo, que têm um isolamento térmico suficientemente bom e evitam assim as trocas de 
energia.” (M2, p. 103). 
 

Excerto 2 

 

(M2, p. 140) 

 

Excerto 3 

“Os materiais que não conduzem facilmente a energia dizem-se maus condutores de energia térmica ou isolantes, 
como é o caso da madeira, da cortiça, da borracha, do ar seco e até do vidro. Vários destes materiais são usados 
nas habitações para isolarem.” (M2, p. 109). 
 

Assim, de modo implícito o manual escolar parece veicular a ideia da tecnologia associada a um 

produto, que atende às necessidades humanas e que resulta da atividade científica. Para além disso, a 

ênfase na componente social é colocada no sentido das ciências para a tecnologia e desta, por sua vez, 

para a sociedade. 

 Constatou-se, ainda, que o manual escolar poderia ter feito uso de conteúdos CTS, quando 

aborda a importância da Termodinâmica na explicação de fenómenos naturais. Tal é o caso do papel da 

água na regulação do clima, secção sobre “calor” (ex.: Excerto 4). No entanto, a discussão de questões 

dilemáticas relacionadas com as alterações climáticas a nível do país e até regionais, como a seca em 

algumas regiões do sul de Angola e cheias noutras regiões, ou com o ambiente, a agricultura ou a saúde 

não foram mencionadas. 
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 Excerto 4 

“[...]. Isto significa que a água tem uma capacidade elevada para absorver energia, ao aquecer, podendo também 
libertar muita energia, ao arrefecer, [...]. Devido a este facto, a água atua, em muitas regiões, como reguladora do 
clima.” (M2, p. 111). 

 

 Quando os conteúdos CTS enfatizam a componente histórica, foi destacada a contribuição dos 

avanços científicos e/ou tecnológicos no desenvolvimento de máquinas que contribuíram para o 

desenvolvimento da sociedade numa dada época. Um dos marcos históricos apresentados refere-se à 

revolução industrial em Inglaterra no século XIX. Neste exemplo concreto, a relação que se estabelece 

entre a influência da atividade tecnológica na história da humanidade não é explícita, exigindo que o 

aluno tenha conhecimentos sobre o que foi a revolução industrial e quais os seus impactos a nível social, 

político, económico e ambiental, como se pode constatar no excerto 5 apresentado: 

 

Excerto 5 

“Uma máquina térmica ou motor térmico é um dispositivo que converte calor em trabalho. É o caso da máquina a 
vapor, cuja invenção é atribuída a James Watt e deu origem à Revolução Industrial.” (M2, p. 134). 

 

 Embora escassos, existem alguns conteúdos CTS que mostram como alguns marcos históricos 

influenciaram o desenvolvimento da tecnologia. Por exemplo, é referido como a invenção da máquina a 

vapor permitiu a construção de meios de transporte (Figura 2) e influenciou o desenvolvimento da 

Termodinâmica (Excerto 6). No caso concreto da Figura 2, os autores fazem referência a contextos 

angolanos, dando como exemplo uma máquina a vapor utilizada em Benguela. No entanto, estas 

relações com situações de âmbito nacional são escassas no manual escolar.   

 

  
Figura 2: Máquina a vapor usada em 1972 em Benguela (M2, p. 102) 

 

Excerto 6 

“A invenção da máquina a vapor contribuiu de forma decisiva para o aparecimento de um ramo da Física que nos 
permite interpretar muitos fenómenos no mundo que nos rodeia.” (M2, p. 102). 
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De modo semelhante, são apresentados marcos históricos no desenvolvimento da 

Termodinâmica a qual permitiu o desenvolvimento tecnológico e a construção de máquinas eficientes. 

Tal é o caso do excerto 7 sobre o trabalho do engenheiro Carnot e o seu contributo na compreensão dos 

fenómenos físicos e na construção de máquinas eficientes. 

 

Excerto 7 

“[...]. Carnot, um engenheiro francês, para demonstrar que tal não seria possível, propôs uma máquina térmica 
teórica que se comportava como uma máquina ideal, estabelecendo um ciclo que é tido como o ciclo mais eficiente 
de uma máquina térmica e definido de acordo com as leis da Termodinâmica […] Este dado é muito útil, em termos 
práticos, quando se projeta a construção de uma máquina, apesar de sabermos que o valor real será inferior ao 
obtido.” (M2, p. 138-139). 
 

 A enfase epistemológica do conteúdo CTS está pouco presente nos manuais escolares. No 

entanto, existem alguns conteúdos que põem em evidência alguns aspetos sobre a natureza dos 

conhecimentos em Termodinâmica, os limites e validade dos seus enunciados. Por exemplo, o excerto 

8 permite apresentar alguns aspetos sobre a natureza das ciências, nomeadamente que o conhecimento 

científico é provisório (ex.: quando se refere no excerto 8 que “até meados do século XIX, acredita-se ser 

possível a construção de uma máquina térmica ideal, que seria capaz de transformar toda energia 

fornecida na forma de trabalho, obtendo-se um rendimento de 100%”) e que o progresso faz-se através 

de conjeturas e refutações (ex.: quando se refere no excerto 8 que Carnot, um engenheiro francês, para 

demonstrar que não seria possível construir uma máquina com rendimento de 100%, propôs uma 

máquina térmica teórica que se comportava como uma máquina ideal). 

 
Excerto 8 

“Até meados do século XIX, acreditava-se ser possível a construção de uma máquina térmica ideal, que seria capaz 
de transformar toda a energia fornecida na forma de trabalho, obtendo-se um rendimento de 100%. 
Carnot, um engenheiro francês, para demonstrar que tal não seria possível, propôs uma máquina ideal, 
estabelecendo um ciclo que é tido como o ciclo mais eficiente de uma máquina térmica e definido de acordo com 
as leis da termodinâmica. Mais tarde, este ciclo passou a ser chamado ciclo de Carnot [Fig. 3]. 
Para obter o máximo rendimento, Carnot definiu este ciclo termodinâmico ideal como um ciclo reversível (não 
envolve aumento da entropia), composto por quatro processos: dois processos isotérmicos AB e CD, e dois 
processos adiabáticos, BC e DA.” 
 

 
Figura 3: Diagrama do ciclo de Carnot no que a T1 e a T2 correspondem respetivamente, as temperaturas das 
fontes quente e fria (M2 p.138) 
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4.2.3. Características metodológicas das secções do capítulo “Termodinâmica” do 

manual M2 que incluem conteúdos CTS e recursos usados 

O capítulo “Termodinâmica” do manual escolar M2 analisado insere os conteúdos CTS 

maioritariamente no corpo do texto, tendo-se também constatado que este é por vezes integrado em 

textos complementares (Tabela 5). 

 
Tabela 5: Estrutura das secções com conteúdo CTS  

Localização do conteúdo CTS nas secções M2 

No corpo do texto 16 

Em informações complementares 5 

 
 

Em relação ao modo como os conteúdos CTS são inseridos no corpo do texto, constata-se que 

estes se integram no manual escolar, principalmente, com o intuito de exemplificar os assuntos de 

Termodinâmica explicados. Como se evidencia no excerto 9 ou no excerto 10, no qual se explica o 

funcionamento de um termómetro. 

 

Excerto 9 

“Na convenção a transferência de calor é acompanhada de movimentos ascendentes e descendentes do 
fluido, que são designados por correntes de convenção. Este é a forma de transferência de energia que 
ocorre na água a aquecer numa chaleira ou no ar de uma sala, aquecido por um aquecedor.” (M2, p. 
110). 
 

Excerto 10 

   

(M2, p. 144)  

 

Noutros casos, os conteúdos CTS têm como propósito servir como uma motivação para os 

assuntos a abordar, tal é o caso dos conteúdos CTS inseridos na secção “introdução” do capítulo 

“Termodinâmica”. 
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Tabela 6: Integração do conteúdo CTS no corpo dos textos  
Integração do conteúdo CTS  M2 

Como motivação 4 

Para exemplificar os assuntos de Termodinâmica 12 

 

Os conteúdos CTS inseridos em informações complementares surgem, geralmente, no final de 

cada secção do capítulo “Termodinâmica” do manual escolar. Esta informação combina textos escritos 

com ilustrações de artefactos tecnológicos. Geralmente descrevem como a Termodinâmica explica o 

funcionamento destes artefactos. Um desses exemplos é apresentado no excerto 11. 

 

Excerto 11 

 
(M2, p. 141) 

 

Assim, constata-se que os conteúdos CTS se integram em textos escritos pelos autores, pelo que 

a informação se encontra centrada no manual escolar. Para além disso, os recursos usados para veicular 

conteúdos CTS são pobres pois apenas se faz uso de ilustrações para acompanhar os textos escritos 

pelos autores. Não se encontraram atividades práticas, referências a outras fontes de informação ou 

documentos incorporados pelos autores e retirados de fontes como os media. 

 

4.2.4. Discussão dos resultados do estudo com manuais escolares 

Os resultados da análise dos capítulos “Termodinâmica” dos manuais escolares angolanos de 

Física, da 10.ª Classe, certificados e aprovados pelo INIDE, revelam que estes recursos ou não integram 

conteúdos CTS (caso do manual M1) ou quando os integram fazem-no de modo pontual (caso do manual 
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M2). Assim, estes conteúdos são inseridos em secções organizadas de modo tradicional em torno de 

princípios de Termodinâmica, ao invés de serem integrados em secções organizadas numa perspetiva 

CTS. A escassez de conteúdos CTS é semelhante à encontrada nos estudos de Mumba, Chabalengula e 

Hunter (2006) e de Mumba e Hunter (2009), realizados na Zâmbia. Para além disso, esta escassez seria 

de esperar uma vez que os programas de Física da 10.ª Classe em Angola enfatizam o conteúdo 

científico, não tendo subjacente a perspetiva CTS e os manuais escolares tendem a ser consistentes com 

as orientações metodológicas e com os conteúdos apresentados nos programas (Gérard & Roegiers, 

1998). Acresce que os manuais escolares para este nível foram elaborados com base na Lei 13/01 de 

31 de dezembro a qual não valoriza, no ensino secundário, o desenvolvimento da literacia científica dos 

alunos, antes a formação para carreiras futuras. Como resultado, os autores dos manuais escolares, à 

semelhança do que acontece noutros países, terão possivelmente apenas incorporado nos manuais 

escolares a perspetiva subjacente ao programa, não o reinventando à luz do que atualmente se defende 

no ensino das ciências (Moura, 2011).  

 No que se refere à natureza dos conteúdos CTS, constata-se que o enfoque na dimensão social 

é privilegiado em relação a outras que também foram incluídas, como é o caso da dimensão histórica e 

epistemológica que raramente são mencionadas. A ausência de conteúdos CTS com enfoque cultural foi 

também encontrada noutros estudos (ex.: Amaral, Xavier & Maciel, 2009). 

No que se refere à dimensão social, é de referir que a enfase é colocada na Termodinâmica 

como capaz de explicar os artefactos e materiais usados no dia a dia ou como permitindo a construção 

de máquinas eficientes. Tal facto reflete a relevância da Termodinâmica no progresso social. Não se 

apresentam situações nas quais a sociedade atual influencia o progresso da tecnologia e/ou da 

Termodinâmica, nem se discutem como a Termodinâmica ou a tecnologia podem contribuir para resolver 

ou minorar problemas que afetam a sociedade. Na verdade, em algumas secções, como é o caso da 

secção sobre “Calor” na qual se aborda a água na regulação do clima, parece existir uma oportunidade 

perdida para se discutirem questões sociocientíficas atuais. A ênfase na relevância da Termodinâmica 

na sociedade, ao invés da discussão de situações dilemáticas encontra-se em consonância com os 

estudos de outros autores (Costa, Oliveira, Guerra & Del Pino, 2017; Moura, 2011; Waddington & 

Imbriglio, 2011), cujos resultados salientam a insuficiência na abordagem de questões sociocientíficas 

nos manuais escolares. Por outro lado, esta ênfase não foi identificada no estudo de Kapp et al. (2017). 

Os autores constataram que os impactos sociais, ambientais, económicos, culturais e políticos foram os 

mais destacados na abordagem dos manuais analisados. Para além disso, Moura (2011) constatou que 

os autores de manuais escolares portugueses valorizam a inclusão de conteúdos CTS porque estes 
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permitem estabelecer relações com o dia a dia dos alunos, mas apenas valorizam o impacto positivo das 

ciências ou da tecnologia na sociedade. Esta poderá ser também a conceção subjacente aos autores do 

manual M2. A abordagem de questões sociocientíficas, na qual a Termodinâmica se encontra presente 

são, no entanto, essenciais em Angola. Na verdade, este país atravessa vários problemas como o 

fracasso da agricultura industrial, as dificuldades na distribuição de corrente elétrica, que têm levado o 

Governo a dinamizar ações para massificar setores como energia ou a indústria (Ministério da Economia 

e Planeamento, 2018).  

No que se refere ao enfoque histórico dos conteúdos CTS, estes são abordados de forma 

insuficiente. De forma implícita expressa-se a evolução da Termodinâmica e da tecnologia (isto é, 

máquina a vapor) na história da humanidade, mas não se discute como os acontecimentos históricos 

(ex.: revolução industrial) contribuíram para o desenvolvimento da Termodinâmica e da tecnologia. 

Contudo, o manual escolar apresenta episódios nos quais se põe em evidência inter-relações entre a 

Termodinâmica e a tecnologia, designadamente como a Termodinâmica permitiu o desenvolvimento da 

tecnologia e como a tecnologia permitiu o desenvolvimento da Termodinâmica. No que se refere à 

inclusão de aspetos epistemológicos nos conteúdos CTS, estes são também escassos. Raros são os 

conteúdos CTS nos quais se explicitam características do conhecimento em Termodinâmica, os seus 

limites e validade dos seus enunciados. Para além disso, aspetos éticos do trabalho do cientista e a sua 

responsabilidade social no exercício da sua atividade não são mencionados. Estes resultados são 

semelhantes aos encontrados por Amaral, Xavier e Maciel (2009) e Oliveira et al. (2018) que referem a 

escassez de conteúdos CTS com uma abordagem histórica e epistemológica.  

 Em relação às caraterísticas metodológicas do capítulo “Termodinâmica”, os manuais 

apresentam muitas insuficiências. Os conteúdos CTS são maioritariamente incorporados no corpo do 

texto do manual escolar para motivar para o estudo da Termodinâmica ou para exemplificar os assuntos 

de Termodinâmica. Não foram incluídas atividades práticas nem questões com conteúdos CTS, o que 

sugere que o conteúdo CTS não se encontra centrado no aluno. Aliás, são escassas as atividades práticas 

inseridas no manual escolar, mesmo as centradas no conteúdo científico. Embora no que se refere à 

inclusão de atividades práticas com conteúdos CTS estes manuais escolares se situem num extremo em 

relação a outros estudos, vários autores (Costa et al., 2017; Fernandes & Pires, 2013; Oliveira et al., 

2018; Souza, Pires & Souza, 2018) têm vindo a alertar para a insuficiência de propostas de atividades 

práticas com conteúdos CTS. Tal escassez de atividades práticas com conteúdos CTS denota uma 

preocupação com os objetivos de natureza académica e, nesse sentido, com o ensino dos conteúdos do 

programa e respetiva avaliação (Mitchener & Anderson 1989; Reis & Galvão, 2008). É também de referir 
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que alguns conteúdos CTS são integrados em partes do manual escolar designadas de “saber mais” o 

que poderá dar ao aluno que a indicação que essa informação não é relevante. Para além disso, os 

recursos usados para veicular conteúdos CTS é pouco diversificada restringindo-se ao uso de imagens e 

de textos escritos pelos autores.   

Assim, tendo em conta que os professores utilizam o manual escolar como apoio na preparação 

das suas aulas (Alves, 2005; Gérard & Roegiers, 1998), os manuais escolares pouco ou nada parecem 

contribuir para promover a adoção pelos professores de estratégias de ensino construtivistas que 

permitam aos alunos uma compreensão real das ciências, da tecnologia, das interações e destas com a 

sociedade (Aguilar, 2001). 

 

4.3. Estudo sobre os professores angolanos de Física na 10ª classe do 2º ciclo do Ensino 

Secundário e a perspetiva CTS 

4.3.1. Os professores e a perspetiva CTS: familiaridade e conceções  

Como se pode constatar pela análise da Tabela 7, a maioria dos professores de Física da amostra 

mencionaram que já tinham ouvido falar da perspetiva CTS. 

 
Tabela 7:  Familiaridade dos professores com a perspetiva CTS                                                           N=61 

Familiaridade da perspetiva CTS  f % 

Sim 39 63,9 

Não 22 36,1 

 

Dos 39 professores de Física que afirmaram já ter ouvido falar da perspetiva CTS, dois não 

explicitam o seu entendimento sobre a mesma e cerca de 36% associam-na ao conteúdo científico 

(Tabela 8). É de notar que esta associação foi identificada em professores com diferentes áreas de 

formação inicial. Exemplos de resposta são: 

 

“[...] conhecer e entender melhor os fenómenos da natureza.” (P23). 

“[...] é explicar e relacionar os conteúdos da Física com a realidade dos alunos sempre que possível.” (P30). 

“[São] fenómenos que ocorrem na natureza, especialmente os relacionados às propriedades e interações da matéria 
e energia.” (P46). 

“[...] mostrar as propriedades do mundo material.” (P35). 
 

Em relação aos restantes professores, estes referem algumas relações C-T-S quando 

expressaram o seu entendimento sobre a perspetiva CTS. As relações mais estabelecidas são aquelas 
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entre Ciência, Tecnologia e Sociedade e entre a Ciência e a Sociedade. As relações menos mencionadas 

são aquelas que se estabelecem entre a Ciência e a Tecnologia. Estas últimas são referidas 

principalmente por professores com uma formação inicial em engenharia. No que se refere à natureza 

das relações C-T-S que são estabelecidas, constata-se que a maioria dos professores enfatiza a 

componente Ciências (em particular a Física), a qual é vista como permitindo desenvolver a tecnologia e 

como tendo um impacto positivo na Sociedade (P40, P20). 

 

“É proporcionar ao estudante ferramentas teórico-práticas de modo que sejam aplicadas nas indústrias e muito 
mais, para o benefício da comunidade.” (P40). 

“[…] é dar ao aluno conhecimentos [de Física] que contribuem para técnica aplicável no seu dia a dia.” (P20). 
 

Tabela 8: Aspetos mencionados pelos professores sobre a perspetiva CTS (f) 
N=39 

Enfoque Física  
(13) 

Matemática 
(13) 

Engenharia  
(8) 

Outras 
(5) 

Total 

f % 

Conteúdo científico 4 5 3 2 14 35,9 

Algumas 
relações  

C-T-S 

C-T-S 5 4 - 2 11 28,2 

C-S 3 4 1 - 8 20,5 

C-T 1 - 3 - 4 10,3 

Não responde - - 1 1 2 5,1 

 

Apenas um professor (P55) menciona várias interações C-T-S, referindo a influência da sociedade 

na construção do conhecimento tecnológico, o impacto das ciências e da tecnologia na sociedade e a 

importância da sociedade se pronunciar sobre as ciências e a tecnologia com impacto social. 

 

“[…] não há dúvida de que a tecnologia está sujeita a um certo determinismo social. A evidência que é movida por 
interesses sociais parece um argumento sólido para apoiar a ideia de que a tecnologia está socialmente modelada 
[…] [É importante a] tomada de decisões públicas sobre a ciência, a tecnologia e seus usos sociais.” (P55). 
 

4.3.2. Importância e viabilidade do ensino da Física numa perspetiva CTS  

Os 23 professores que já ouviram falar na perspetiva CTS e que ao descrevê-la não se focam 

apenas na componente ciências pronunciaram-se sobre a importância de ensinar Física segundo esta 

perspetiva. Os dados indicam que para a maioria destes professores a integração desta perspetiva no 
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ensino da Física do 2.º ciclo do ensino secundário é mais importante do que a sua abordagem no 1.º 

ciclo do ensino secundário. 

 

Tabela 9: Importância atribuída pelos professores à integração da perspetiva CTS no ensino da Física (f) 
N=23                                                                                                                                                                                                                          

Importância atribuída 1.º ciclo  2.º ciclo 

Pouca 1 - 

Alguma 5 1 

Bastante 7 7 

Muita 8 15 

Não responde 2 - 

 
Várias são as razões apresentadas pelos professores para a importância de integrar a perspetiva 

CTS no ensino da Física em cada um dos ciclos do ensino secundário (Tabela 10). Como se pode 

constatar pela análise da Tabela 10, as razões “conhecer aplicações práticas dos assuntos estudados” 

(ex.: P26, P1) e “educar para a cidadania” (ex.: P58, P26) são as mais mencionadas em ambos os 

ciclos. São exemplos de resposta: 

 

“[É importante, permitindo] relacionar a teoria aprendida com a prática...” (P26). 

“[É importante] porque relaciona a teoria com a prática na sociedade.” (P1). 

“[...] poderia também contribuir para os alunos aprenderem a resolver os problemas locais e agir como cidadãos 
ativos e participantes em uma sociedade democrática.” (P58). 

“[...] procura-se formar melhor o indivíduo para responder às exigências sociais e assim contribuir com ideias 
frutíferas.” (P26). 
  

Tabela 10: Razões da importância atribuída pelos professores à integração da perspetiva CTS no ensino da Física (f)                                                                                                                                                                                 
N=23 

Razão* 1.º ciclo  
 

2.º ciclo  
 

Total  

Conhecer aplicações práticas dos assuntos estudados 13 13 26 

Educar para a cidadania 9 13 22 

Desenvolver competências (ex. pensamento crítico, criatividade) 4 7 11 

Estimular o interesse pela Física  5 1 6 

Facilitar a escolha profissional - 3 3 

Promover aprendizagens significativas 2 1 3 

*Nota: A frequência de resposta é superior a 23, em cada um dos ciclos em análise, atendendo a que alguns professores 
mencionam mais do que uma razão. 
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Outras razões apontadas pelos professores para a importância de ensinar Física, em ambos os 

ciclos, segundo a perspetiva CTS relaciona-se com o facto de esta contribuir para: 

 

a) desenvolver competências nos alunos, nomeadamente a criatividade (P50) e o pensamento crítico 

(P51). 

 

“Uma maior […] capacidade de pensamento crítico.” (P51). 

“Promovam o aluno na criatividade e inovação com intuito de que este atinja uma performance desejável na 
sociedade.” (P50). 
 

b) estimular o interesse pela Física, sendo este aspeto mais valorizado quando a abordagem da 

perspetiva CTS se situa ao nível do 1.º ciclo do ensino secundário. São exemplos de resposta. 

 

“Ela desperta no aluno o interesse pela aprendizagem da Física.” (P20). 

“[...] contribuir para os alunos criarem mais interesse pela Física...” (P58). 
 

c) promover aprendizagens significativas. Esta razão é das menos valorizadas pelos professores para a 

integração da perspetiva CTS no ensino da Física. 

 

“Promover aprendizagens significativas.” (P55). 

“[...] consolidar uma aprendizagem sólida e revestida de significado com foco no pensamento e interesse do aluno.” 
(P50). 

d) facilitar a escolha profissional. Esta razão apenas foi mencionada quando a abordagem da Física 

segundo a perspetiva CTS ocorre ao nível do 2.º ciclo do ensino secundário. 

 

“Porque os alunos deste nível [2.º ciclo do ensino secundário] estão a preparar-se para o emprego...” (P29). 

“[...] Porque o aluno [no 2.º ciclo do ensino secundário prepara-se para a] sua entrada no mercado de trabalho.” 
(P47). 
 

No que se refere à viabilidade de ensinar Física segundo uma perspetiva CTS no ensino 

secundário os professores consideram, de forma geral, que tal é viável. Contudo, os dados parecem 

indicar que para os professores há uma maior viabilidade na implementação da perspetiva CTS no ensino 

da Física no 2.º ciclo do ensino secundário do que no 1.º ciclo do ensino secundário. De facto, no 1.º 

ciclo do ensino secundário, a categoria “bastante viável” é aquela que apresenta uma maior frequência 
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de respostas, enquanto que no 2.º ciclo do ensino secundário, a categoria “muito viável” é aquela que 

apresenta uma maior frequência de respostas. 

 

Tabela 11: Viabilidade de ensinar Física segundo a perspetiva CTS no 1.º ciclo do ensino secundário e 
no 2.º ciclo do ensino secundário (f)                                                                                             N=23 

Viabilidade de ensinar 1.º ciclo  2.º ciclo 

Razoavelmente viável 4 6 

Bastante viável 11 6 

Muito viável 6 11 

Não responde 2 - 

 

Foram mencionados por 21 professores dois aspetos que condicionam a viabilidade de ensinar 

Física segundo a perspetiva CTS no 1.º ciclo do ensino secundário e no 2.º ciclo do ensino secundário. 

Um desses aspetos é a (in)existência de recursos didáticos, por exemplo o laboratório ou recursos 

informáticos. São exemplos de resposta: 

 

“Razoavelmente viável pelo facto de existir pouca prática de laboratório.” (P1). 

“É razoavelmente viável a julgar pelo facto de haver poucos meios tecnológicos como computadores, laboratórios 
nas instituições de ensino...” (P49). 
 

O outro aspeto mencionado relaciona-se com a recetividade dos alunos ao ensino da Física 

segundo a perspetiva CTS. Estes manifestam interesse por questões relacionadas com as ciências e a 

tecnologia (P22 e P26). 

 

“Porque os alunos do 1.º ciclo [do ensino secundário] são muito curiosos quando se [abordam] as ciências e a 
tecnologia em aspetos que relacionam com as experiências e práticas do quotidiano da sociedade.” (P22). 

“Porque os alunos desta faixa etária [12-15 anos de idade] estão normalmente interessados em aprender sobre as 
ciências, a tecnologia e a aplicação destas no dia a dia da sociedade.” (P29). 

 

4.3.3. Perspetivas dos professores sobre a abordagem da Física segundo a perspetiva 

CTS 

A análise dos dados permite constar que a maioria dos professores (12 em 23) dizem integrar a 

perspetiva CTS no ensino da Física abordando relações C-T-S como uma aplicação dos conhecimentos 
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científicos estudados (P52 e P54). Embora não tão frequente, alguns professores mencionam que a 

abordagem de relações C-T-S é efetuada como um elemento de motivação (P49) ou como estando 

inseridas em atividades de discussão (P55). 

 

"[...] perspetivando sempre a utilidade prática dos conteúdos a serem transmitidos durante [os processos de ensino 
e de aprendizagem].” (P52). 

“É articular conhecimentos de formas que os alunos consigam aplicar na prática os conhecimentos [científicos 
aprendidos].” (P54). 

“Ao abordar com precisão [relações C-T-S] focando em exemplos concretos da nossa realidade de forma a estimular 
a motivação dos alunos [na aula de Física].” (P49). 

“[Nas aulas de Física com relações C-T-S] na primeira fase é colocar em primeiro plano o dilema ético [...] sabendo 
que a sociedade contemporânea está submetida em inúmeros impactos económicos, culturais, para além [da 
influência da evolução científica e tecnológica].” (P55). 
 

Tabela 12: Perceções dos professores sobre a abordagem de ensino da Física com orientação CTS (f) 
                                                                                                                                                                                             

N=23                                                                                                                                                                         
Categoria f* 

Integração de relações C-T-S no ensino da 
Física 

Aplicação dos conhecimentos científicos estudados 12 

Atividades de discussão 6 

Elemento motivador para aprender ciências  5 

Contextos Indústria 4 

Equipamentos e/ou máquinas  5 

Não refere 14 

Papel do aluno Agente passivo  12 

Agente ativo  6 

Não refere 5 

Recursos didáticos* Manual escolar 23 

Material de laboratório 8 

Outras fontes de Informações para lá do manual escolar 6 

*Nota: Alguns professores referem mais do que um recurso didático 
 

Poucos foram os professores (9 em 23) que mencionam situações nas quais relações C-T-S 

poderiam ser explicitadas quando se abordam conteúdos de Física, ou mais especificamente de 
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Termodinâmica. Estas situações relacionam-se com a indústria (P40), com o funcionamento de 

equipamentos tecnológicos (painéis solares, eletrodomésticos) ou com máquinas térmicas (P26 e P31). 

 

“[...] ferramentas teórico-práticas de modo que sejam aplicadas nas indústrias...” (P40). 

“[...] com conceitos e conhecimentos bastante pertinentes, utilizados nos mais diversos equipamentos tecnológicos, 
promovendo o pensamento logico dos estudantes.” (P26). 

“[...] a aplicação de [um] coletor solar...” (P31). 
 

No que se refere ao papel do aluno quando as relações C-T-S são abordadas, alguns professores 

(12) consideram que o aluno deve ter um papel passivo, ouvindo o professor que expõe os assuntos. 

São exemplos de resposta. 

“Ensinar é dar ao aluno conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento da sociedade...” (P1). 

“As ciências foram criadas para dar respostas as necessidades da sociedade, [...] é necessário transmitir 
conhecimentos de tal forma que os alunos consigam aplicar nas suas práticas [quotidianas].” (P54). 

 

Alguns professores parecem atribuir ao aluno um papel ativo, sendo o professor um orientador 

da aprendizagem do aluno (P29) ou um conhecedor das ideias prévias e expetativas do aluno de modo 

a facilitar a sua aprendizagem (P55). Assim, embora de forma pouco explícita, os professores parecem 

apresentar indícios referentes à importância de os alunos participarem no processo de (re)construção de 

conhecimentos. São exemplos de resposta. 

 

“[...] é orientar a aprendizagem dos alunos de tal forma que [estes sejam capazes] de abordar os conteúdos de 
forma relacionada com a tecnologia e as práticas.” (P29). 

“[...] deve-se ter em conta as expetativas, as perceções, participação [do aluno] e permitir-lhe aprender a aprender 
e aprender a compreender e desenvolver o pensamento lógico...” (P55). 
 

Os demais professores não exprimiram de forma explícita ou implícita o papel assumido pelos 

alunos ao longo das suas práticas de ensino. 

No que se refere aos recursos didáticos passíveis de apoiarem a exploração de relações C-T-S 

quando se aborda a Termodinâmica, os professores elegem o manual escolar como o principal recurso 

didático (Tabela 12). Para além do manual escolar, oito professores consideram necessário o recurso a 

materiais de laboratório e seis professores referem a importância de outras fontes de informação como 

a literatura estrangeira e a Internet. No que se refere ao contributo das atividades laboratoriais na 

abordagem de relações C-T-S, quando mencionadas, os professores consideram que estas têm como 

objetivo reforçar o conhecimento conceptual, exemplificando como este se aplica no dia a dia (P38, P50). 
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“O experimento em laboratório é muito importante, pois fazendo isso [o aluno] aprende melhor e vê a realidade 
daquilo que se [aborda na sala de aula].” (P38). 

“[As atividades de laboratório] servem para explicar a tecnologia e [o aluno] aprende a usar o conhecimento 
científicos e tecnológicos nas situações do dia a dia, [mediante uma] análise comparativa.” (P50). 
 

No que se refere às fontes de informação mencionadas, para além do manual escolar, estas são 

para serem usadas pelo professor e não pelos alunos, com o intuito de o auxiliarem a planificar as suas 

aulas (P39 e P52). São exemplo de resposta: 

 

“Apesar do manual não oferecer um conteúdo muito detalhado, nos ajuda também a buscar outras bibliografias e 
ministrar melhor as nossas aulas.” (P39). 

“O manual [que utilizo] aborda o necessário acerca do programa de Física. Mas normalmente pesquiso também na 
internet.” (P52). 
 

4.3.4. Opinião dos professores sobre o manual escolar e a perspetiva CTS 

Dos 23 professores da amostra que expressaram alguma relação C-T-S, apenas dois professores 

não assinalaram a consistência do manual escolar, que utilizam nas suas aulas de Física, com a 

perspetiva CTS. Dos 21 professores que utilizam um dos manuais escolares, quase metade consideram 

que o manual escolar faz uma abordagem satisfatória da Física segundo uma perspetiva CTS. Os 

restantes professores consideram que esta abordagem é insuficiente. 

 
Tabela 13: Abordagem CTS nos manuais escolares de Física utilizados pelos professores (f) 

N=21 
Abordagem CTS nos manuais escolares de Física f 

Satisfatório 10 

Insuficiente 11 

 

A maioria dos professores que consideram a abordagem CTS no manual escolar insuficiente, 

justificam as suas respostas mencionando que esta se centra no conteúdo científico, não se 

estabelecendo relações com a tecnologia e/ou com a sociedade. Exemplos de resposta são: 

 

“Porque a maior parte dos conteúdos são abordados de forma teórica e não faz nenhuma referência sobre o modo 
de vida da sociedade.” (P47). 

“Porque não faz relação da Física com a tecnologia e sociedade.” (P59). 
 

Embora pouco mencionado, um professor aponta como razões para a insuficiência da 

abordagem da Física segundo a perspetiva CTS no manual escolar adotado a falta de propostas de 
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atividades laboratoriais. Um outro professor menciona o facto de as relações C-T-S incluídas apenas 

serem apresentadas por intermédio de ilustrações. São exemplos de respostas. 

 

“É insuficiente por falta de atividades prático-laboratoriais.” (P20). 

“Nos manuais a relação C-T-S não está clarificada. Apenas aparecem algumas evidencias, a exemplo de imagens.” 
(P58). 

 

Tabela 14: Razões da insuficiência da abordagem da Física segundo uma perspetiva CTS nos manuais escolares (f)  
N=11 

Razão f 

Ênfase no conteúdo científico 9 

Insuficiência de atividade laboratoriais 1 

Relações C-T-S apresentadas apenas em ilustrações 1 

  

Os professores que consideram satisfatório o modo como os manuais escolares, utilizados no 

ensino da Física na 10.ª classe, abordam a perspetiva CTS apresentam como razão o facto de estes 

apresentarem exemplos de situações do dia a dia em que as relações C-T-S estão presentes, como se 

constata no seguinte exemplo de resposta: 

 

“[...]. O autor aproxima também a ideia de ciência dotada por um espaço autónomo em relação de exterioridade 
com o contexto social.” (P55). 

“[...] apresentar exemplos práticos e observáveis acerca do conhecimento científico e tecnológico ...” (P31). 
 
No que se refere à análise que os professores efetuam de um excerto de um manual escolar 

português no qual são apresentadas relações C-T-S, constata-se que para a maioria dos professores este 

é compatível com uma perspetiva CTS. Esta compatibilidade é vista pela maioria dos professores como 

moderadamente compatível ou bastante compatível. Os restantes professores consideraram o excerto 

pouco compatível, ou nada compatível para abordar aspetos de Termodinâmica segundo uma perspetiva 

CTS (Tabela 15). 

Tabela 15: Compatibilidade do excerto do manual escolar português com a perspetiva CTS (f) 
N=21 

Compatibilidade f 

Muito compatível 1 

Bastante compatível 8 

Moderadamente compatível 7 

Pouco compatível 4 

Nada compatível 1 
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A análise pelos professores do excerto apresentado indica que dos 16 professores que avaliam 

positivamente o excerto do manual escolar em termos da sua compatibilidade com a perspetiva CTS, 

apenas nove justificam a sua resposta. Nestas justificações os professores identificam algumas relações 

C-T-S presentes no excerto, nomeadamente a relação entre a Termodinâmica e o dia a dia (P47) ou a 

entre a Termodinâmica, a tecnologia e a sociedade (P22, P29). 

 

“Porque relaciona princípios da Termodinâmica com os fenómenos do dia a dia.” (P47). 

“Apresenta a aplicação das ciências e das tecnologias para a melhoria das condições de vida na sociedade.” (P22). 

“A relação entre a ciência e a tecnologia e vice-versa, bem como, as contribuições destas para o desenvolvimento 
da sociedade.” (P29). 

 

Tabela 16: Razões da compatibilidade do excerto com a perspetiva CTS   (f)  
N=9 

Razão da compatibilidade f* 

Relações entre a Termodinâmica e o dia a dia 7 

Relações entre a Termodinâmica, a tecnologia e a sociedade 3 

*Nota: Um dos professores referiu mais de uma razão de compatibilidade. 
 

Sugestões de melhoria do excerto apresentado, de modo a torná-lo mais compatível com a 

perspetiva CTS, foram referidas por 15 professores. Estas sugestões compreendem a inclusão de 

propostas de atividades laboratoriais, embora não especifiquem o seu tipo (P53); uma maior clareza das 

relações entre a Termodinâmica a sociedade, por exemplo fazendo uso de situações atuais (P58) ou da 

realidade próxima dos alunos (P49). 

 

“Porque nos conteúdos apresentados não há sugestões de laboratório.” (P53). 

“Inserir exemplos do dia a dia do aluno ou problemas atuais da sociedade em que as [interações] C-T-S aparecem 
evidentes.” (P58). 

“[...] focando em exemplos concretos da nossa realidade de forma a estimular a motivação dos alunos bem como 
a compreensão dos conteúdos e a utilidade dos mesmos.” (P49). 

 

Tabela 17: Sugestões para a adequação do excerto apresentado com a perspetiva CTS (f) 
N=15 

Sugestão para o excerto f 

Clarificar as relações entre a Termodinâmica, a tecnologia e sociedade 5 

Aprofundar os conteúdos de Termodinâmica 4 

Aumentar os exemplos de aplicações da Termodinâmica no dia a dia 2 

Integrar propostas de atividades laboratoriais  2 

Inserir mais exercícios de aplicação sobre Termodinâmica 2 
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É de referir que outras sugestões apresentadas incluem um aumento do número de exemplos 

de aplicações da Termodinâmica no dia a dia, com recursos a ilustrações (P20, P1). São exemplos de 

resposta. 

“Sugeria que o autor aumentasse mais os exemplos, a partir de figuras ilustrativas, clarificando muito bem as suas 
legendas.” (P20). 

“Sugeria [que os autores incluíssem] mais ilustrações para abordar a Termodinâmica, a conservação de energia e 
entre outros conteúdos.” (P1). 
 

É ainda de notar que as relações C-T-S que se estabelecem no excerto do manual escolar 

parecem ser consideradas menos importantes do que o conhecimento substantivo apresentado, na 

medida em que alguns professores sugerem que o conteúdo científico deveria ser mais aprofundado (ex.: 

P36, P40) e que exercícios de aplicação deveriam ser incluídos (P51, P36): 

 

“Aprofundar mais alguns exercícios e ao mesmo tempo tornar a componente teórica mais desenvolvida e 
esclarecedora.” (P36). 

“Que melhorasse os conteúdos...” (P40). 

“Uma explicação um pouco mais detalhada da Termodinâmica e uma explicação um pouco mais detalhada de 
exercícios.” (P51). 

 

4.3.5. Discussão dos resultados do estudo com professores 

A análise dos dados revela que nem todos os professores se sentem familiarizados com a 

perspetiva CTS. Os professores que referem estar familiarizados com esta perspetiva, não são, na maioria 

dos casos, capazes de a caracterizar. Quando interações C-T-S são mencionadas na caracterização da 

perspetiva CTS, a maioria das relações estabelecidas assumem uma relação de causalidade linear das 

ciências para a tecnologia, as quais são vistas como contribuindo para o bem-estar da sociedade. As 

ciências e os seus processos de construção não são caracterizados, o que poderá refletir uma associação 

das ciências a um corpo conceptual.  

A pouca familiaridade dos professores com a perspetiva CTS poderá associar-se ao facto de 

muitos dos professores participantes do estudo não terem formação inicial adequada para lecionar Física 

no ensino secundário e de existir uma ausência de programas de formação continuada de professores 

que contemplem a abordagem de inter-relações C-T-S. Na verdade, como refere Rodrigues (2013) “[com] 

o défice de professores que existe em Angola, nem sempre é possível encontrar professores com 

habilitações adequadas para lecionar todas as disciplinas”. (p.35). No que se refere à caracterização da 

perspetiva CTS apresentada pela amostra de professores, esta parece ter subjacente o modelo descrito 

por Auler e Delizoicov (2006), segundo o qual o “desenvolvimento científico gera desenvolvimento 
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tecnológico, este gera desenvolvimento económico que determina, por sua vez, o desenvolvimento 

social.” (p. 340). Os resultados acima descritos são também semelhantes aos encontrados noutros 

estudos com professores de outros países (ex.: Auler & Delizoicov, 2006; Firme & Amaral, 2008; Landim 

& Rosa, 2018), incluindo professores africanos (Mansour, 2010a). A enfase colocada na componente 

“ciências”, parece sugerir que os professores não possuem uma visão integrada de saberes, necessária 

para compreender a perspetiva CTS. Como refere Fernandes e Strieder (2016, p. 456): “A perspetiva 

CTS tem o propósito de articular os saberes que envolvem o desenvolvimento da ciência, da tecnologia 

e da sociedade e as implicações decorrentes destes processos”. Este aspeto não parece ser exclusivo 

dos professores angolanos inquiridos. De facto, também Soares (2007) no seu estudo com professores 

portugueses constatou que a falta de conhecimentos interdisciplinar e transdisciplinar dificulta a 

compreensão e implementação da abordagem CTS nas aulas. A formação de professores de Física em 

Angola necessita, pois, de ser revista uma vez que não corresponde às necessidades para a educação 

em ciências (Nzau, Lopes & Costa 2012). É de notar que os professores da amostra com formação em 

engenharia possuem conceções semelhantes sobre a perspetiva CTS às dos outros professores com 

formações noutras áreas das ciências, considerando também a tecnologia como um produto das 

ciências. Para além disso, apesar da existência de várias crenças religiosas em Angola, ao contrário do 

estudo de Mansour (2010a) com professores do Egito, os professores da amostra não as mencionaram 

quando expressaram relações C-T-S. 

Os professores da amostra que explicitam algumas relações C-T-S quando caracterizam a 

perspetiva CTS, consideram que um ensino com orientação CTS é importante em ambos os ciclos do 

ensino secundário angolano, mas parecem valorizá-lo mais um ensino no 2.º ciclo do ensino secundário. 

As três principais razões para a importância atribuída à perspetiva CTS por estes professores são o 

“desenvolvimento de competências”, a “educação para a cidadania” e o “conhecimento das aplicações 

práticas dos assuntos”. Estas razões são compatíveis com a justificação para um ensino das ciências 

com orientação CTS, pois como refere Alencar e Sousa (2007, p.2) esta proporciona o desenvolvimento 

de “qualidades necessárias para o exercício pleno da cidadania, como crítica consciente e a tomada de 

decisões frente a assuntos que envolvam, dentre outros, relações do tipo CTS”. Contudo, quando 

explicitam o modo como abordariam a Termodinâmica tendo em conta a perspetiva CTS, a maioria dos 

professores refere que exploraria interações C-T-S, as quais seriam abordadas como aplicação dos 

conteúdos lecionados. Também esta abordagem caberia essencialmente ao professor, desempenhando 

os alunos um papel passivo. O principal recurso para um ensino com orientação CTS seria, para estes 

professores, o manual escolar. Os possíveis temas para abordar relações C-T-S raramente são referidos, 
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mas quando o são centram-se essencialmente em situações relacionadas com indústria. Sendo Angola 

um país em desenvolvimento, onde mais de 90% das receitas provêm da exploração e exportação do 

petróleo e o elevado nível de importação de produtos industriais (UNESCO, 2015), seria de esperar que 

os professores referissem estes contextos que afetam o país para a abordagem da Física. Além deste 

contexto, seria de esperar que outros contextos diretamente relacionados com os “Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável” estabelecidos pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e pela Agenda 2063 da União Africana (UA), onde Angola é membro, fossem considerados. Em 

particular, contextos que se relacionam com o Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022, 

que contempla aspetos como: “Otimizar a localização e a disponibilidade da geração térmica existente, 

bem como aumentar a potência instalada, designadamente em energias novas e renováveis (solar, 

eólica, biomassas e mini-hídricas), visando a substituição dos combustíveis fosseis.” (Ministério da 

Economia e Planeamento, 2018 p.177). 

Apenas um professor mencionou algumas inter-relações C-T-S, não parecendo defender um 

modelo linear das ciências para a tecnologia e destas para a sociedade, mas ao expressar o modo como 

abordaria estas interações na sala de aula, a descrição não difere das apresentadas pelos outros 

professores. Esta dificuldade em transpor as conceções CTS mais consistentes com a perspetiva CTS 

para o ensino das ciências foi também identificada por Mansour (2010a, 2013) com professores de 

ciências egípcios. Este aspeto sugere que a formação de professores de ciências mais eficaz não é aquela 

que se centra apenas na apresentação de conteúdos, mas que proporciona aos formandos a 

possibilidade de participarem em reflexão das suas crenças e práticas de ensino (Vieira, Tenreiro-Vieira 

& Martins, 2011), bem como de desenvolverem atitudes e valores para agir perante os desafios da 

atualidade (Azevedo, Ghedin, Forsberg & Gonzaga, 2015). 

As representações das práticas de professores contrastam com as razões que mencionam para 

justificar um ensino com orientação CTS. De facto, estas representações, que refletem uma perspetiva 

de transmissão receção, não contribuem eficazmente para desenvolver competências que permitam aos 

alunos enfrentar os problemas do mundo contemporâneo em que vive e que se encontra em constante 

mudança (ex.: a nível social, pessoal, científico e tecnológico e numa escala local, regional ou global), 

atuando de forma informada e responsável; corresponder às exigências das suas profissões (Vieira, 

Tenreiro-Vieira & Martins, 2011). 

A perspetiva de ensino “transmissão-receção” que parece estar subjacente às descrições das 

práticas dos professores é consonante com os resultados encontrados em outros estudos com 

professores de ciências angolanos (Buza, 2007; Canga, Gonçalves & Buza (2010). Apesar de os 
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professores parecerem assumir uma abordagem para o ensino das ciências assente numa perspetiva 

de transmissão-receção, em que relações C-T-S emergem essencialmente como aplicação dos assuntos 

abordados, os professores consideram que a viabilidade de as apresentar na sala de aula nem sempre 

é possível. Para os professores esta viabilidade encontra-se condicionada pela ausência ou insuficiência 

de recursos didáticos, nomeadamente o laboratório. Embora o laboratório, em particular, as atividades 

de tipo investigativo, possam contribuir para o ensino das ciências com orientação CTS, é pouco provável 

que os professores da amostra tivessem a referir a este tipo de atividades. De facto, Baca, Onofre e 

Paixão (2014) concluem que os professores angolanos quando implementam atividades laboratoriais, 

estas são exclusivamente de tipo ilustrativo e centradas no próprio professor. 

No que se refere à opinião dos professores sobre a consistência dos manuais escolares de Física 

da 10.ª classe, aprovados pelo INIDE, com a perspetiva CTS, estas dividem-se. Os professores que 

consideram os manuais escolares inconsistentes com a perspetiva CTS, referem que estes apenas 

colocam a ênfase nos conteúdos científicos. Os professores que consideram os manuais escolares 

consistentes com a perspetiva CTS, mencionam que estes apresentam relações C-T-S. Dado que os 

manuais escolares de Física angolanos não são consistentes com a perspetiva CTS, uma vez que se 

centram no conteúdo científico e que os professores planificarem as suas aulas com apoio do manual 

escolar (Alves, 2005; Gérard & Roegiers, 1998), as respostas dos professores seriam de esperar. No 

que se refere ao caso concreto da análise crítica de um excerto de um manual escolar português, no 

qual existem traços da presença da perspetiva CTS, nem todos os professores angolanos identificam 

elementos CTS e justificam a relevância das relações C-T-S apresentadas. Embora o excerto do manual 

escolar explicite relações entre a Física e a tecnologia, os professores desvalorizam o papel da tecnologia 

e sua interação com a Termodinâmica explícita no excerto do manual. A desvalorização nas interações 

entre as ciências e a tecnologia foi também encontrada noutros estudos (Acevedo-Díaz et al, 2002; 

Almeida, 2005; Firme & Amaral, 2008). Melhorias do excerto do manual escolar, de modo a torna-lo 

mais consistente com a perspetiva CTS são apresentadas. Estas são variadas, mas nenhuma delas está 

associada com a discussão de temas sociocientíficos ou com o desenho de atividades que envolvam a 

tomada de decisões e resolução de problemas da realidade ou sobre potenciais profissões na área da 

Física ou afins.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 
 
5.1. Introdução 

Este capítulo, para além da descrição introdutória (5.1) inclui-se ainda outros três. Num deles, 

são apresentadas as conclusões da investigação, tendo em conta os objetivos que se pretendia atingir 

(5.2); num outro, apresentam-se as implicações da investigação (5.3) e finalmente num terceiro tecem-

se as recomendações para as futuras investigações (5.4). No subcapítulo conclusões, as conclusões são 

apresentadas em duas secções que correspondem a cada um dos estudos complementares levados a 

cado. Assim, na secção 5.2.1. apresentam-se as conclusões referente ao estudo com os manuais 

escolares 10.ª classe em Angola e na secção 5.2.2. apresentam-se as conclusões referente ao estudo 

com os professores angolanos de Física da 10.ª classe. 

 

5.2. Conclusões 

5.2.1.  Estudo sobre a perspetiva CTS no capítulo “Termodinâmica” dos manuais 

escolares angolanos para a 10ª classe  

O estudo sobre a perspetiva CTS no capítulo “Termodinâmica” dos manuais escolares angolanos 

para a 10.ª classe do ensino secundário, permitiu concluir que apenas um dos manuais escolares 

angolanos analisados inclui conteúdos CTS no capítulo “Termodinâmica”. O outro manual escolar, que 

não incorpora conteúdos CTS na abordagem da Termodinâmica, é o mais utilizado pelos professores 

que participaram do estudo 2. Em relação ao manual escolar que integra conteúdos CTS no capítulo 

“Termodinâmica”, constata-se que este apresenta uma abordagem insuficiente e bastante incompleta 

das interações C-T-S. De facto: 

• nenhuma das secções se encontra organizada segundo a perspetiva CTS. Antes, as secções 

apresentam uma estrutura tradicional baseada no conteúdo científico, e algumas dessas secções 

integram de modo heterogéneo conteúdos CTS. Embora algumas secções incluam conteúdos 

CTS, a sua ocorrência é em geral pouco frequente; 

• os conteúdos CTS focam-se principalmente na abordagem social, mas resumem-se à relevância 

da Termodinâmica na explicação do funcionamento de máquinas ou artefactos tecnológicos que 

melhoram a vida dos indivíduos e, portanto, o progresso social e bem-estar. Deste modo 

veiculam uma ideia de tecnologia como um produto das ciências com benefícios sociais; 
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• raramente os conteúdos CTS enfatizam uma abordagem histórica e epistemológica. Quando à 

abordagem histórica, esta segue um modelo “linear”, segundo o qual a evolução da 

Termodinâmica ou da tecnologia, designadamente da máquina a vapor, contribuíram para a 

história da humanidade, com destaque para a revolução industrial no século XIX. Contudo, 

pontualmente, a ênfase histórica dos conteúdos CTS permite apresentar interações bilaterais 

entre a Termodinâmica e a tecnologia. No que se refere à abordagem epistemológica, os poucos 

conteúdos CTS apresentados abordam aspetos relacionados com a natureza das ciências. 

 

Também a exploração metodológica dos conteúdos CTS e os recursos usados são pobres. Os 

resultados encontrados permitem concluir que: 

 

- os conteúdos CTS estão inseridos principalmente no corpo do texto do manual escolar, sem que 

ao aluno seja pedido para realizar tarefas relacionadas com os mesmos. Estes conteúdos CTS 

têm essencialmente duas funções: motivação e exemplificação dos princípios de Termodinâmica 

descritos. Embora com menor frequência, alguns conteúdos CTS são incluídos em informações 

complementares apresentados em caixas com ilustrações e/ou texto descritivo. Assim, a 

informação apresentada centra-se no manual escolar;  

- os recursos utilizados para veicular conteúdos CTS restringem-se a textos escritos pelos autores 

e a algumas imagens. 

 

Assim, pelo que acaba de ser exposto e em função do objetivo do estudo I, definidos para este 

estudo, isto é: “indagar em que medida os capítulos “Termodinâmica” dos manuais escolares de Física 

angolanos da 10.ª classe são consistentes com a perspetiva CTS”, pode-se concluir que as secções dos 

capítulos “Termodinâmica” nos manuais escolares são inconsistentes com a perspetiva CTS. De facto, 

um dos manuais escolares não inclui nenhum conteúdo CTS e o outro manual escolar inclui poucos 

conteúdos CTS. Neste último manual escolar, os conteúdos CTS não se encontram estruturados de 

acordo com os princípios gerais da perspetiva CTS. Assim, ao contrário do que sugerem alguns autores 

(Membiela, 2001; Vieira, Tenreiro-Vieira & Martins, 2011), os capítulos “Termodinâmica” nos manuais 

escolares não foram: i) apresentados temas sociais e tecnológicos atuais que permitissem tornar as 

ideias científicas inteligíveis, plausíveis e úteis para os alunos; ii) apresentadas inter-relações C-T-S, nas 

quais as ciências e a tecnologia fossem apresentadas como atividades humanas interdependentes, com 

vantagens e com implicações sociais e reconhecendo as limitações das ciências e as responsabilidades 
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dos cientistas e dos tecnólogos; iii) propostas atividades que encorajassem a procura de soluções ou a 

tomada de decisões para problemas reais, mediante a exploração de aspetos económicos, políticos, 

culturais, éticos e sociais das ciências e da tecnologia; iv) sugeridas atividades que estimulassem o aluno 

a aprofundar o seu conhecimento para além do tema científico específico, considerando os valores 

pessoais, culturais e sociais associados às ciências, e v) apresentadas profissões ligadas às ciências 

e/ou à tecnologia.  

 

5.2.2. Estudo sobre os professores angolanos de Física na 10ª classe e a perspetiva CTS 

O estudo com professores angolanos e a perspetiva CTS tinha como objetivos: “averiguar as 

conceções dos professores de Física angolanos sobre a perspetiva CTS”, “averiguar as conceções dos 

professores de Física angolanos acerca do ensino da Física segundo uma perspetiva CTS” e “caraterizar 

as opiniões dos professores de Física angolanos acerca do modo como os manuais escolares abordam 

a Física tendo como referência a perspetiva CTS”. 

No que se refere ao objetivo “averiguar as conceções dos professores de Física angolanos sobre 

a perspetiva CTS” foi possível concluir que: 

- a maioria dos professores diz-se familiarizado com a perspetiva CTS, mas só cerca de 60% destes 

professores indicam algumas relações C-T-S quando caracterizam a perspetiva CTS. Contudo, 

ao expressarem relações C-T-S, muitos dos professores, que se dizem familiarizados com a 

perspetiva CTS, centram-se na componente “ciências”. Esta é vista como permitindo desenvolver 

a tecnologia e como tendo um impacto positivo na sociedade   

 

No que se refere ao objetivo “averiguar as conceções dos professores de Física angolanos acerca 

do ensino da Física segundo uma perspetiva CTS” foi possível concluir que a maioria dos professores, 

que associa a perspetiva CTS com algumas relações CTS, consideram que: 

- é viável ensinar Física segundo a perspetiva CTS. No entanto, consideram que é mais viável e 

mais importante o ensino da Física segundo a perspetiva CTS no 2.º ciclo do ensino secundário 

do que no 1.º ciclo do ensino secundário. Para estes professores, a viabilidade do ensino da 

Física segundo esta perspetiva está condicionada pela existência de laboratórios e de recursos 

informáticos. As três principais justificações para a importância atribuída ao ensino da Física 

segundo uma perspetiva CTS são: a necessidade de o aluno conhecer aplicações práticas dos 

assuntos estudados, a educação para a cidadania e o desenvolvimento de competências do 

aluno; 
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- a abordagem da Física segundo a perspetiva CTS é consistente com a perspetiva de ensino de 

transmissão-receção, uma vez que dizem integrar os conteúdos CTS no ensino, com o objetivo 

principal de aplicar os assuntos científicos abordados ou como motivação para os assuntos a 

abordar. O manual escolar constitui a única fonte de informação que dizem utilizar para 

estabelecer relações C-T-S nas aulas de Física e as atividades de ensino e aprendizagem 

parecem estar centradas no professor; 

- existem alguns contextos que poderiam ser selecionados para abordar interações C-T-S, mas 

sentem dificuldades em explicitá-los.  

 

No que se refere ao objetivo “caraterizar as opiniões dos professores de Física angolanos acerca 

do modo como os manuais escolares abordam a Física tendo como referência a perspetiva CTS”, a 

análise das respostas dos professores que associam a perspetiva CTS com algumas relações CTS 

permitiram concluir que: 

- cerca de metade dos professores revela que o manual escolar utilizado contempla uma 

abordagem satisfatória da Física segundo a perspetiva CTS porque recorre a exemplos de 

situações do dia a dia. Os restantes professores consideram que o modo como o manual escolar 

aborda a Física segundo a perspetiva CTS é insatisfatória porque o manual escolar enfatiza o 

conteúdo científico.  

- os professores fazem uma análise crítica limitada da integração da Termodinâmica, segundo a 

perspetiva CTS, no excerto do manual escolar que lhes foi apresentado. Na sua análise, os 

professores que consideram o excerto como compatível, mas se focam no facto de o excerto 

explicitar relações entre a Termodinâmica, a tecnologia e a sociedade. Nenhum dos professores 

menciona aspetos metodológicos do excerto apresentado. Algumas sugestões de melhoria para 

tornar o excerto mais compatível raramente incluem aspetos metodológicos, por exemplo, 

atividades baseadas em problemas inseridas em contextos com relevância para os alunos. Antes, 

os professores sugerem que os conteúdos científicos sejam aprofundados, que mais exercícios 

de aplicação sejam apresentados, ou uma maior clarificação das relações CTS incluídas no 

manual escolar. Tal reflete um não entendimento da perspetiva CTS apesar destes professores 

se considerarem familiarizados com a mesma. 

 

As conclusões do estudo indicam que os professores apresentam uma visão ingénua sobre a 

perspetiva CTS, apesar da maioria dos professores se considerar familiarizado com esta perspetiva. O 
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facto de os manuais escolares serem inconsistentes com a perspetiva CTS, não ajuda os professores a 

pensarem em abordagens para o ensino da Física consistentes com a perspetiva CTS e a refletirem sobre 

as suas práticas. 

 

5.3. Implicações 

As conclusões obtidas no estudo sobre “a perspetiva CTS no capítulo “Termodinâmica” dos 

manuais escolares angolanos para a 10.ª classe”, são similares às encontradas noutros estudos, revistos 

no capítulo de revisão de literatura. Assim, algumas das implicações que se podem mencionar foram já 

referidas por outros autores, nomeadamente: a necessidade de uma maior integração de abordagens 

epistemológicas, históricas, culturais, políticas e económicas quando se integram conteúdos CTS. Para 

além disso, os manuais devem integrar propostas metodológicas mais consistentes com a perspetiva 

CTS, designadamente i) apresentar temas sociais e tecnológicos, que permitam tornar as ideias 

científicas inteligíveis, plausíveis e úteis para os alunos; ii) encorajar a procura de soluções ou a tomada 

de decisões para problemas reais, de modo informado, mediante a exploração de aspetos económicos, 

políticos, culturais, éticos e sociais das ciências e da tecnologia e da evolução das mesmas; iii) estimular 

o aluno a aprofundar o seu conhecimento para além do tema científico específico, considerando os 

valores pessoais, culturais e sociais associados às ciências; iv) promover a escolha informada de 

profissões futuras ligadas às ciências e/ou à tecnologia (ex.: Membiela, 2001; Vieira, Tenreiro-Vieira & 

Martins, 2011).  

A diversidade de recursos didáticos a incluir no manual é relevante quando se procura ensinar 

segundo a perspetiva CTS, não sendo suficiente apresentar apenas textos escritos pelos autores. 

Propostas de atividades de discussão sobre assuntos envolvendo dilemas nos quais as ciências se 

encontram presentes, introduzidas, por exemplo, a partir de notícias dos mass-media ou propostas de 

visitas de estudo poderiam ser incluídas. Por outro lado, dado que os professores angolanos ainda 

ensinam segundo uma perspetiva de “transmissão-receção” é importante que ao reelaborar manuais 

escolares consistentes com a perspetiva CTS, estes sejam acompanhados com um guia de exploração 

para o professor, no qual se incluam propostas de exploração do manual escolar, como refere Aikenhead 

(1992).  

Atendendo a que a Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino em Angola (Lei 17/16 de 7 

de outubro) apresenta finalidades que são compatíveis com a perspetiva CTS, seria importante que o 

Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação (INIDE), entidade do governo 

responsável pela creditação e regulação do mercado livreiro em Angola, desenvolvesse programas de 
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acreditação dos novos manuais escolares, estipulassem o tempo em que estes estariam em vigor e 

encontrasse mecanismos para reduzir a venda de livros no mercado paralelo.  Atendendo a que apenas 

existe uma editora a publicar manuais escolares de Física, seria importante permitir que outras editoras 

o fizessem, uma vez que como refere Moura (2011) no seu estudo, muitas das decisões dos autores de 

manuais de incluir determinados conteúdos CTS se encontram condicionados pelas editoras.  

A necessidade de elaborar manuais escolares consistentes com as finalidades da Lei de Bases 

do Sistema de Educação e Ensino em Angola, e na qual a perspetiva CTS poderia dar um contributo, 

requer que as editoras selecionem autores de manuais escolares com formação atualizada na educação 

em ciências e em particular no ensino das ciências segundo a perspetiva CTS.  

Relativamente às conclusões do estudo 2, sobre “os professores angolanos de Física da 10.ª 

classe do 2.º ciclo do Ensino Secundário e a perspetiva CTS", estas são semelhantes às encontradas 

noutros estudos com objetivos semelhantes ao que aqui se apresentam. Assim, algumas das implicações 

destes estudos (ex.: Acevedo-Díaz et al., 2002, Auler & Delizoicov, 2006; Firme & Amaral, 2008; 

Mansour, 2010a, 2013; White, 1998; Miranda & Freitas, 2008; Rosa & Landim, 2018; Vázquez-Alonso 

et al., 2013) são também válidas para o presente estudo. Uma das implicações diz respeito à formação 

de professores, a qual não se deve restringir a uma formação no âmbito da perspetiva CTS, na medida 

em que estes professores necessitam de efetuar uma rutura com o paradigma para o ensino das ciências 

que defendem, isto é o paradigma de “transmissão-receção”, para passarem a defender um paradigma 

construtivista  (Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins, 2011). Esta não é, no entanto, uma mudança linear nem 

imediata, mas que deve ser promovida quer nos cursos de formação inicial quer nos cursos de formação 

continua de professores. Para além disso, e uma vez aceite o paradigma construtivista para o ensino da 

Física, clarificado o significado da perspetiva CTS e a relevância da perspetiva CTS em Angola, é 

importante que os professores e futuros professores tenham a oportunidade de analisar criticamente os 

materiais existentes, de reestruturar esses materiais e refletir sobre os resultados da sua implementação 

na sala de aula.  

Assim, é importante apostar na formação de professores se se pretende estabelecer alterações 

no ensino da Física, tornando possível proporcionar uma educação para a cidadania ativa e responsável 

(Cachapuz, Praia & Jorge, 2004), abandonando assim “um ensino das ciências fortemente marcado por 

uma visão positivista das ciências, em boa parte por isso mesmo, sobrevalorizando contextos académicos 

– ciência como retórica de conclusões - onde são quase sempre ignoradas articulações essenciais C-T-

S.” (Cachapuz, Praia & Jorge, 2004, p. 379).  
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5.4. Recomendações para as futuras investigações 

As conclusões que emergem desta dissertação de mestrado poderão permitir uma reflexão 

acerca do estado atual do ensino da Física em Angola e da sua (in)compatibilidade com a Lei de Bases 

do Sistema de Educação e Ensino em Angola. Poderá também ser um ponto de partida para discutir o 

contributo dos manuais escolares adotados para atingir as finalidades do ensino da Física. Para além 

disso, atendendo às várias limitações que este trabalho apresenta (mencionadas no capítulo I), bem 

como às conclusões deste estudo, esta dissertação de mestrado pode constituir um ponto de partida 

para futuros trabalhos de investigação. Assim, algumas sugestões de investigação que se podem registar 

são:  

- averiguar a compatibilidade da perspetiva CTS na análise integral de todos os capítulos dos 

manuais escolares de Física da 10.ª classe, pois neste estudo apenas se analisaram os capítulos 

de “Termodinâmica”, não permitindo assim efetuar generalizações;   

- alargar o estudo aos manuais escolares usados em Angola para o ensino da Física a diferentes 

níveis de escolaridade. Mais especificamente, analisar a consistência destes com a perspetiva 

CTS, em assuntos com potencialidades para uma articulação interdisciplinar com outras 

disciplinas (ex.: com a Biologia, Geologia e Química). A análise poderia incluir não só os manuais 

escolares de Física como também os manuais escolares de outras disciplinas de ciências; 

- analisar as opiniões dos responsáveis do INIDE pela introdução da perspetiva CTS na 

organização dos futuros programas de Física e o modo como pensam que esta perspetiva está 

em consonância com as finalidades da LBSEE; 

- alargar o estudo, inquirindo professores de Física que lecionam noutras classes do 1.º e do 2.º 

ciclos do ensino secundário. Tal permitiria averiguar se os resultados obtidos eram semelhantes 

ou diferentes aos que se apresentam nesta dissertação. Esta informação poderia ser importante, 

por exemplo, para organizar cursos de formação para professores; 

- planificar, implementar e avaliar um programa de formação continuada de professores de Física 

que contemplasse conceções atuais da educação em ciências, com destaque para a perspetiva 

CTS.  

 

As conclusões deste trabalho sugerem que os professores, mesmo aqueles que se dizem 

familiarizados com a perspetiva CTS, possuem conceções ingénuas acerca da mesma. Estes professores 

terão dificuldades em reinventar o programa de Física de modo a torna-lo mais consistente com a 

perspetiva CTS e assim contribuírem para as finalidades mencionadas na recente LBSEE. Torna-se, por 
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isso, fundamental que os professores sejam formados em termos científicos e didáticos. Embora os 

manuais escolares possam dar um contributo para a implementação do ensino da Física segundo a 

perspetiva CTS, serão os professores os agentes de mudança do ensino da Física.  
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Anexo 1 – Grelha de análise dos manuais escolares 

  

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 

Características metodológicas Informação centrada no manual (ex.: textos informativos) 

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 
Extratos de notícias 
Extratos 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 - Credencial de autorização para a aplicação do questionário aos professores da 

amostra 
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Anexo 3 - Questionário aplicado aos professores da amostra 

 

Caraterísticas pessoais 

1. Dados pessoais: 

1.1. Idade 

  Menos de 19 anos 

  20 a 29 anos 

  30 a 39 anos 

  40 a 49 anos 

  Mais de 50 anos 

1.2. Sexo:           Feminino                  Masculino 

Caraterísticas profissionais 

2. Habilitações académicas:  

  Bacharelato em ___________________________________________ 

  Licenciatura em ___________________________________________ 

  Mestrado em _____________________________________________ 

  Doutoramento em _________________________________________ 

  Outra. Qual? _____________________________________________ 

3. Tempo de serviço como professor de Física: 

Menos de 5 anos 

5 a 9 anos 

10 a 19 anos 

20 a 29 anos 

Mais de 30 anos 

 

Estimado(a) professor(a) 
O presente questionário insere-se um estudo sobre A Perspetiva CTS no Ensino da Física, 
em Angola. Com este questionário pretende-se conhecer a opinião de professores sobre 
este assunto. Os resultados do estudo podem contribuir para melhorar o ensino da Física 
em Angola. Solicito-lhe, por isso, que responda a todas as questões do questionário de 
forma individual. O questionário é anónimo. 

      Obrigado pela sua colaboração, 

Daniel Alberto Freitas 
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4. Funções exercidas na escola, nos últimos 10 anos: _______________________________ 

 
5. Situação profissional atual: 

Pessoal do quadro                    Provisório                    Eventual 

5.1. A sua formação inicial ou contínua contemplou a perspetiva Ciência-Tecnologia- Sociedade? 

Sim                                               Não 

Opinião de professores acerca da perspetiva Ciência-Tecnologia-Sociedade 

6. Em sua opinião, o que é a perspetiva Ciência-Tecnologia-Sociedade? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Em sua opinião, o que é ensinar Física segundo uma perspetiva Ciência-Tecnologia-Sociedade? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Em sua opinião, que importância atribui ao ensino da Física segundo uma perspetiva Ciência-

Tecnologia-Sociedade em cada um dos ciclos do ensino secundário? (Assinale com uma cruz as suas 

opções) 

Ciclo  Nenhuma Pouca Alguma Bastante Muita 

1.º ciclo do ensino secundário      

2.º ciclo do ensino secundário      

 

8.1. Justifique as opções que escolheu quanto à importância: 

i) no caso do 1.º Ciclo:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ii) no caso do 2.º Ciclo: 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9. Em sua opinião, qual a viabilidade de ensinar Física segundo uma perspetiva Ciência-Tecnologia-

Sociedade? (Assinale com uma cruz as suas opções) 

Ciclo do ensino secundário 

angolano 

Inviável Pouco 

viável 

Razoavelmente 

viável 

Bastante 

viável 

Muito 

viável 

 Não 

sei 

1.º ciclo do ensino 

secundário 

      

2.º ciclo do ensino 

secundário 

      

 

9.1. Justifique as opções que escolheu quanto à viabilidade: 

i) no caso do 1.º ciclo: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ii) no caso do 2.º ciclo: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Opinião de professores acerca da perspetiva Ciência-Tecnologia-Sociedade nos manuais 

escolares 

10. Qual o manual escolar de Física da 10.ª classe que usa nas suas aulas? 

Manual de Física, 10.ª Classe, de Maria Arieiro e Paula Leitão – Edição de 2015  
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Física - Livro do aluno, 10.ª Classe, de Sofia Fernandes, Rui Magalhães e Ana Oliveira – Edição 

de 2016 

Outro. Qual? ________________________________________________________ 

Nenhum 

10.1. O que pensa sobre o modo como o manual escolar de Física da 10.ª classe que usa nas suas 

aulas aborda a perspetiva Ciência-Tecnologia-Sociedade? 

 

Muito insuficiente 

Insuficiente 

Satisfatório 

Totalmente satisfatório 

10.1.1. Justifique a opção que escolheu ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11. Considere o excerto do manual escolar que a seguir se apresenta em anexo. 

11.1. Em sua opinião, este excerto é compatível com a perspetiva Ciência-Tecnologia-Sociedade? 

Nada compatível 

Pouco compatível 

Moderadamente compatível 

Bastante compatível 

Muito compatível 

11.1.1. Justifique a opção escolhida. ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11.1.2. Que aspetos Ciência-Tecnologia-Sociedade permite este excerto abordar? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11.1.3. Que sugestões daria ao autor do manual para tornar este excerto mais compatível com a 

perspetiva Ciência-Tecnologia-Sociedade? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Anexo do questionário 
 

 
(Retirada do manual português de Física e Química A • Física 10.º ano, de Ventura, Fiolhais e 
Fiolhais, 2018, p. 125). 
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