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Resumo 

Numa sociedade atual e desenvolvida, é crucial que a escola seja capaz de 

incutir nos seus alunos o conceito de sustentabilidade. Para tal, é necessário o uso de 

métodos de ensino que sejam capazes de despertar, nos jovens, a consciência 

ambiental, a argumentação e o espírito crítico. Uma metodologia que pode ser 

utilizada para esse efeito é o Ensino Baseado em Casos (EBC) pois, para além de 

analisar casos reais e familiares, promove também a partilha de ideias, fomentando as 

capacidades argumentativas dos alunos, através de discussões grupais em contexto 

de sala de aula.   

 

Tendo em consideração o potencial desta metodologia de ensino, e 

reconhecendo a exploração excessiva de recursos como um dos fenómenos mais 

impactante na natureza, desenvolveu-se o presente estudo. Este, tinha como principal 

objetivo avaliar o impacte da metodologia de EBC aplicada à temática da exploração 

de recursos minerais na produção de novas tecnologias, como os smartphones, no 

desenvolvimento de capacidades argumentativas e na consolidação de novos 

conhecimentos, por parte dos alunos.  

 

Para tal, foi dinamizado um Programa de Intervenção (PI) que permitiu a 

análise do caso e a dinamização de uma discussão em contexto grupal. Os dados 

foram recolhidos através da gravação da atividade e através de um inquérito por 

entrevista executado a dois grupos focais. As entrevistas realizadas foram 

posteriormente transcritas, efetuando-se assim a análise de conteúdo qualitativa, 

através de indicadores e códigos específicos previamente estipulados. 

 

Os resultados demonstraram que a metodologia de Ensino Baseado em Casos 

aplicado à temática da exploração de recursos naturais, no 8º ano de escolaridade 

surtiu um efeito positivo tanto a nível atitudinal, como a nível argumentativo nos 

discentes. Este método promoveu não só o raciocínio científico, mas também 

comunicação, o espírito crítico e a colaboração entre os alunos.  

 

 

Palavras chave: Argumentação, Ensino Baseado em Casos, Gestão Sustentável de 

Recursos. 
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Abstract 

  In a current and developed society, it is crucial that the school can instill in its 

students the concept of sustainability. For this purpose, it is necessary to use teaching 

methods that are capable of awakening, in young people, the environmental 

awareness, the argumentation and the critical spirit. A methodology that can be used 

for this purpose is Case- Based Teaching (CBT) because, in addition to analyzing real 

and family cases, it also promotes the sharing of ideas, fostering the student's 

argumentative capacities, through group discussions in classroom context. 

 

Considering the potential of this teaching methodology and recognizing the 

excessive exploitation of resources as one of the most striking phenomena in nature, 

the present study was developed. This, had as main objective evaluate the impact of 

the CBT methodology applied to the subject of the exploitation of mineral resources in 

the production of new technologies, such as smartphones, on the development of 

argumentative capacities and in the consolidation of new knowledge by students.  

 

To that end, it was developed an intervention program that allowed the analysis 

of the case and the dynamization of a discussion in group context. The data were 

collected through the recording of the activity and through an inquiry by interview run to 

two focal groups. The interviews carried out were subsequently transcribed, thus 

making the qualitative content analysis, through specific indicators and codes 

previously stipulated. 

 

The results showed that the CBT methodology applied to the subject of the 

exploitation of natural resources, in the 8th year of schooling, had a positive effect at 

the attitudinal level and at the argumentative level in the students. This method 

promoted not only scientific reasoning, but also communication, critical spirit and 

collaboration among students.  

 

Key words: Argumentation, Case- Based Teaching, Sustainable Resources 

Management.  
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Capítulo 1- Introdução 

 O presente relatório de estágio insere-se no Mestrado em Ensino de Biologia e 

de Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. A investigação em 

que se apoia este relatório foi aplicada no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada 

(PES), no decorrer da Iniciação à Prática Profissional (IPP). Este decorreu entre o dia 

1 de setembro e o dia 31 de maio, de acordo com as normas estipuladas pela FCUP, 

na Escola Básica Augusto Gil do Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa. Deste 

estágio resultou ainda um dossiê com uma compilação de diversos documentos 

referentes à IPP, o Portefólio.  

 

 A IPP tem como objetivo principal o desenvolvimento de competências 

profissionais inerentes à profissão docente, através da transposição de parte dos 

conhecimentos apreendidos nas unidades curriculares que constituem este mestrado. 

É ainda, através da IPP, que os professores em formação têm o primeiro contacto com 

o ambiente escolar, permitindo-lhes assim experienciar a realidade do dia- a- dia de 

um professor, enfrentando tanto experiências desafiantes, como experiências 

enriquecedoras.  

 

 Ser professor foi, e sempre será, uma profissão bastante desafiante. Este nível 

de complexidade que gira à volta do ser professor, acentua-se cada vez mais e, 

portanto, as tarefas exigidas a um docente, em especial nos seus primeiros anos de 

carreira, são cada vez mais exigentes. De modo a conseguir ultrapassar estas 

adversidades, o professor precisa, para além de outras características, de possuir uma 

formação sólida em diferentes áreas (Serrazina, 2012). Por estes motivos, a IPP 

envolve a concretização de uma investigação por parte dos professores em formação. 

Esta é desenvolvida tendo por base um problema de investigação e os respetivos 

objetivos, realizando-se com uma das turmas atribuídas no âmbito do estágio. 

 

1.2- Contextualização da investigação  

Num mundo atual, fortemente marcado pela ciência e pela tecnologia, é cada 

vez mais necessário que a escola prepare os alunos para enfrentarem os desafios da 

nossa sociedade. Assim sendo, um dos objetivos elementares do Ensino Básico passa 

pelo desenvolvimento da autonomia dos alunos, formando assim cidadãos civicamente 

responsáveis e intervenientes na vida comunitária (Torres, Almeida, & Vasconcelos, 

2015). No entanto, a introdução de novas metodologias de ensino em sala de aula 
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nunca é uma questão fácil de abordar, tornando-se, até por vezes, controversa. A 

aquisição de conhecimentos sobrepõe-se na maior parte das vezes ao 

desenvolvimento de competências, o que se revela a longo prazo quando é necessário 

a aplicação de conhecimentos a situações inesperadas do quotidiano (Moutinho, 

Torres & Vasconcelos, 2014). Para contrariar estes factos e se formar cidadãos 

autónomos com capacidade de argumentação e ação perante uma situação, é então, 

necessário implementar em sala de aula novas metodologias de ensino.  

 

Este estudo de caso surge, não só, para poder promover competências 

argumentativas por parte dos alunos, mas também, para desenvolver competências de 

ensino da estagiária enquanto futura professora. O tema escolhido para a aplicação 

desta metodologia de ensino foi a gestão sustentável de recursos, mais precisamente 

o impacte dos smartphones no nosso planeta, cujas vendas dispararam após o seu 

lançamento em 2007. 

 

Em 2007 foram vendidos cerca de 120 milhões de smartphones e hoje em dia 

a contagem de vendas já ultrapassa os 1,4 mil milhões de unidades. Até 2020 prevê-

se que aproximadamente 70% da população global tenha acesso a um smartphone, 

sendo que atualmente a propriedade de smartphones já chega 62% a nível mundial 

em países como os Estados Unidos, a Alemanha e a Coreia do Sul (Jardim, 2017). 

Alumínio, cobalto e ouro são apenas alguns dos mais de 60 elementos usados para 

fabricar aparelhos eletrónicos, como é o caso dos smartphones. Estes elementos 

metálicos provêm de diferentes partes do mundo e são obtidos através de operações 

de extração mineira. Embora a quantidade de cada elemento metálico presente num 

único dispositivo pareça pequena, os impactes combinados da extração mineira e do 

processamento desses mesmos materiais para mais de 1,4 mil milhões de 

dispositivos, são significativos (Agência Europeia do Ambiente, 2017). 

   

A exploração mineira intensiva em certos locais do mundo, leva a uma redução 

gradual da biodiversidade, com consequências profundas no mundo natural e no bem-

estar humano. Esta perda deve-se principalmente às mudanças sofridas pelos habitats 

naturais, provocadas pela má prática do ser humano em atividades como esta de 

exploração intensiva de elementos químicos em formações geológicas. O papel 

fundamental que a biodiversidade desempenha na sustentabilidade do nosso mundo e 

das nossas vidas faz com que a sua perda continuada seja ainda mais perturbadora e 
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venha a ter no futuro consequências drásticas para o planeta (Agência Europeia do 

Ambiente, 2017). 

 

A temática escolhida para aplicar esta metodologia foi a exploração intensiva de 

recursos minerais e sua respetiva transformação, enquadrada nas metas curriculares 

definidas para o 8º ano de escolaridade pelo Ministério de Educação e Ciência (Bonito 

et al., 2013), mais concretamente: 

• Domínio: “Gestão Sustentável dos Recursos Naturais” 

• Subdomínio: “Recursos Naturais” 

• Objetivos: 

1) Compreender a classificação dos recursos naturais; 

2) Compreender o modo como são explorados e transformados os 

recursos naturais. 

A sustentabilidade é, sem dúvidas, uma temática fulcral a ser abordada em 

ambiente escolar. O termo “desenvolvimento sustentável” emergiu da relação entre a 

preservação do planeta e a resolução das necessidades atuais, definindo-se como “a 

satisfação das carências da população atual sem comprometer a capacidade de 

satisfação das necessidades das gerações futuras” (Sartori, Latrônico & Campos, 

2014). Sabendo que a exploração intensiva de recursos naturais para o fabrico de 

novas tecnologias é, cada vez mais, uma problemática presente na nossa sociedade, 

devem ser tomadas medidas para que esta seja encarada de forma séria, 

especialmente por parte das novas gerações. O uso excessivo de aparelhos 

tecnológicos como smartphones, tablets e computadores é mais percetível em jovens 

adolescentes e, é neste contexto que a Escola deve assumir um papel fundamental na 

abordagem da sustentabilidade e dos três pilares que a suportam: pilar social, pilar 

ambiental e pilar económico. É imprescindível o papel dos educadores e professores 

na formação de jovens responsáveis e conscientes dos problemas atuais. O uso de 

debates e discussões grupais são, por isso, uma ferramenta útil para os professores 

no que toca à concretização destes objetivos, vistos que estes promovem a 

argumentação, a partilha de opiniões e formação de competências em 

sustentabilidade. Estas competências definem-se por um conjunto de habilidades e 

atitudes que surtem um efeito positivo relativamente a resolver problemas e a tomar 

decisões, indo de encontro aos objetivos que a Sustentabilidade propõe (Wiek, 

Withycombe & Redman, 2010). 
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Dito isto, pretende-se, portanto, averiguar o papel da metodologia de Ensino 

Baseado em Casos no processo de aprendizagem da temática da gestão sustentável 

de recursos, mais precisamente no impacte dos smartphones no planeta Terra, por 

parte dos alunos. Requer-se que através desta metodologia, os alunos sejam capazes 

de adquirir competências cognitivas e atitudinais, como a capacidade argumentativa e 

crítica e a apresentação de propostas e soluções para situações reais.  

 

1.2- Problema e objetivos de investigação 

O desenvolvimento desta investigação teve como principal propósito avaliar se 

há um impacte positivo do Ensino Baseado em Casos no domínio das competências 

argumentativas, na temática da gestão sustentável de recursos. Para isso, e de modo 

a encontrar uma resposta ao problema enunciado definiram-se os objetivos 

apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1- Objetivos da investigação 

Objetivos concetuais Objetivos educacionais Objetivos profissionais 

Promover a compreensão 

da classificação dos 

recursos naturais;  

Desenvolver o interesse e 

motivação em projetos do 

âmbito da 

sustentabilidade; 

Desenvolver 

competências 

profissionais no âmbito da 

docência do grupo 

disciplinar de Biologia e 

Geologia; 

Auxiliar no entendimento 

sobre o modo como são 

explorados e 

transformados os recursos 

naturais; 

Promover a aprendizagem 

em grupo através da 

realização de tarefas e 

partilha de opiniões; 

Desencadear a 

capacidade crítica e 

argumentativa no âmbito 

de projetos ligados à 

sustentabilidade e gestão 

de recursos; 

Incrementar o conceito de 

pilares da 

sustentabilidade. 

Fortalecer a competência 

de argumentação de 

forma clara e 

fundamentada. 

Aplicar estratégias de 

aprendizagem dinâmicas 

e didáticas em contexto 

sala de aula. 

 

 Os objetivos previamente traçados permitem não só ir de encontro a uma 

resposta que esclareça o problema descrito, mas também o desenvolvimento deste 



  16 

 

FCUP 
Ensino Baseado em Casos aplicado a alunos do 8º ano de 
escolaridade: o impacte dos smartphones no planeta Terra 

projeto de investigação, funcionando como uma linha condutora durante a realização 

do mesmo. 

 

1.3- Organização do relatório de estágio 

 O presente relatório de estágio encontra-se estruturado em seis capítulos, 

numerados de 1 a 6, seguidos das Referências Bibliográficas e dos Apêndices.  

 

O capítulo introdutório, a que pertence este subcapítulo, tem como principal 

objetivo o esclarecimento do propósito desta investigação, o problema em que se 

centra e os seus objetivos. 

 

Segue-se o Capítulo 2, denominado de “Enquadramento Teórico”, clarifica a 

contextualização da presente investigação, tanto a nível educacional como a nível 

científico. São aqui apresentados os fundamentos teóricos em que se baseou esta 

investigação e os conceitos científicos e educacionais que dela fazem parte. 

 

O Capítulo 3 “Metodologia da investigação”, descreve o tipo de investigação 

que foi realizada, assim como as técnicas de recolha e análise de dados utilizadas.  

Estas últimas possuem um papel crucial na investigação, visto que ambas são 

empregues com o fim de encontrar respostas para o problema desta investigação. 

 

O Programa de Intervenção é redigido no Capítulo 4. Neste capítulo encontra-

se a descrição tanto da planificação do PI, como da sua implementação em sala de 

aula. Este é seguido pelo Capítulo 5, onde se encontram os resultados obtidos através 

desta investigação e sua respetiva análise.  

 

O capítulo final, denominado de “Conclusões”, é dividido em dois subcapítulos, 

um deles dedicado às conclusões gerais da investigação que dirige este relatório e 

outro debruça-se sobre as limitações com que a investigadora se deparou durante 

esta investigação.  
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Capítulo 2- Enquadramento teórico 

O enquadramento teórico é um dos passos mais importantes durante uma 

pesquisa, pois engloba toda a revisão de literatura necessária para a realização e 

implementação da investigação a realizar. Assim, este capítulo divide-se em duas 

secções distintas, a primeira referente ao enquadramento educacional da presente 

investigação e a segunda parte alusiva ao enquadramento científico da mesma.  

 

2.1- Enquadramento educacional 

No presente projeto, é de extrema relevância integrar não só a 

contextualização curricular em que este vai incidir, mas também os princípios sobre a 

metodologia de ensino aplicada durante a implementação do Plano de Intervenção, ou 

seja, o ensino baseado em casos. 

 

2.1.1- Contextualização curricular 

O presente projeto de investigação tem como objetivo averiguar qual o 

contributo do Ensino Baseado em Casos na temática da gestão sustentável de 

recursos, no ensino das Ciências Naturais aplicado aos alunos do 8º ano de 

escolaridade. Para tal, a temática selecionada para aplicação de um caso de estudo 

foi a Gestão Sustentável dos Recursos. Esta temática pode ser encontrada no manual 

escolar adotado pela escola pela seguinte ordem: 

• Unidade 2 - “Sustentabilidade na Terra”; 

• Subunidade- “Gestão sustentável de recursos”; 

• Temática 13- “Como são classificados os recursos naturais?”  

• Temática 14- “Como são explorados e transformados os recursos 

naturais?”; 

• Objetivos: 

1) “Como se classificam os recursos naturais?” 

2) “Como se distinguem recursos os recursos energéticos de não 

energéticos?” 

3) “O que são recursos renováveis e recursos não renováveis?” 

4) “Quais são as formas de exploração dos recursos naturais?” 

5) “Quais são as principais transformações dos recursos naturais?” 
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As referências mais explícitas sobre a exploração intensiva de recursos 

naturais estão enquadradas nos objetivos 4) e 5), dando ainda bastante importância à 

diferente classificação dos recursos naturais presentes no nosso planeta. 

 

2.1.2- Ensino Baseado em Casos 

O ensino baseado em casos (EBC) é uma metodologia de ensino que remonta 

ao século XIX, sendo popularmente utilizado em cursos de medicina, economia e 

direito. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidas da América, foi uma das 

pioneiras no que toca à utilização deste método de ensino na preparação dos seus 

alunos. Deste modo, futuros médicos, advogados e educadores eram preparados para 

a sua futura profissão através da exploração de casos reais, onde o objetivo era 

chegar a uma resposta para determinados problemas atuais que poderiam encontrar 

ao longo da sua carreira (Guess, 2014). 

 

A metodologia de ensino baseado em casos (CBT - Case-Based Teaching na 

literatura inglesa) partilha uma grande afinidade com a metodologia de ensino baseada 

na resolução de problemas (PBT -Problem-Based Teaching na literatura inglesa), visto 

que ambas as metodologias promovem o questionamento, o trabalho colaborativo e a 

procura de soluções para o caso/problema em estudo. No entanto, estas duas 

metodologias diferem, particularmente, pela necessidade dos alunos, no EBC, 

possuírem um conhecimento prévio do caso a estudar, o que acabará por potenciar a 

mudança de atitudes e valores assente em saberes já construídos e que serão 

confrontados durante o trabalho colaborativo. Assim, pode-se concluir que a 

construção de novos conhecimentos tem por base os conhecimentos adquiridos 

anteriormente, acrescentando-lhes experiência (Vasconcelos & Faria, 2016). 

 

 Esta metodologia designa normalmente um método de abordagem de 

investigação no ramo das Ciências ou no Ensino das Ciências e, como o seu próprio 

nome indica, caracteriza-se por descrever um determinado caso ou evento do seu 

quotidiano, tendo como finalidade ajudar os professores a alcançar objetivos de ensino 

e aprendizagem na sala de aula através de uma abordagem não tradicional 

(Montepetit & Kajiura, 2012). O uso de casos reais é favorável à aprendizagem por 

parte dos alunos, pois facilita a memorização e permite a construção de pontes entre 

os conhecimentos prévios e os novos conhecimentos. Esta metodologia permite ainda 

que se desenvolvam competências intrínsecas como a resolução de problemas e o 
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trabalho em grupo (Vasconcelos & Faria, 2016). O ensino baseado em casos pretende 

promover estratégias eficazes que podem oferecer aos professores ferramentas 

pedagógicas para que a aprendizagem dos alunos, através de atividades específicas e 

destinadas a cumprir certos objetivos, seja relevante e eficiente, tanto a nível cognitivo 

como a nível atitudinal (Montepetit & Kajiura, 2012). Neste tipo de abordagem, cabe ao 

professor um papel de mediador, isto é, auxiliar os alunos caso existam dúvidas, mas 

distanciando-se do papel de professor tradicional, deixando que os estes trabalhem de 

uma forma interativa, em grupo, promovendo o pensamento crítico e a partilha de 

opiniões (Shabani, 2016). É necessário que, para exercer esta metodologia, o docente 

se prepare previamente, executando uma planificação de materiais, métodos e 

instrumentos a utilizar para que se crie um ambiente propício a atividades de 

discussão e partilha de ideias de um modo educacional.   

 

A escolha do caso para trabalhar em contexto de sala de aula deve ser bem 

pensada, analisada e planificada por parte do professor. Sendo que esta metodologia 

é centrada no aluno, o caso escolhido deve-lhes ser relevante e familiar, quer seja no 

âmbito pessoal ou social. Deve ainda ter-se em atenção a data do caso, este deve ser 

atual e presente no quotidiano dos alunos para que estes se identifiquem com o 

mesmo e se sintam motivados para trabalhar sobre ele. de forma a que estes se 

identifiquem com o mesmo e se sintam motivados na procura de soluções 

(Vasconcelos e Almeida, 2012). A pesquisa para o encontro de soluções deve ser 

realizada em grupo para que se promova o trabalho colaborativo, o pensamento crítico 

e a partilha de opiniões. Durante esta etapa é possível que se dê a construção de 

novos conhecimentos, pois através do processo de pesquisa e partilha de ideias, os 

alunos vão aprendendo novos conteúdos, construindo pontes de ligação entre o seu 

pensamento intrínseco e o que os rodeia.  

 

O uso de casos de estudo em salas de aula foi utilizado como uma metodologia 

para colmatar o fosso existente entre a parte prática e a parte teórica (McFarlane, 

2015), algo difícil de conseguir no ensino básico das Ciências Naturais. Assim, os 

professores de ciências devem estimular experiências educativas que promovam a 

discussão, por exemplo, de questões socio-científicas, contribuindo deste modo para o 

desenvolvimento de competências de argumentação (Almeida & César, 2007).  

 

Lidar com problemas complexos requer, muitas vezes, competências 

argumentativas que vão além das capacidades naturais tanto de alunos, como de 
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palestrantes experientes. Analisar argumentos e conceitos é o que denominamos 

frequentemente de "pensamento crítico", enquanto que a argumentação passa por 

chegar a um acordo razoável sobre se uma afirmação é verdadeira ou não, usando 

outras afirmações que a suportem ou a contestem (Baumberger, Hadorn & Mühlebach, 

2015). Segundo Toulmin (1958) os elementos essenciais para fundamentar um 

argumento são os dados (fenómenos obtidos num experimento, a partir do qual se 

retiram informações), a justificação e a fundamentação (prova ou demonstração, 

através do uso de dados, que algo está correto ou errado). Uma afirmação produzida 

pode ser apoiada e verificada através dos qualificadores modais, ou seja, 

especificações das condições necessárias para tornar válida a justificação. 

Contrariamente, também é possível apresentar situações em que a justificação não é 

válida ou suficiente para suportar a conclusão, sendo assim impugnada a justificação 

(Almeida & César, 2007). Logo, promover capacidades nos alunos como o pensar de 

forma criativa, crítica e independente, permite que estes venham contrair experiência 

no que diz respeito a abordagens interdisciplinares e orientadas para a resolução de 

problemas em áreas, como, por exemplo, do desenvolvimento sustentável 

(Baumberger, Hadorn & Mühlebach, 2015).  

 

Existem diferentes ferramentas que podem ser utilizadas no desenvolvimento de 

capacidades argumentativas, considerando-se o debate e a discussão grupal como os 

mais importantes no aprofundamento destas competências (Almeida & César, 2007).  

Este género de atividades permite que os alunos desenvolvam práticas sociais, como 

a partilha de opiniões e o respeito mútuo, reagrupando ao mesmo tempo diferentes 

conhecimentos. A atividade deve ser sempre realizada em grupos não muito 

numerosos, para que todos tenham oportunidade de falar e exprimir as suas ideias, 

fomentando assim a necessidade de argumentar perante um público e de articular o 

conhecimento quotidiano com o conhecimento científico.  

 

De forma a utilizar o EBC no desenvolvimento de capacidades argumentativas 

nos alunos do 8º ano de escolaridade, foi dinamizada, em contexto de sala de aula, 

uma discussão grupal sobre o caso da exploração intensiva de recursos minerais na 

Floresta Amazónica, que pode se encontra descrito no Capítulo 4 deste relatório.  
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2.2- Enquadramento científico  

Atualmente, nas metas curriculares definidas pelo Ministério da Educação, já é 

pedido que os alunos sejam capazes de questionar, interpretar e debater acerca de 

casos reais que acontecem no quotidiano. Sendo o ensino baseado em casos uma 

estratégia de aprendizagem ativa em que os alunos aplicam conhecimentos a cenários 

reais, proporciona-se em contexto sala de aula, interações sociais entre os alunos e o 

desenvolvimento da autonomia destes na resolução de problemas (Giancalone, 2016), 

o que vai de encontro às metas referidas inicialmente.  

 

O rápido desenvolvimento dos smartphones criou um mercado baseado na 

substituição, a curto tempo, de dispositivos mais antigos por modelos mais recentes. O 

alto volume de negócios destes dispositivos é agravado pelo facto, de na maior parte 

das vezes, estes não serem descartados de forma responsável. Os smartphones, na 

sua construção, exigem muitos e variados metais raros, levando a uma potencial 

perda irreparável de recursos (Suckling & Lee, 2015).  

 

2.2.1- Extração de metais raros na Natureza 

Metais como o alumínio, cobalto e ouro são diariamente extraídos de 

substratos rochosos através da exploração mineira com o fim de integrarem 

constituintes de aparelhos tecnológicos como os smartphones. Tanto o alumínio como 

o cobalto, são encontrados na natureza combinados com diversos compostos em 

rochas de origem magmática ou sedimentar, o que exige, posteriormente, uma 

separação física e/ou química entre estes metais e os minerais em que se encontram 

alojados. Já o ouro, pode ocorrer naturalmente em aluviões ou filões. 

 

1) Alumínio 

O alumínio ocorre na natureza sob a forma insolúvel e pode ser encontrado nos 

solos ou rochas, mais propriamente na estrutura dos minerais ou forma complexos 

orgânicos/inorgânicos de acordo com o tipo de coordenação e os diversos graus de 

hidratação que pode possuir. Este metal foi descoberto em 1787 e extraído a partir de 

bauxites, depositadas em camadas horizontais normalmente a poucos metros da 

superfície do solo.  A bauxite ou bauxita é uma rocha residual formada a partir de 

várias rochas ígneas, sedimentares e metamórficas, de cor avermelhada formada 

principalmente por óxido de alumínio (Donoghue, Frisch & Olney, 2014). Na sua 

constituição podem entrar outros compostos, mas em menores quantidades, como é o 
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caso da sílica, dióxido de titânio, óxidos de ferro e silicato de alumínio. Estas camadas 

costumam estar misturadas com minerais argilosos que em contacto com óxidos de 

ferro e dióxido de titânio, formam a cor avermelhada da bauxite. A formação desta 

rocha resulta da decomposição de vários tipos de rochas (rochas mãe) que foram 

expostas a longos períodos de intemperismo sob condições tropicais, subtropicais ou 

muito temperadas. Cerca de noventa por cento dos conhecidos recursos mundiais de 

bauxite encontram-se em locais tropicais. Depósitos que se encontrem fora dessas 

latitudes foram expostos a longos períodos de meteorização intensa no seu passado 

geológico (Donoghue, Frisch & Olney, 2014). 

 

O alumínio apresenta também elevada resistência à corrosão, sendo ao 

mesmo tempo leve, maleável, dúctil e bom condutor de eletricidade. A facilidade de 

transição da fase sólida para a aquosa, bem como a elevada solubilidade em meio 

ácido são fatores fulcrais no que toca às funções ambientais que desempenha 

(Oliveira, 2014).  A introdução do alumínio no ambiente pode ser mediada via 

processos naturais ou antropogénicos, sendo os primeiros processos como a 

alteração meteorização química de rochas magmáticas ácidas, metamórficas ou 

sedimentares. Relativamente aos processos antropogénicos, temos como exemplo 

processos industriais e urbanos no que toca a contaminação de águas e solos, e ainda 

escoamentos resultantes de atividades mineiras (Oliveira, 2014). No que toca ao solo, 

este é o mais afetado pela extração de bauxite, uma vez que é prejudicado de três 

diferentes maneiras, através da perda da camada superficial, da alteração da sua 

estrutura e ainda da perda de matéria orgânica. Estes solos degradados pela extração 

de bauxite, costumam ter níveis baixos de nutrientes e propriedades físico-químicas 

diferenciadas, quando comparadas ao solo original. A exploração de bauxite gera a 

abolição da vegetação, efetuando alterações radicais na paisagem, o que prejudica a 

todo ecossistema. 

  Atualmente os maiores produtores e extratores de alumínio do mundo são a 

Austrália, China, Brasil e Guiné, sendo o Brasil e a Guiné os países mais prejudicados 

com esta exploração devido à desflorestação e contaminação de solos a que estão 

sujeitos.  

 

2) Ouro 

O ouro é um metal de transição brilhante, com cor amarelada, denso, maleável 

e dúctil. À temperatura ambiente apresenta-se no estado sólido e encontra-se 

normalmente em estado puro, em forma de pepitas e depósitos aluviais. Geralmente 
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encontra-se em pequenas inclusões em minerais como quartzo, ou em rochas 

metamórficas e depósitos aluviares originados dessas fontes. O ouro está amplamente 

distribuído e, frequentemente, encontra-se associado ao quartzo e à pirite.  

 

O quartzo é o segundo mineral mais abundante no planeta, chegando alguns 

deles a ser considerados como semi - preciosos. Ocorre geralmente em pegmatitos 

graníticos e veios hidrotermais, podendo ter também origem metamórfica ou 

sedimentar. O quartzo aparece geralmente associado a micas e feldspatos, sendo 

esta a constituição básica dos granitos (Aubry, Llach & Matias, 2014). Relativamente à 

pirite, pode-se dizer que é o sulfureto mais comum que aparece na Natureza. Este 

mineral é ubíquo, encontrando-se em rochas eruptivas como mineral acessório, como 

produto de segregação magmática e ainda, ocorrendo em rochas sedimentares e 

metamórficas de contacto e em todos os jazigos minerais metálicos, exceto nos 

pegmatitos. Aparece frequentemente associada à calcopirite, blenda e galena ( Yan, 

Li, Jia, Zhang, Jiang & Yan, 2012). 

 

O ouro ocorre em pedras duras e cristalinas, em depósitos vulgarmente 

conhecidos por veios. Um filão é normalmente formado em áreas onde a pedra que 

contem os veios foi alterada de alguma forma durante a sua cristalização. O ouro 

encontrado num filão tem, normalmente, à sua volta sulfureto e telureto e com o 

tempo, as forças de erosão do vento e chuva vão gradualmente destruindo os minerais 

mais fracos, ficando apenas o ouro em grãos irregulares vulgarmente conhecidos por 

pepitas.  

Por outro lado, o ouro pode ainda ocorrer naturalmente em aluviões, ou seja, 

em depósitos de sedimentos deixados pelas águas dos rios. Assim, o ouro pode ser 

encontrado nas margens dos rios ou no seu leito, não sendo necessário realizar uma 

escavação para o retirar. Podemos referir-nos à ocorrência natural do ouro em filão 

como depósito do tipo primário, enquanto que a ocorrência em aluviões é denominada 

de depósito do tipo secundário (Borssatto, Moreira, Rosa, Ilha & Fernandes dos 

Santos, 2016). 

 

O desvio de rios, o desmonte hidráulico e a contaminação do solo, ar e águas 

através de metais pesados, principalmente mercúrio, são os principais impactes a 

nível ambiental causados pela exploração de ouro. A paisagem de locais onde existiu 

a exploração deste metal é modificada por largos quilómetros de extensão, os rios 

acabam por ficar com os seus percursos alterados, vegetações são extintas e animais 
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migram ou morrem por causa da contaminação causada. Na maior parte das vezes o 

ecossistema destes locais fica com danos irreparáveis definitivamente (Asnera, 

Llactayob, Tupayachia & Luna, 2013). 

 

3) Cobalto 

O cobalto e seus compostos são extremamente usados no que toca aos 

sectores industriais e tecnológicos, devido à sua ampla gama de aplicações. Estes 

metais apresentam uma distinta resistência à oxidação e à corrosão em condições 

extremas e podem ser encontrados em minerais metálicos na natureza (Okatan, 

Eyüpoğlu, Kumbasar & Turgut, 2016). Este metal apresenta característica 

ferromagnéticas e é normalmente subproduto da extração de cobre e níquel. Sendo o 

cobalto um subproduto de metais como o cobre e o níquel, a extração deste vai-se 

realizar secundariamente através de extrações minerais de onde surgem o cobre e o 

níquel.  

 

O cobre encontra-se geralmente em minerais como a calcosina e a calcopirite 

ou pirite de cobre, seu nome vulgar. A calcopirite é o mineral de cobre mais frequente 

na natureza e vulgarmente confundida com ouro ou pirite, uma vez que apenas difere 

destes na densidade, dureza, cor e traço. A sua formação costuma ocorrer em 

ambientes filonianos hidrotermais de altas temperaturas, associada a outro tipo de 

sulfetos como a pirite, ou alguns minerais de níquel. Pode ocorrer também como 

constituinte original das rochas ígneas e em pegmatitos.  

Quanto a rochas do tipo metamórfico, este mineral pode ser descoberto em depósitos 

metamórficos de contato e disseminado nas rochas xistosas. Relativamente a rochas 

sedimentares, a calcopirite pode ocorrer em rochas biogénicas sob a forma de 

fragmentos orgânicos (Rodrigues, Silva e Guerra, 2012). 

 

Relativamente ao níquel, este ocorre frequentemente em pirrotites, ou seja, 

sulfetos de ferro típicos, que apresentam uma composição variável de ferro. 

Normalmente contêm 5% de níquel e, por vezes, cobalto, podendo ser usadas para 

obter estes dois metais de uma só vez. Este mineral ocorre associado a outros 

minerais como a pirite e, na natureza pode ser encontrado essencialmente em rochas 

magmáticas básicas ou intermédias e em rochas metamórficas de alto grau.  

 

Assim como qualquer outro tipo de exploração mineira, a extração de cobalto 

de minerais como a pirite e calcopirite provoca modificações bruscas na paisagem, 
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contaminação do ar, das águas e dos solos e um grave impacte na fauna e flora dos 

locais sujeitos a exploração. 

 

2.2.2- Impacte da extração de metais raros na Biosfera 

Quando falamos de biodiversidade, falamos da variedade de ecossistemas, 

espécies e genes existentes no mundo ou num determinado habitat. A biodiversidade 

é essencial ao bem-estar humano, uma vez que os serviços que proporciona são não 

só o pilar das nossas economias e sociedade, mas também dos serviços dos 

ecossistemas. A sua deterioração e perda comprometem a prestação desses serviços, 

pois ao perdemos espécies, habitats e toda a sua riqueza, colocamos em perigo o 

nosso próprio bem-estar. Por essa razão, atualmente, a perda de biodiversidade é a 

ameaça ambiental global mais crítica juntamente com as alterações climáticas 

(Agência Europeia do Ambiente, 2017). 

 

Atualmente a extinção de espécies é uma das maiores preocupações a nível 

mundial, uma vez que se verifica, sobretudo devido às atividades humanas, uma perda 

de espécies a um ritmo 100 a 1 000 vezes mais rápido do que a taxa natural. Segundo 

a FAO (2010), 60% dos ecossistemas mundiais encontram-se degradados ou estão a 

ser utilizados de forma não sustentável, 75% das unidades populacionais de peixes 

estão sobre- exploradas ou significativamente empobrecidas e, desde 1990 já se 

perdeu 75% da diversidade genética das culturas agrícolas em todo o mundo. Estima-

se ainda que cerca de 13 milhões de hectares de florestas tropicais são destruídos 

anualmente e 20% dos recifes de corais tropicais mundiais já desapareceram (Agência 

Europeia do Ambiente, 2017). 

 

1) Floresta Amazónica 

Sabe-se que atualmente a Floresta Amazónica recebe uma grande atenção por 

parte da comunidade científica, o que se justifica pela sua magnitude em termos de 

bioma florestal e complexidade de relações ecológicas e sociais. As suas 

características principais são o facto de possuir o título de maior floresta tropical do 

mundo, com mais de 4 milhões de km² de perfil florestal. A Amazónia abriga também 

um grande número de espécies vegetais e animais, muitas delas endémicas estima-se 

que detém a mais elevada biodiversidade e o maior banco genético do mundo. Com a 

exploração a vários níveis dos diferentes recursos disponíveis na Amazónia e a 

ocupação antrópica de locais antes desabitados, a flora e fauna local viram-se 

seriamente afetados (Lui & Molina, 2012). 
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Alterações na paisagem de um ambiente podem exercer uma grande influência 

no que toca à riqueza de espécies aí existentes. Esta alterações provocam uma 

diminuição da disponibilidade de recursos, afetando não só o habitat de espécies 

endémicas, mas também de espécies migratórias que, até à data, contavam com 

aqueles locais para atividades importantes como a reprodução e alimentação. Quanto 

maior for a especialização e os requisitos ambientais de uma espécie, espera-se maior 

variação na abundância e no risco de extinção local frente a alterações antrópicas 

(Juen, Oliveira- Júnior, Shimano, Mendes & Cabette, 2014). Espécies como a Onça 

Pintada (Panthera onca) e as Araras de Barriga Amarela (Ara ararauna), são, talvez, 

os mais conhecidos exemplares da fauna que se encontram em perigo de extinção 

nesta floresta.  

 

Panthera onca, vulgarmente denominada como Jaguar ou Onça Pintada, é 

considerado o maior gato das Américas, e o único representante vivo do gênero 

Panthera do Novo Mundo. A Onça Pintada tem um corpo relativamente pesado, com 

membros maciços curtos e ágeis, caninos robustos e cabeça grande, permitindo uma 

mordida mais poderosa do que outro tipo de felinos. Este mamífero está presente 

desde o México, passando pela América Central, até a América do Sul, incluindo toda 

a bacia Amazónica, no Brasil. Como superpredador, encontra-se no topo da cadeia 

alimentar, sendo o Homem a sua única ameaça direta, através da fragmentação de 

seu habitat, devido às intensas explorações mineiras conduzidas no seu território de 

caça, e da sua captura para comércio de peles. A diminuição das suas presas 

habituais, devido à interferência da mão humana, afeta também as populações de 

onças, visto que estas perdem o seu alimento (Quigley., Foster, Petracca, Payan, 

Salom, & Harmsen, 2017).  

 

Quanto às Araras de Barriga Amarela, os indivíduos desta espécie chegam a 

medir até noventa centímetros de comprimento e são conhecidas pela sua penugem 

azul na zona dorsal, completada por penugem amarela na zona ventral. Possuem uma 

longa cauda triangular, asas largas, um bico grande e forte e as típicas patas 

zigodáctilas dos psitacídeos, com dois pares de dedos opostos, o que lhes garante 

destreza para escalar árvores e manipular os alimentos. As suas maiores ameaças 

passam pelo tráfico de animais, visto este animais serem fortemente cobiçados em 

todo o mundo, e a destruição do seu habitat pela desflorestação. Estima-se que desde 
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1981 mais de 55 mil indivíduos foram capturados na Amazónia (BirdLife International, 

2016).  

 

Relativamente à flora, a Flôr de Carajás (Ipomoea cavalcantei) é a espécie 

vegetal mais ameaçadas desta floresta. Ipomoea cavalcantei é considerada uma 

trepadeira com populações restritas à Serra Norte da Serra dos Carajás, podendo ser 

encontrada com frequência em campos ferruginosos, onde se estabelece uma 

vegetação do tipo rupestre ou aquática. Esta espécie destaca-se pela cor vermelha 

garrida das suas flores com sépalas pouco desiguais, de margem ciliada, não 

ondulada e pelas suas folhas cartáceas, elípticas a oblongas.  A Flôr de Carajás é uma 

espécie endémica da Floresta Amazónica que só pode ser encontrada na Serra dos 

Carajás no Pará, área cuja vegetação nativa tem vindo a ser, sistematicamente, 

destruída pela exploração mineira. Mesmo ocorrendo dentro de uma área protegida, a 

Floresta Nacional de Carajás, a sua extensão e área de ocorrência, qualidade do 

habitat e número de subpopulações tem vindo a diminuir consideravelmente, 

encontrando-se já em perigo de extinção. Por ser endémica e se considerar 

gravemente ameaçada, esta espécie, tornou-se já um símbolo da biodiversidade e da 

conservação desta região (Bianchini, Vasconcelos, Vilela & Pastore, 2016). 

 

2.2.3- Exploração de ouro na Floresta Amazónica 

O ouro é um dos metais raros mais cobiçados em todo o mundo e, por isso, 

inúmeras explorações mineiras dedicam-se à sua extração. Um dos casos mais 

preocupantes atualmente é o caso da Floresta Amazónica, que tem sofrido graves 

consequências devido à intensiva exploração de ouro. A desflorestação total que 

ocorre na América do Sul está na escala de milhões de hectares, o que facilita a sua 

deteção, mas a diferenciação das atividades que a causam é bastante difícil de se 

realizar, especialmente se se tratar de exploração de ouro. O aumento da exigência 

global e a subida do preço do ouro, estimulou novas atividades de extração de ouro à 

escala mundial. Estas agravantes tornaram viável a extração do ouro em áreas que 

não eram anteriormente lucrativas para exploração mineira, como é o caso das 

florestas tropicais (Alvarez-Berríos & Aide, 2014).  

  

 Utilizando imagens obtidas por satélites, é possível desenvolver modelos de 

classificação da perda de floresta global desde o ano 2001 até ao ano 2015, 

determinando deste modo os principais responsáveis pela destruição destas áreas. Os 

resultados indicam que 27% da desflorestação na Terra se deve à produção de carne, 
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soja e óleo de palma, outros 26% devem-se à prática da silvicultura e 24% devido à 

agricultura. Os incêndios provocados por mão humana são responsáveis pelos 

restantes 23% de área desflorestada (Curtis, Slay, Harris, Tyukavina, & Hansen, 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Projeção do mapa representativo da Floresta Amazónica em 2030. Disponível em: 

https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC2373903_rstb20070036f03&query=&req=4&sim

Collection=PMC2373903_rstb20070036f03&npos=1 

 

Embora a exploração mineira de ouro seja, geralmente, temporária e ocupe 

relativamente pequenas áreas, os seus impactes são persistentes e de longa duração. 

Os principais efeitos ambientais da exploração de ouro incluem poluição do ar, do solo 

e da água por elementos pesados como o arsênio, cianeto e mercúrio. Os sedimentos 

resultantes deste tipo de atividade podem percorrer longas distâncias através de rios e 

afluentes, afetando negativamente a qualidade da água, que por sua vez, afeta o 

acesso desta a humanos, peixes e outros animais selvagens que a utilizem (Alvarez-

Berríos & Aide, 2014). Ainda no passado ano de 2017, foram suspensas atividades 

ilegais de exploração mineira na Reserva Natural de Renca, no Brasil. Esta reserva 

natural situada na Floresta Amazónica, com uma área de mais de quatro milhões de 

hectares, albergava não só espécies protegidas, mas também tribos indígenas que, 

seriam gravemente prejudicadas pela exploração de ouro (Jornal Expresso, 2017). 
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Capítulo 3- Metodologia de Investigação 

Com o intuito de apresentar uma solução para o problema definido neste projeto, 

foi definida uma metodologia de investigação que permite que o investigador chegue a 

uma resposta. Como tal, é necessário esclarecer não só o tipo de investigação que se 

vai desenvolver, como também as técnicas e instrumentos de recolha de dados e a 

definição da amostra selecionada para o estudo.  

 

3.1. Classificação da investigação 

Quando se desenvolve uma investigação, é necessário que, primeiramente, se 

escolha o método a utilizar. Dependendo do problema de investigação e dos 

respetivos objetivos, há métodos que se adequam mais do que outros em certas 

investigações. Neste caso, o método selecionado para o presente projeto foi o 

qualitativo, que tem vindo, cada vez mais, a desenvolver-se na área da educação em 

ciências. 

 

Relativamente ao método, este tem em conta as técnicas utilizadas na recolha e 

análise de dados e separa as investigações em dois métodos, o qualitativo e o 

quantitativo. Funcionando como uma ramificação, a metodologia quantitativa baseia-se 

numa abordagem positivista, em que o método é experimental (hipotético-dedutivo) e 

o conhecimento extraído da realidade a ser analisada é quantificável, a partir de um 

distanciamento entre o investigador e a situação. Já a metodologia qualitativa baseia-

se numa perspetiva mais interpretativa e construtivista (Meirinhos & Osório, 2016). 

 

Os métodos qualitativos exigem ainda que o investigador esteja presente no 

campo, faça observações, emita juízos de valor e analise os dados. Numa 

investigação qualitativa, é essencial que a o investigador possua uma capacidade 

interpretativa e que nunca perca o contacto com o desenvolvimento do acontecimento 

(Meirinhos & Osório, 2016). Para esta investigação foi escolhido o método qualitativo, 

visto que ao lidarmos com jovens em ambiente de investigação, estamos mais 

predispostos a lidar com situações não lineares e, nestes casos, a proximidade e 

observação são fulcrais. O método qualitativo é constituído por diferentes tipos de 

investigações, dependendo das suas particularidades. Nesta investigação em 

particular, será desenvolvido um estudo de caso. Este, pode ser considerado um 

método de pesquisa robusto, especialmente quando uma investigação holística é 
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necessária. Reconhecido como uma ferramenta em muitos estudos de ciências 

sociais, o papel do método de estudo de caso torna-se cada vez mais proeminente 

quando se fala em problemas educacionais e problemas baseados na comunidade 

(Zainal, 2017). 

 

Esta investigação pode ser classificada como uma investigação aplicada, pois é 

realizada com o propósito de aplicar ou testar uma teoria, determinando a sua utilidade 

na resolução de problemas práticos. Uma investigação aplicada subdivide-se ainda em 

três diferentes tipos de investigação: Investigação em avaliação, Investigação e 

Desenvolvimento e Investigação- Ação (Gay, Mills, & Airasian, 2011), sendo esta 

última a utilizada durante a implementação do Plano de Investigação (PI).   

 

A Investigação- Ação traduz-se numa investigação sistemática, geralmente 

conduzida por professores, investigadores ou outros agentes educativos, com o intuito 

de resolver problemas reais e de modo a aumentar a eficácia do ensino e da 

aprendizagem (Gay et al., 2011). O investigador faz parte da própria investigação, 

sendo que esta é feita para ele próprio, de modo a fazer uma auto- reflexão sobre o 

seu trabalho, melhorando-o ao longo do tempo.  

 

3.2- Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

No estudo de caso uma das técnicas mais importantes a utilizar é a observação. 

A técnica da observação permite entender o ambiente natural tal como este é 

vivenciado pelos participantes, sem que haja alteração ou manipulação deste. Por 

acontecer de forma direta, no local e aquando o momento da investigação, a 

observação tem o potencial de produzir dados mais válidos e autênticos (Cohen, 

Manion & Morrison, 2013). Outra técnica característica deste tipo de estudo é o 

inquérito por entrevista, que permite não só obter dados importantes e inabordáveis 

através da observação (Gay et al., 2011), mas também completar os registos 

originários da primeira análise, alcançando-se assim um conjunto de dados mais 

completo. 

 

Quanto aos instrumentos de recolha de dados, para a técnica de observação 

foram elaboradas duas grelhas, uma a preencher pelas observadoras durante a 

implementação do PI e outra a preencher pela professora investigadora na mesma 

altura. Procedeu-se também ao exame de registo, ou seja, à transcrição na integra da 

atividade realizada, tanto da discussão grupal, como da entrevista. Geralmente, os 
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dados recolhidos através deste tipo de método, envolvem grandes quantidades de 

informação descritiva, que necessita de ser corretamente organizada e interpretada, 

garantido a sua confiabilidade (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & Kyngäs, 

2014). Consequentemente, um investigador deve assegurar a validade e fidelidade 

dos seus instrumentos de recolha de dados, para que, no fim, se garanta a qualidade 

dos dados obtidos e da investigação. 

 

Relativamente à validade de um instrumento, esta traduz-se pela competência 

que o instrumento tem para medir aquilo que realmente é pretendido. Já a fidelidade 

pretende garantir que o mesmo instrumento obtém resultados concordantes quando 

aplicado para os mesmos fins, ou seja, um instrumento fiável não deve produzir 

resultados significativamente diferentes se for repetido sobre o mesmo fenómeno 

(Coutinho, 2013). Nesta investigação, a validade e fidelidade dos instrumentos usados 

durante o PI foram garantidos pelos orientadores da FCUP, pela orientadora 

cooperante e por uma professora estagiária. 

 

3.2.1- Técnica de observação 

A técnica de observação pode ser classificada tendo em conta o grau de 

envolvimento do observador com as pessoas e com as atividades que observam. Para 

esta investigação, o tipo de observação selecionada foi a observação participante, 

sendo que esta possibilita obter uma perspetiva holística e natural das matérias a 

serem estudadas. Dentro da observação participante são ainda descritas mais 

subcategorias, sendo que, para este projeto, foram escolhidas a observação 

participante passiva, realizada pelas duas observadoras cooperantes e a observação 

participante ativa, concretizada pela professora investigadora. Entende-se por 

observação participante passiva que o observador participante se insere na realidade 

a observar, observa, mas não interfere com esta. Debruça-se sobre a análise dos 

comportamentos nos quais se envolve, até aos mais ínfimos pormenores, deixando-os 

intactos (Mónico, Alferes, Castro & Parreira, 2017). Na observação participante ativa, o 

investigador pode interagir com os participantes na situação objeto da observação. 

Utilizando este método, é possível recolher informações sobre os motivos causadores 

de certos comportamentos e ter acesso a dados potencialmente importantes e úteis. 

Em contrapartida, o estudo e interpretação dos dados é mais complexa, pois com o 

aumento do nível de participação, o observador pode vir a perder a objetividade e 

interferindo com a espontaneidade da situação (Braz Ferreira, Torrecilha & Simões 

Machado, 2012). No entanto, este é um risco que qualquer investigador deve encarar, 
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visto que a observação participante ativa permite o desenvolvimento de uma relação 

de confiança com os participantes, necessária para estes revelarem mais facilmente 

as suas experiências (Braz Ferreira et al, 2012). Deste modo, é possível dialogar com 

os intervenientes, obtendo um corpus de dados mais genuíno para a investigação. 

 

Em relação aos meios utilizados, a observação pode ser do tipo estruturada, 

semiestruturadas ou não estruturadas, isto é, o investigador pode realizar a sua 

análise com um roteiro previamente estabelecido ou sem ele (Braz Ferreira et al, 

2012). Neste caso, a observação realizada foi do tipo estruturada, procedendo-se 

primeiramente à construção e validação de dois tipos de grelhas de observação, como 

descrito anteriormente. A grelha a preencher pelas duas observadoras era destinada a 

recolher dados do domínio atitudinal, enquanto que a grelha a preencher pela 

professora investigadora se destinava a avaliar as capacidades de argumentação dos 

participantes.  

 

Na grelha referente ao domínio comportamental dos alunos (Apêndice I) foram 

estabelecidos quatro parâmetros a serem observados e três níveis de desempenho a 

atribuir a cada um deles. A tabela 2 explicita de um modo mais resumido os 

parâmetros e níveis de desempenho anteriormente referidos.  

 

Tabela 2- Níveis de desempenho atribuídos aos parâmetros das grelhas de observação atitudinal 

 
Demonstra 
interesse 

Mostra motivação 
Participa na 
discussão 

Respeita a 
opinião dos 

colegas 

N
ív

e
is

 d
e
 d

e
s
e
m

p
e
n

h
o

 

Não satisfaz 
Não demonstra 

interesse na 
atividade; 

 
Satisfaz 

Demonstra 
interesse na 

atividade; 
 

Satisfaz bem 
Demonstra 

bastante interesse 
na atividade. 

Não satisfaz 
Não mostra 
motivação; 

 
Satisfaz 

Mostra ter alguma 
motivação; 

 
Satisfaz bem 

Mostra ter bastante 
motivação. 

Não satisfaz 
Não participa na 

discussão; 
 

Satisfaz 
Participa na 
discussão; 

 
Satisfaz bem 

Participa 
ativamente na 

discussão. 

Não satisfaz 
Não respeita a 

opinião dos 
colegas; 

 
Satisfaz 

Respeita quase 
sempre a opinião 

dos colegas; 
 

Satisfaz bem 
Respeita sempre a 

opinião dos 
colegas. 

 

Considerando que alguns parâmetros a registar nesta grelha de observação 

são relativamente subjetivos, procedeu-se, através da tabela 3, a uma definição mais 

objetiva destes, para que se assegurasse a validade dos dados recolhidos. A grelha foi 
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preenchida pelas duas observadoras, que, juntamente com os orientadores da FCUP, 

asseguraram a validade e fidelidade da mesma. 

 

Tabela 3- Parâmetros de observação e sua respetiva definição 

Interesse 

Define-se o interesse não só pelas condições que levam o indivíduo a empenhar todo 

o seu esforço em determinada atividade, mas também pela satisfação que este 

emana após estar ciente de seu próprio desenvolvimento. O interesse é uma 

disposição de juízo intrínseca, dirigida a uma ação ou atividade, sendo o meio pelo 

qual se dá a assimilação de conhecimentos. O interesse de um indivíduo surge em 

função de uma vocação própria à pessoa, de uma capacidade já latente que, 

raramente, pode ser modificada (Bernadino, 2009). 

Motivação 

Define-se por motivação aquilo que impulsiona um indivíduo a fazer algo, ou seja, 

aquilo que o põe em movimento, direcionando-o aos seus objetivos. A motivação leva 

uma pessoa a mobilizar esforços e utilizar estratégias que o permitirão alcançar tais 

objetivos. Considera-se que a motivação, sendo determinada por crenças pessoais, é 

passível de ser influenciada e modificada (Bernadino, 2009). 

Participação 

A participação foi definida pela quantidade de vezes que os alunos intervinham 

durante a atividade com o intuito de compartilhar uma opinião ou esclarecer alguma 

dúvida sobre a temática em questão.  

Respeito pelos colegas 

Entende-se por respeito, a consideração que os alunos mostraram para com os seus 

colegas durante a atividade, escutando e aceitando opiniões diferentes das suas.  

 

Na grelha referente às capacidades argumentativas dos alunos (Apêndice II), 

foram estabelecidos cinco parâmetros, mais uma vez a serem classificados em três 

níveis de desempenho. O parâmetro Participa na discussão e os diferentes níveis de 

desempenho (Não satisfaz, Satisfaz e Satisfaz) bem mantiveram-se iguais à grelha de 

observação das atitudes e valores descrita anteriormente. 

 A tabela 4 explicita de uma maneira mais resumida os parâmetros a considerar, 

assim como os níveis de desempenho a avaliar.  
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Tabela 4- Níveis de desempenho atribuídos relativamente à grelha de observação das capacidades 
argumentativas 

 

Participa 
na 

discussão 

Usa os dados 
fornecidos 

Usa dados 
externos 

Justifica e 
fundamenta as 
suas respostas 
com base nos 

dados 
fornecidos 

Justifica e 
fundamenta as 
suas respostas 
com base em 

dados externos 

N
ív

e
is

 d
e
 d

e
s
e
m

p
e
n

h
o

 

Não 
satisfaz 

Não 
participa na 
discussão; 

 
Satisfaz 

Participa na 
discussão; 

 
Satisfaz 

bem 
Participa 

ativamente 
na 

discussão. 

Não satisfaz 
Não usa os 

dados 
fornecidos; 

 
Satisfaz 

Usa algumas 
vezes os 

dados 
fornecidos; 

 
Satisfaz bem 
Usa muitas 
vezes os 

dados 
fornecidos. 

Não satisfaz 
Não dados do 

quotidiano; 
 

Satisfaz 
Usa algumas 
vezes dados 

do quotidiano; 
 

Satisfaz bem 
Usa muitas 

vezes dados 
do quotidiano. 

Não satisfaz 
Não justifica as 

respostas; 
 

Satisfaz 
Consegue 

justificar quase 
sempre as 
respostas; 

 
Satisfaz bem 

Justifica sempre 
as suas 

respostas. 

Não satisfaz 
Não justifica as 

respostas; 
 

Satisfaz 
Consegue justificar 
as respostas com 
dados externos; 

 
Satisfaz bem 

Justifica muitas 
vezes as suas 
respostas com 

dados externos. 

 

Considerando uma vez mais que a maioria dos parâmetros a registar nesta 

grelha são relativamente subjetivos, procedeu-se, através da tabela 5, a uma definição 

mais objetiva destes. Esta grelha foi preenchida pela professora investigadora e 

validada, mais uma vez, pelos orientadores da FCUP, pela orientadora cooperante e 

por uma professora estagiária. 

 

Tabela 5- Parâmetros de avaliação e respetiva definição 

Dados 

Define-se por dados, os fenómenos obtidos num experimento, a partir do qual se 

retiram informações com o objetivo de adquirir benefícios. Os dados podem ser 

descritos como qualificadores modais que visam apoiar uma afirmação, verificando se 

esta é válida ou não (Almeida & César, 2007). 

Justificação e fundamentação 

A justificação e fundamentação passa pela prova ou demonstração, através do uso de 

dados, que algo está correto ou errado. Assim sendo, caso se apresentem situações 

em que a justificação não é válida ou suficiente para suportar uma conclusão, a 

justificação deste é impugnada (Almeida & César, 2007). 
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 A definição dos parâmetros previamente descritos foi crucial no momento da 

observação, sendo utilizado como um guia que auxiliou a professora investigadora a 

realizar os seus registos durante a atividade. 

 

3.2.2- Inquérito por entrevista 

O inquérito por entrevista tem sido, provavelmente, a técnica de pesquisa 

qualitativa mais utilizada no que toca a investigações no âmbito das ciências sociais. A 

utilização desta técnica é persistente nesta área, visto que potencia, de um modo 

relativamente acessível, a recolha de um vasto e diversificado conjunto de material 

empírico (Ferreira, 2014). 

 

Neste PI, optou-se pela produção de um guião de entrevista semiestruturado, 

permitindo-se a reorientação deste em função das respostas e das reações dos 

participantes. Este género de guião possibilita a expressão dos entrevistados, 

recolhendo-se assim um tipo de informação mais genuína sobre o tema a abordar 

(Valadas & Gonçalves, 2013). É de salientar que nem todas as intervenções do 

investigador são previamente determinadas, logo um guião semiestruturado permite 

que este se molde ao ambiente durante a entrevista. 

 

Foi elaborado um guião de entrevista com cinco questões de resposta aberta 

sobre a temática da exploração de recursos minerais na Floresta Amazónica 

(Apêndice III). Era pretendido que os alunos fossem capazes de responder às 

questões do guião dentro de um objetivo específico, como é possível observar na 

tabela 6.  

 

Tabela 6- Questões da entrevista e respetivos objetivos de resposta 

Questões Objetivos 

Q1. Para que a sociedade desenvolva 

de uma forma sustentável, é 

necessário ter em equilíbrio os três 

pilares da sustentabilidade. Que 

pilares são estes? 

Verificar se os alunos sabem identificar os três 

pilares da sustentabilidade, sendo eles: o pilar 

ambiental, o económico e o social. 

 

Q2. No caso que estudamos, da 

extração de recursos minerais na 

Floresta Amazónica, que pilar da 

Constatar se os alunos reconhecem o pilar 

ambiental como o pilar da sustentabilidade que 

deveria ter mais relevância na extração de ouro na 

Amazónia.  
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sustentabilidade deveria ter uma maior 

relevância? 

Porquê? 

 

Os alunos devem ainda referir que apesar de ser 

necessário ouro para a produção de smartphones, 

este é um recurso natural e, se continuar a ser 

extraído a uma grande velocidade, pode esgotar-

se. Logo, o ouro deveria ser extraído a uma menor 

velocidade e em locais onde o impacte seria 

menor. 

Q3. Ainda sobre o caso da Floresta 

Amazónica, que impactes são 

possíveis observar devido à intensa 

extração mineira que se faz sentir no 

local? 

 

Perceber se os alunos conseguem definir os 

principais impactes da desflorestação na Amazónia 

(desflorestação, destruição de habitats, extinção 

de espécies, contaminação do solo, entre outras). 

Q4. No mundo, existem já mais de 1,4 

mil milhões de smartphones. Dados os 

impactes que se fazem sentir na 

Floresta Amazónica, a extração de 

minério deveria abrandar. Que 

medidas podemos tomar para 

continuar a produção de novas 

tecnologias sem prejudicar tanto o 

ambiente? 

 

Averiguar se os alunos apresentam uma 

consciência ambiental no que toca à exploração de 

recursos minerais na Floresta Amazónica, 

apresentando soluções que visem diminuir o uso 

de minérios na produção de novas tecnologias. 

Q5. A desflorestação, a diminuição de 

recursos naturais e a perda da 

biodiversidade são alguns exemplos 

dos impactes que se observam na 

Floresta Amazónica. Que medidas 

devem ser tomadas, para que no 

futuro, se possa vir a diminuir estes 

impactes neste local? 

 

Apurar se os alunos conseguem indicar medidas 

de prevenção que diminuam os referidos impactes 

na Floresta Amazónica.  

 

A utilização de grupos focais constitui uma metodologia de entrevista onde 

ocorre uma exposição oral e espontânea dos participantes, criando deste modo 

interações entre o grupo sobre uma determinada temática a abordar (Pommer, 2014). 

Os grupos focais possibilitam ainda que os participantes se expressem sinceramente 

sobre a importância que atribuem a determinado tópico, dando ao investigador a 

possibilidade de captar opiniões e emoções durante a sua pesquisa, o que na área do 

ensino é fulcral. Esta metodologia é rica na obtenção de variada espécie de conteúdo, 

pois permite subentender as motivações e as experiências quotidianas dos 
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entrevistados, permitindo, após análise, determinar certos focos de interesse destes 

(Pommer, 2014). 

 

Para a realização da entrevista, os alunos foram então divididos em dois grupos 

focais, um constituído por oito elementos e o outro constituído por seis elementos. Dos 

20 alunos que participaram na discussão grupal, apenas 14 puderam ser 

entrevistados, uma vez que seis destes alunos não compareceram às aulas durante a 

semana das entrevistas. A técnica de entrevista em grupo potencia não só uma forma 

de economizar tempo, mas também entender as diferentes perceções, individuais e 

grupais, sobre as questões colocadas. As entrevistas conduzidas pela professora 

investigadora foram realizadas após a implementação do PI, na sala de aula da turma. 

A realização do inquérito por entrevista pela professora investigadora permitiu que os 

alunos se sentissem mais confortáveis num tipo de ambiente que é desconhecido para 

eles, resultando em respostas mais genuínas e sinceras por parte destes. Durante as 

entrevistas foi utilizado um gravador para registar as intervenções dos participantes. É 

de salientar que, uma vez que os participantes são menores de idade, foi enviada a 

cada um dos encarregados de educação uma informação escrita a ser assinada por 

estes, caso autorizassem os seus educandos a participar. 

 

À semelhança das grelhas de observação utilizadas previamente, a validade e a 

fidelidade do guião da entrevista foi, novamente, garantida pelos orientadores 

científicos, pela orientadora cooperante e por uma professora estagiária. 

 

3.3- Caracterização da amostra 

Este estudo decorreu com uma amostra de conveniência, uma vez que nos 

referimos a uma turma a cargo do núcleo de estágio da IPP. Assim, estamos perante 

uma amostra não probabilística e não representativa da população, sendo, no fim 

obtidos indicadores ao invés de generalizações (Cohen et al, 2013). A turma em 

questão pertence ao do 8º ano de escolaridade de uma escola básica da cidade do 

Porto e é constituída por 20 elementos, sendo 10 do sexo masculino e 10 do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos. 
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Capítulo 4- Plano de Intervenção 

Neste capítulo será apresentada uma descrição detalhada dos elementos que 

constituem o Programa de Intervenção (PI) referente à investigação desenvolvida, 

assim como uma breve explicação da implementação do mesmo. O PI teve a duração 

de duas aulas de 50 minutos, perfazendo um total de 100 minutos.  

 

4.1- Planificação e Recursos educativos 

 Ser professor é uma profissão complexa que, todos os dias, se depara com a 

incerteza e imprevisibilidade. Para contornar este facto, o professor tem de saber 

selecionar tarefas com critério, possuir um vasto conhecimento sobre os seus recursos 

e delinear estratégias de aula que visem promover a criatividade, o pensamento crítico 

e o rigor, adaptando-se constantemente à faixa etária dos alunos com quem está a 

trabalhar. A obtenção dos objetivos anteriormente descritos está profundamente ligada 

à planificação que o professor faz antes de lecionar uma aula (Serrazina, 2012). Uma 

planificação deve, por um lado, tentar transmitir com sucesso os conteúdos cognitivos, 

mas por outro, desenvolver nos seus alunos estandardizados, formados por uma 

escola de massas, competências intrínsecas como a resolução de problemas e o 

trabalho em grupo. 

 

Dada a importância da planificação no ensino, no caso particular do presente 

PI, foi elaborada uma planificação de aula que se encontra no Apêndice IV. Na 

primeira aula de aplicação, seguindo uma abordagem mais teórica, foi construído um 

PowerPoint sobre a temática dos recursos minerais. Uma abordagem deste género é 

essencial aquando a utilização da metodologia de ensino baseado em casos (EBC), 

dado que os alunos necessitam de possuir um conhecimento prévio do caso a estudar 

(Vasconcelos & Faria, 2016). Posteriormente, foi exibido um vídeo de sensibilização 

acerca dos impactes ambientais, evidentes na Floresta Amazónica, devido à 

exploração excessiva de recursos minerais.  

 

Na segunda aula de aplicação, foi apresentado o caso aos alunos que, 

divididos em dois grupos de trabalho, fizeram uma análise geram do documento que 

se encontra juntamento com a planificação de aula no Apêndice V. Este documento foi 

construído pela professora investigadora, apoiando-se em notícias e investigações 

ligadas a esta temática. Após a análise do documento, os alunos foram “dispostos em 

U” em redor das mesas de trabalho para que se desse início à discussão. A professora 
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investigadora conduziu esta atividade, exercendo um papel de mediadora, através de 

um guião com pontos-chave pré-definidos. Durante a discussão grupal, era esperado 

que os alunos fossem capazes de expressar as suas opiniões sobre o tema, usando 

as suas capacidades de argumentação e conhecimentos previamente assimilados. A 

atividade foi gravada e posteriormente transcrita.  

 

Com a aplicação deste PI seria esperado que os alunos desenvolvessem 

competências argumentativas na área da sustentabilidade, mais precisamente na 

temática dos recursos naturais minerais. No entanto, quando se aborda o 

desenvolvimento de competências nesta área, deve-se ter em conta a pré-existência 

de competências-chave em sustentabilidade. Estas denominam-se por: competências 

sobre sistema de pensamento, competência imaginária antecipada, competência 

normativa, competência estratégica e competência interpessoal (Wiek et al., 2010). 

Segundo os mesmos autores, o desenvolvimento destas competências pode ocorrer 

durante a implementação de diversas estratégias, sendo o EBC, mais especificamente 

a discussão em contexto grupal, um dos métodos a utilizar.   

 

4.2- Aplicação do Programa de Intervenção 

 As duas aulas deste PI ocorreram em abril de 2018, durante a Prática de 

Ensino Supervisionada. Como já mencionado anteriormente, começou-se por 

introduzir o tema dos recursos minerais através de uma abordagem mais teórica, com 

recurso a um PowerPoint e, posteriormente, a um vídeo de sensibilização. Na segunda 

aula, a disposição das mesas na sala de aula foi alterada para que se conseguisse 

formar um ambiente mais apropriado para a discussão grupal. Ao se depararem com a 

“disposição em U”, os alunos mostraram-se curiosos e entusiasmados, querendo 

começar logo a aula para que pudessem saber do que se iria tratar. Com isto, foi 

possível verificar que o elemento surpresa em sala de aula resultou, pois, as crianças 

são seres naturalmente curiosos e quando confrontados com uma novidade é, 

geralmente, ativada a curiosidade cognitiva que produz o potencial de motivar 

(Ruthven & Bervely, 2015). 

 

 Durante a primeira aula, os alunos mostraram-se intrigados ao saber que 

alguns elementos que usam no seu dia-a-dia são recursos minerais e que, grande 

parte dos seus aparelhos tecnológicos são compostos por este tipo de recurso. Na 

apresentação teórica referida anteriormente, foi mostrada aos alunos a figura 2 que, 

desde o início, lhes prendeu a atenção.  
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Nesta figura observam-se alguns dos recursos minerais que são utilizados no 

nosso quotidiano, a sua utilização e o tempo que lhes resta caso continuem a ser 

usados da mesma forma que têm vindo a ser até ao presente. Com esta imagem foi 

exequível explicar aos alunos que muitos materiais que conhecem, como o ouro, a 

prata e o chumbo são utilizados diariamente na construção de materiais como as 

baterias dos aparelhos eletrónicos, automóveis e joias. O tempo de vida que resta a 

alguns destes materiais foi, sem dúvida, o fator choque na maioria da sala, dado que 

muitos destes componentes estão presentes na maioria dos objetos utilizados por 

estes jovens, como é o caso dos seus smartphones. Durante esta abordagem teórica, 

muitas questões foram levantadas sobre o tema, o que se tornou positivo porque, 

acabou por fomentar a curiosidade e o espírito crítico que se pretendia para a segunda 

aula. Esta aula acabou com a visualização de um vídeo sobre os impactes decorrentes 

na Amazónia, devido à extração excessiva de recursos, o que mais uma vez, 

despertou nos alunos a motivação e crítica perante este assunto. 

 

 Na segunda aula, como já mencionado, deu-se início à análise do caso a 

trabalhar: a exploração intensiva de ouro na Floresta Amazónica para a produção de 

novas tecnologias, mais concretamente, smartphones. Este é um caso real e familiar 

aos alunos, como sugere a metodologia EBC, visto que esta é uma geração 

Figura 2- Recursos minerais e respetivo tempo de esgotamento. Adaptado de: Manual escolar 

Compreender o Ambiente 8, Areal Editores 

 



  41 

 

FCUP 
Ensino Baseado em Casos aplicado a alunos do 8º ano de 
escolaridade: o impacte dos smartphones no planeta Terra 

fortemente marcada pela utilização de gadgets inteligentes, como os smartphones. Os 

alunos foram informados como iria decorrer a discussão e, já na formação em U, em 

cerca de 10 minutos analisaram e interpretaram o documento já referido, procurando 

informações que os iriam ajudar na sua argumentação. Ao longo desta atividade, a 

professora investigadora foi mediando a discussão e esclarecendo algumas dúvidas 

que surgiam. A discussão foi decorrendo dentro da normalidade, com os alunos a 

defenderem os seus pontos de vista, utilizando diferentes tipos de argumentos. À 

medida que a discussão ia avançando, a professora investigadora ia colaborando, 

tentando que o assunto não se desviasse do seu propósito original e, esclarecendo 

algumas dúvidas que surgiam relacionadas com o tema.  

 

 A dinamização desta atividade revelou ser bastante positiva, pois os alunos 

estavam interessados e motivados para expressar as suas opiniões sobre o assunto. 

Apesar de durante alguns momentos ter havido alguma desordem, a discussão foi 

fluindo e tornou-se apelativa não só para os alunos, mas também para a própria 

investigadora. Os pontos de vista dos alunos foram interessantes de compreender, 

dando assim uma perspetiva das suas mentalidades. Os alunos foram, na maioria, 

participativos e respeitosos para com os seus colegas, expressando sempre o seu 

ponto de vista. 

 

 Posteriormente, foi dinamizado o inquérito entrevista focal, que decorreu 

durante uma aula por turnos. Os alunos mostraram-se bastante entusiasmados com 

este momento, sendo participativos e ouvindo as opiniões dos colegas. No entanto, 

como já mencionado anteriormente, dos 20 alunos que participaram na discussão 

grupal, apenas 14 foram entrevistados. 

  

 A avaliação deste Plano de Intervenção foi do tipo formativa, tendo por base as 

atitudes e valores dos alunos, as suas capacidades argumentativas e as respostas às 

questões posta durante o inquérito por entrevista.  
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Capítulo 5- Tratamento e discussão de 

resultados 

Os dados obtidos durante a aplicação deste método serão aqui analisados 

através da estatística descritiva que, tem como objetivo, descrever e sumarizar um 

determinado conjunto de dados. Recorrer-se-á também à análise de conteúdo, visto 

que esta metodologia utilizada nas Ciências Sociais estuda, de um modo coerente e 

objetivo, conteúdos em comunicação, tratando-os de uma forma qualitativa. Esta 

metodologia abrange um conjunto de técnicas que viabilizam a análise sistemática de 

dados recolhidos sob a forma de texto, sendo a sua principal função a inferência, isto 

é, uma operação por meio da qual se confirma a veracidade de uma proposição 

através das suas ligações com outras proposições já reconhecidas como verdadeiras 

(Bardin 2013). 

 

5.1- Grelhas de observação 

 Como foi mencionado no Capítulo 3, de modo a complementar a técnica de 

observação com registos, foram elaboradas duas grelhas de observação, uma a 

preencher pelas observadoras durante a implementação do PI e outra a preencher 

pela professora investigadora na mesma altura. Estas grelhas diferem nos seus 

parâmetros, visto que uma pretende avaliar as atitudes e valores dos alunos durante a 

atividade e outra pretende avaliar as capacidades argumentativas destes nas mesmas 

condições. 

 

5.1.1- Grelhas de observação das atitudes e valores  

Aquando da implementação do Plano de Intervenção, foi distribuída a cada 

professora uma grelha de observação comportamental dos alunos. As observadoras 

registaram, de forma independente, as atitudes e valores dos participantes. 

A grelha de observação comportamental é composta por quatro categorias que 

avaliaram as atitudes e valores dos alunos, classificando-os em três níveis 

diferenciados, sendo eles: Não satisfaz (NS), Satisfaz (S) e Satisfaz bem (SB).  

As frequências absolutas de cada uma das categorias registadas pela 

observadora 1 foram calculadas e apresentadas através da tabela 7 e do seu respetivo 

gráfico. 
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Observadora 1: 
 
 
 Tabela 7- Observação comportamental dos alunos 

 

 

 

 

 

Ao analisar a tabela 7, representativa da grelha de observação preenchida pela 

observadora 1, é possível aferir que, dos 20 alunos que participaram nesta aula, 

apenas 14 mostram uma atitude positiva no que toca às categorias definidas pelo 

interesse e pela motivação, sendo esses mesmo 14 alunos os que participam 

ativamente na atividade de grupo. Os restantes 6 possuem uma atitude considerada 

não satisfatória no que toca a estes parâmetros, visto que, segundo as observações 

registadas por esta observadora, durante a aula tiveram um comportamento 

considerado perturbador ou uma postura relutante sobre o facto de terem de se 

expressar em frente a um grupo. No entanto, no que diz respeito à categoria Respeita 

a opinião dos colegas, todos os alunos mostraram serem capazes de se respeitar 

mutuamente, não havendo nenhum nível Não Satisfaz a registar.  

 

O gráfico da figura 3 apresenta-nos, de uma forma mais simplificada, o 

resultado das frequências absolutas obtidas a partir da interpretação dos dados 

obtidos pela observadora 1. 

 

 NS S SB 

Demonstra interesse 6 6 8 

Mostra motivação 6 6 8 

Participa na discussão 6 6 8 

Respeita a opinião dos colegas 0 7 13 

Total de alunos 20 
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Figura 3- Gráfico representativo da observação comportamental dos alunos pela observadora 1 

 

Relativamente aos registos da observadora 2, as frequências absolutas de 

cada uma das categorias foram igualmente calculadas e apresentadas através da 

tabela 8 e seu respetivo gráfico.  

 

Observadora 2: 

 

 Tabela 8- Observação comportamental dos alunos 

            

 

  

 

 

 

  

 Ao analisar a tabela 8, preenchida pela observadora 2, verificam-se diferenças 

consideráveis.  

 Nas categorias referentes ao interesse e à motivação, verifica-se apenas um 

registo no nível Não satisfaz, referente à motivação. Os restantes alunos revelaram 

estar nos níveis positivos no que diz respeito a estes parâmetros. No entanto, 

relativamente à categoria Participa na discussão, dos 20 alunos já mencionados, 

apenas 13 mostram uma atitude positiva no que toca à sua participação na atividade 
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 NS S SB 

Demonstra interesse 0 7 13 

Mostra motivação 1 17 2 

Participa na discussão 7 5 8 

Respeita a opinião dos 
colegas 

3 0 17 

Total de alunos 20 
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de grupo, enquanto que os restantes 7 possuem, mais uma vez, uma postura 

considerada relutante com este tipo de atividades. 

 No que diz respeito à categoria Respeita a opinião dos colegas, observa-se 

novamente uma discrepância relativamente às duas observadoras cooperantes, uma 

vez que são registados três níveis Não satisfaz pela observadora 2, enquanto que os 

restantes alunos se encontram no nível Satisfaz bem. 

O gráfico da figura 4 apresenta-nos, de uma forma mais simplificada, o resultado das 

frequências absolutas obtidas a partir da interpretação dos dados obtidos pela 

observadora 2.  

 

 Figura 4- Gráfico representativo da observação comportamental dos alunos pela observadora 2 

Numa análise geral, é possível aferir que durante a implementação do PI, a 

categoria Participa na discussão foi a que obteve piores resultados, registando 6.5 

níveis negativos, o que corresponde a cerca de 32.5% da amostra utilizada nesta 

investigação. Após uma averiguação final da atividade com os participantes, conclui-se 

que esta percentagem tão alta se deve não só à pouca experiência que os alunos têm 

para expressar as suas ideias e opiniões perante um grupo, visto que realizam poucas 

ou nenhumas atividades deste género, mas também pelo facto de se sentirem pouco 

confortáveis neste tipo de situações. Visto isto, é importante que a escola e os 

docentes, sejam capazes de realizar mais atividades deste tipo, para que os alunos 

comecem a ganhar autoconfiança e sejam capazes de exprimir as suas ideias, sem 

receio de serem alvos de reprimendas e troça por parte de um grupo.  

 

 As duas categorias que mais se encontram em discordância entre as duas 

observadoras, são aquelas que avaliam o interesse e a motivação dos alunos. As 

discrepâncias entre os registos das duas observações são significativas, uma vez que 

para uma das professoras cooperantes apenas se registou um nível Não satisfaz 
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nestes dois parâmetros, enquanto que para a outra professora se registaram 12 níveis 

neste patamar. Esta disparidade pode ser causada pelo facto da amostra a observar 

ser constituída por 20 elementos, o que torna complicado a realização de uma 

observação eficaz de cada um dos participantes. Outro fator que pode causa esta 

disparidade é, sem dúvida, a avaliação intrínseca de cada uma das observadoras, 

visto que o interesse e motivação são parâmetros não regulares, pois podem 

manifestar-se de diferente maneira, dependendo da pessoa.  

  

A categoria referente ao respeito pelos colegas foi aquela que mostrou mais 

concordância entre as observadoras, visto que, nas duas observações, mais de 85% 

da amostra apresenta níveis positivos, avaliados como Satisfaz e Satisfaz bem. Esta 

categoria torna-se muito importante numa atividade como esta, uma vez que a 

capacidade de ouvir e ser ouvido é fulcral para ser um cidadão interveniente na nossa 

comunidade. Dito isto, o trabalho em grupo realizado em ambiente escolar, como o PI 

aqui implementado, serve não só para promover as capacidades argumentativas dos 

alunos, mas também para os ajudar na sua formação pessoal como membros 

participativos da sociedade.  

 

5.1.2- Grelha de observação das capacidades argumentativas 

A professora investigadora tinha na sua posse uma grelha de preenchimento 

diferente da anterior, para registar as capacidades de argumentação dos alunos a 

nível individual. As frequências absolutas de cada uma das seguintes categorias foram 

calculadas e apresentadas na tabela 9. 

 
Tabela 9- Observação das capacidades argumentativas dos alunos em contexto de discussão grupal 

 

Nota: Os resultados observados nas categorias 2,3,4 e 5 cingem-se apenas aos 13 alunos, 
que, segundo a professora investigadora, participaram na discussão. 
 

 1.Participa 
na 

discussão 

2.Usa os 
dados 

fornecidos 

3.Usa 
dados 

externos 

4.Justifica e 
fundamenta as 
suas respostas 
com base nos 

dados fornecidos 

5.Justifica e 
fundamenta as 
suas respostas 
com base em 

dados externos 

Sim 13 10 3 6 4 

Não 7 0 10 1 5 

Usa informações 
não 

correspondentes 
ao tema 

0 3 0 6 4 

Total de alunos 20 
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A tabela 9, que se observa anteriormente, é composta por cinco categorias que 

avaliaram a argumentação dos alunos, classificando-as em três parâmetros: SIM, NÃO 

e Usa informações não correspondentes ao tema. A figura 5 representa o gráfico 

correspondente a esta mesma tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Gráfico representativo da observação das capacidades argumentativas dos alunos 

 

A discussão realizada em contexto grupal foi gravada e posteriormente 

transcrita, com a devida autorização dos encarregados de educação, uma vez que se 

trata da gravação de jovens menores de idade. Assim, foi possível analisar as cinco 

categorias presentes na grelha de avaliação das capacidades argumentativas dos 

alunos. Esta grelha, como referido anteriormente, é composta pelos parâmetros que 

constituem a argumentação. Segundo Almeida & César (2007), os elementos 

essenciais para suportar um argumento são os dados, a justificação e a 

fundamentação e, por isso, esta grelha compreende estes três constituintes 

fundamentais.  

 

 Ao analisar a tabela 9, percebe-se que na categoria referente à participação 

dos alunos na atividade de grupo, existe uma concordância com as duas 

observadoras, pois o número de alunos que, segundo a professora investigadora, 

participaram na discussão é 13, o que corresponde, praticamente, ao número de 

Nota: Os resultados observados nas categorias 2,3,4 e 5 cingem-se apenas aos 13 alunos, que, segundo a 

professora investigadora, participaram na discussão. 
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alunos que anteriormente tinha obtido uma classificação positiva nesta categoria. E, 

como já referido anteriormente, a justificação para a não participação dos restantes 

sete alunos deve-se à reduzida experiência que estes têm no que toca a atividades de 

comunicação e expressão perante os colegas e ao desconforto causado por um 

público a ouvir as suas ideias e opiniões. 

  

 Relativamente à categoria Usa os dados fornecidos, é percetível no gráfico da 

figura 5 que, dos 13 alunos que participaram ativamente na discussão, dez deles 

foram capazes de usar os dados fornecidos nas fontes de informação disponibilizadas 

pela professora investigadora (Apêndice V) para a sua argumentação, enquanto que 

três destes alunos usaram informações não correspondentes ao tema, invalidando 

assim os seus argumentos.  

 

Ainda consultando o gráfico da figura 5, é possível observar que na categoria 

Usa dados externos, dos 13 alunos que participaram na discussão, apenas três foram 

capaz de utilizar informações não fornecidas pela professora investigadora para 

argumentar sobre o assunto em questão. Estes alunos usaram dados provenientes de 

aulas anteriores e da sua cultura geral, acrescentando novo conhecimento à discussão 

e não se desviando do tema. Os restantes alunos usaram, só e apenas, as 

informações disponibilizadas para consulta durante a atividade.  

 

Com isto, é possível verificar que os alunos ainda se encontram muito 

formatados aquando a realização de uma atividade deste tipo, ou seja, ainda não se 

atrevem a pensar “fora da caixa” e tentar encontrar soluções em outras experiências. 

Neste caso, a maioria dos alunos cinge-se apenas às informações disponibilizadas 

pela professora investigadora e poucos são aqueles que tentam expressar-se e 

idealizar fora do guião, trazendo o contributo das suas vivências do quotidiano.  

 

Quando questionados acerca dos seus argumentos, na categoria Justifica e 

fundamenta as suas respostas com base nos dados fornecidos, apenas seis alunos 

são capazes de se justificar, fundamentando a sua resposta com dados fornecidos nas 

fontes de informação disponibilizadas, como é visível na categoria quatro do gráfico da 

figura 5. Os restantes alunos não são capazes de justificar as suas opiniões, usando 

informações que invalidavam o seu raciocínio. 
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Na categoria Justifica e fundamenta as suas respostas com base em dados 

externos, quatro alunos são capazes de fundamentar o seu raciocínio em dados do 

quotidiano, pois mesmo usando as informações disponibilizadas na aula para começar 

o seu argumento, são capazes de o justificar e fundamentar com conhecimento 

quotidiano. Quatro alunos continuaram a tentar participar ao longo da atividade, mas, 

no entanto, não conseguiram validar os seus argumentos, usando apenas informações 

que não estão ligadas ao tema.   

Seis dos alunos participantes continuaram, ao longo da discussão, a não serem 

capazes de justificar o seu raciocínio com nenhum tipo de informação, desistindo de 

opinar, como é observável nas categorias quatro e cinco do gráfico da figura 5.  

 

É visível que, apesar de grande parte dos alunos tentar participar, usando 

inúmeros argumentos, apenas uma minoria é capaz de levar o seu raciocínio até ao 

fim, de forma clara e fundamentada. Alguns alunos, apesar de possuírem algum 

conhecimento sobre o assunto, não conseguem formar uma resposta completa com 

factos do problema, acabando por perder o seu raciocínio e usando argumentos não 

válidos. Como exemplo apresenta-se um excerto retirado da discussão grupal: 

 

“Professora Investigadora: Que pilar da sustentabilidade tem mais relevância na 

extração de recursos minerais na Floresta Amazónica?  

Aluno DF: É o pilar económico.   

Professora Investigadora: Porquê? 

Aluno DF: Porque as pessoas só pensam em dinheiro e, como querem usar tudo do 

ambiente para fazer dinheiro, existem várias consequências na floresta, como 

tempestades e assim”. 

 

A justificação e fundamentação é, sem dúvida, a maior dificuldade registada 

nos participantes desta discussão, pois mesmo usando argumentos válidos, na maior 

parte das vezes, as justificações invalidaram todo o raciocínio. Como exemplo 

apresenta-se um excerto retirado da discussão grupal: 

 

“Professora Investigadora: A extração de ouro é essencial para a fabricação de 

aparelhos tecnológicos como os smartphones. Sendo que existem mais de 1,4 mil 

milhões destes aparelhos no mundo, a extração de ouro na Amazónia deve continuar 

do mesmo modo que tem sido realizada até ao presente? 
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Aluno I: Não. Se a extração do ouro já está a causar tantos problemas como a 

desflorestação e a perda da biodiversidade, acho que se devia abrandar ou mesmo 

para a extração durante algum tempo. 

Aluno ZM: E como é que se fazia isso I? 

Aluno I: Não sei. Se calhar mandava-se fechar todas as empresas que extraem ouro 

durante uns tempos. 

Aluno ZM: Sim e depois? Não se produzia aparelhos nenhuns. 

Aluno I: Pois… então não sei”.  

 

 É evidente, a partir deste exemplo, que o aluno I, apesar de usar dados válidos 

para fundamentar a sua resposta, acabou por invalidar o seu raciocínio ao não 

conseguir justificar a sua resposta perante a dúvida de um colega.   

 

A implementação deste PI serviu não só para avaliar as capacidades 

argumentativas dos alunos do 8º ano de escolaridade, mas também para mostrar as 

dificuldades que estes têm em relação à argumentação de um determinado tema e à 

exposição de ideias perante um público. Verifica-se que o uso deste género de 

atividades pode surtir um efeito positivo no toca ao desenvolvimento das capacidades 

de argumentação dos alunos e no encontro de soluções para situações do seu 

quotidiano, se regularmente for trabalhada.  

 

5.2- Inquérito por entrevista  

Os dois grupos que participaram no PI foram posteriormente entrevistados, e as 

gravações dessas entrevistas transcritas na integra. É de salientar que, como se trata 

da gravação de vozes de jovens menores de idade, foi enviada para os encarregados 

de educação uma autorização por escrito para a participação dos alunos nesta 

atividade. As questões foram colocadas por uma ordem definida anteriormente no 

guião de entrevista e, sempre que foi necessário, realizaram-se esclarecimentos 

adicionais para que os alunos entendessem como se processava uma entrevista. 

Para tornar a análise de conteúdo dos resultados obtidos mais sistemática, as 

questões foram enquadradas em categorias, subcategorias, indicadores e seus 

respetivos códigos, como pode ser observado na tabela 10. 
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Tabela 10- Categorias da entrevista 
 

 

 

Os alunos foram entrevistados em dois grupos, o primeiro com seis elementos 

e o segundo com oito, tendo as entrevistas uma duração de 20 e 23 minutos, 

respetivamente. É importante esclarecer que o número de alunos entrevistados não foi 

Categoria Subcategoria Indicador Código 

 
 
 
 
 
1.Sustentabilidade 
 
 
 

 
 
 
 
Pilares da 
Sustentabilidade 

Identificar os três pilares da 
sustentabilidade. 
 
Reconhecer o atual peso do pilar 
económico na extração de ouro na 
Amazónia. 
 
Reconhecer que o pilar ambiental 
deveria ter mais peso no que toca à 
extração de ouro na Amazónia. 

A1 
 
A2 
 
 
A3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Recursos 
Naturais 
 
 

 
 
 
Recursos naturais 
minerais 

Nomear o ouro como um recurso 
mineral. 
 
Reconhecer o uso de recursos 
minerais na produção de tecnologias, 
como os smartphones. 

B1 
 
 
B2 
 
 
 

 
 
 
 
Gestão de recursos 
minerais 
 
 

Identificar a exploração mineira como 
a principal forma de extração 
 de recursos minerais para a 
construção de smartphones. 
 
Saber que a reposição de recursos 
minerais na natureza é lenta, podendo 
a extração excessiva levar ao seu 
esgotamento. 

 
B3 
 
 
 
 
B4 

 
 
 
 
 
 
 
3.Impacte 
Ambiental 

 
 
 
 
Impactes causados 
pela extração mineira 
 
 
 
 

Reconhecer a desflorestação como 
uma das principais causas da 
exploração mineira excessiva. 
 
Reconhecer a destruição de habitats 
e consequente perda de espécies 
como uma das principais causas da 
exploração mineira excessiva. 
 

C1 
 
 
 
C2 
 
 
 

 
 
 
Medidas de mitigação 

Apontar medidas de mitigação 
relativamente à exploração excessiva 
de recursos minerais (construir meios 
de passagem para animais, criar 
espécies em extinção em cativeiro, 
aplicar legislação e respetivas 
coimas…) 
 
Indicar medidas que visem reduzir a 
quantidade de minérios usados na 
produção de novas tecnologias. 

C3 
 
 
 
 
 
 
 
C4 
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igual ao número de participantes na atividade, uma vez que o inquérito por entrevista 

foi realizado uma semana após a implementação do PI e alguns alunos não 

compareceram às aulas nessa semana por diversos motivos. 

 

O inquérito por entrevista foi transcrito, assegurando-se sempre a 

confidencialidade dos alunos envolvidos, usando um pseudónimo para cada um dos 

participantes. Após a transcrição na integra da entrevista, seguiu-se a codificação de 

todas as respostas de acordo com a tabela 10 e, para cada código, foi calculada a 

frequência absoluta, cujos resultados se apresentam na tabela 11. Estas frequências 

absolutas, correspondem ao número de vezes que o código em questão foi 

mencionado pelos participantes. 

 

Tabela 11- Resultado da codificação das respostas ao inquérito por entrevista 

Código A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 

Frequência 
absoluta (fa) 

7 5 7 6 2 5 5 

Código C1 C2 C3 C4    

Frequência 
absoluta (fa) 

7 5 14 7    

 

Analisando de uma forma geral esta tabela e tendo também em consideração a 

codificação apresentada na tabela 10, pode afirmar-se que os resultados obtidos 

foram, maioritariamente, positivos, uma vez que alunos apresentaram um diverso 

conjunto de conhecimentos sobre a temática abordada durante o PI. 

 

Agora, mais pormenorizadamente, é possível observar que o código B2, 

correspondente ao indicador Reconhecer o uso de recursos minerais na produção de 

tecnologias, como os smartphones, foi o menos mencionado pelo alunos durante o 

inquérito por entrevista, constatando-se apena a sua presença no diálogo duas vezes. 

Estes resultados podem ser explicados não pelo facto dos alunos não reconhecerem o 

uso de recursos minerais no fabrico de tecnologias, mas sim por este estar implícito 

durante toda a implementação do PI, daí não terem necessidade de o mencionar 

tantas vezes como os restantes indicadores. O seguinte excerto mostra o 

aparecimento do código B2 numa resposta, de um modo implícito: 

 

“Aluno DAU: Atualmente as pessoas usam muitos recursos naturais para fazer 

a sua vida, como o ouro que entra na produção dos telemóveis e assim, só que se 
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esquecem que estes estão a acabar e se isso realmente acontecer vai prejudicar todo 

o ambiente e as espécies.” 

 

Uma vez que a temática abordada girava em torno do uso deste tipo de 

recursos na produção de smartphones, reconhece-se que os alunos têm 

conhecimento do uso de ouro no fabrico destes dispositivos, não havendo 

necessidade de ser repetidamente mencionado.  

 

Contrariamente, o código C3, referente ao indicador Apontar medidas de 

mitigação relativamente à exploração excessiva de recursos minerais (construir meios 

de passagem para animais, criar espécies em extinção em cativeiro, aplicar legislação 

e respetivas coimas…), foi, sem dúvida o mais apontado pelos participantes, sendo 

mencionado 14 vezes. Os alunos apontaram não só medidas que tinham sido 

mencionadas na aula anterior, mas também outro género de medidas que conhecem 

do seu quotidiano. O seguinte excerto revela algumas hipóteses apresentadas pelos 

alunos. 

“Aluno TF: Já que a exploração de recursos, como o ouro, é responsável pela 

desflorestação na Amazónia, as empresas podiam plantar uma árvore nova por cada 

uma que destroem, noutro local. 

Aluno I: Ou então podíamos transformar a Floreta Amazónica na maior área 

protegida do mundo. 

Aluno HM: Ah é verdade! Também podíamos fazer como a professora mostrou 

na aula passada, construir passagens para os animais em forma de ponte e assim 

eles não tinham de sair da floresta para outro lado.” 

 

Estes resultados são considerados bastante positivos, visto que dos 14 alunos 

entrevistados, todos foram capazes de mencionar medidas de mitigação relativamente 

à exploração excessiva de recursos minerais, o que leva a crer que o PI teve um efeito 

extremamente positivo no que toca a esta fração da matéria. 

   

Os códigos A1 e A3, incluídos na categoria da sustentabilidade, foram 

mencionados sete vezes durante a entrevista. O código A1 é referido logo no início em 

ambas as entrevistas, sem apresentar grande dificuldade para os alunos, como é 

observável no seguinte excerto: 

“Aluno DT: Falamos do pilar económico, do social e do ambiente. 

Aluno DAU: Não era económico, social e natural? 
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Aluno DA: Não! É económico, social e ambiental. Mas realmente se disseres 

natural não é muito diferente porque engloba o ambiente.” 

 

Assim, como mencionado anteriormente, também os códigos C1 e C4 incluídos 

na categoria de impacte ambiental foram referidos sete vezes durante as entrevistas. 

Relativamente ao código C4, este permitiu que se pudesse observar diferentes 

perspetivas dos alunos acerca de medidas de mitigação que podem ser tomadas, por 

parte de grandes empresas, de modo a diminuir o uso de recursos metálicos nas suas 

produções. O seguinte excerto revela essas mesmas perspetivas: 

“Aluno TF: As empresas podiam criar campanhas de reciclagem de telemóveis 

velhos, isto é, os clientes deixavam na loja o telemóvel velho e era-lhe dado um 

reembolso. Depois, o telemóvel velho era desmontado e reciclava-se os seus 

componentes para fazer telemóveis novos. 

Aluno A: Como a professora disse, os recursos demoram tempo para voltarem 

a repor-se na natureza. Então, as empresas podiam parar o fabrico de telemóveis 

durante um tempo para que os recursos pudessem voltar a repor-se. Podia haver ma 

lei para isso.” 

 

Os resultados destes quatro códigos, A1, A2, C1 e C4, equivalem, 

respetivamente, a 50% da amostra, o que se torna bastante positivo, pois é percetível 

que os alunos possuem uma competente gama de conhecimentos relativamente a 

estas temáticas. 

 

Os restantes códigos foram registados cinco e seis vezes, o que equivale, 

respetivamente, a 36% e 42% da amostra. Estes resultados são, de certa forma, 

medianos, uma vez que era esperado que os alunos apresentassem mais 

conhecimentos sobre estas matérias. No entanto, este desenlace não é considerado 

insatisfatório, visto que lidamos com uma turma que manifesta muitas dificuldades, 

apresentando cerca de 75% de negativas à disciplina de Ciências Naturais. 

 

Pode afirmar-se que, no geral, os resultados obtidos foram satisfatórios, dado 

que os alunos se revelaram capazes de empregar conhecimentos relativos às 

temáticas incluídas no PI, respeitando a opinião dos colegas e interagindo entre si, 

mostrando que o trabalho de grupo é possível realizar-se na turma e que é positivo em 

vários aspetos.  
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Capítulo 6 – Conclusões 

6.1- Conclusões gerais 

Concluída a análise e discussão dos resultados obtidos, é possível não só 

obter uma resposta ao problema que orienta esta investigação, mas também 

assegurar que são cumpridos os objetivos inicialmente propostos.  

 

Na fase inicial da investigação foram traçados três tipos de objetivos: 

concetuais, educacionais e profissionais. Relativamente aos objetivos concetuais, que 

abordam a fração científica desta investigação, estes tinham por base a compreensão 

da classificação dos recursos naturais, a sua exploração e transformação e, por fim, a 

compreensão da existência de pilares da sustentabilidade que equilibram o nosso 

planeta. Durante as aulas de aplicação, foi possível corrigir com os alunos, algumas 

conceções erróneas que estes ainda tinham sobre o tema e, deste modo, construir e 

assimilar novos conhecimentos sobre esta temática. Os discentes mostraram-se 

interessados e, à medida que a aula evoluía, expunham algumas dúvidas e 

participavam de modo a mostrar as suas perspetivas e opiniões. No momento da 

entrevista, foi ainda possível verificar que os alunos tinham realmente percebido a 

matéria que foi abordada, pois uma semana mais tarde ainda foram capazes de 

convocar os conhecimentos que tinham adquirido durante as aulas de aplicação.   

 

Quanto aos objetivos educacionais, estes pretendiam desenvolver o interesse e 

motivação dos alunos em projetos do âmbito da sustentabilidade, promover a 

aprendizagem em grupo e fortalecer a competência de argumentação de forma clara e 

fundamentada. Através da discussão em contexto grupal, inserida na metodologia de 

EBC, foi possível cumprir esta parte dos objetivos, na medida em que promoveu não 

só o trabalho colaborativo entre os alunos, mas também potenciou as suas 

capacidades de argumentação. Os discentes mostraram-se motivados com a 

atividade, aplicando os novos conhecimentos adquiridos durante o leccionamento 

desta temática numa situação real, sendo opinativos e participativos. 

 

Relativamente aos objetivos profissionais que se baseavam no 

desenvolvimento de competências profissionais no âmbito da docência do grupo 

disciplinar de Biologia e Geologia, na capacidade crítica e argumentativa no âmbito de 

projetos ligados à sustentabilidade e gestão de recursos e na aplicação de estratégias 

de aprendizagem dinâmicas e didáticas em contexto sala de aula, pode afirmar-se que 
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todos foram cumpridos. A incrementação do EBC em alunos do 8º ano de 

escolaridade, potenciou um estudo extensivo relativamente a esta metodologia, 

desenvolvendo capacidades como a criatividade, a planificação e gestão de tempo e 

ainda, a capacidade de antever e solucionar problemas.  

 

Em resposta ao problema desta investigação, pode afirmar-se que a 

metodologia de Ensino Baseado em Casos, aplicada à temática da exploração de 

recursos minerais na produção de smartphones, surtiu um efeito positivo tanto a nível 

cognitivo, como a nível atitudinal nos alunos participantes. Relativamente à professora 

investigadora, a aplicação deste PI fomentou não só o espírito crítico e a criatividade, 

mas também a capacidade de lidar com situações reais, resolvendo em pouco tempo 

imprevistos que acontecem, geralmente, quando se lida com jovens desta faixa etária.  

 

As metas curriculares definidas pelo Ministério da Educação, estabelecem que 

os alunos devem ser capazes de questionar, interpretar e debater-se sobre casos 

reais. É proposto pelos autores destas metas, Bonito et al., 2013, que os professores 

realizem atividades de debate/discussão na turma a partir de factos da atualidade e 

que persistam no trabalho colaborativo, de modo a promover competências 

argumentativas, o espírito crítico e a capacidade de solucionar problemas. Utilizando 

metodologias de ensino que se centram mais nas ações dos alunos, com exemplos 

atuais do seu quotidiano, como o EBC aplicado nesta investigação, poderão vir a ser 

atingidas as metas propostas pelo Ministério da Educação em 2013, que, dada a 

situação atual do ensino no nosso país, ainda não são totalmente levadas em 

consideração.  

 

6.2- Limitações da investigação 

 Apesar de ter sido concluída de uma forma positiva, a presente investigação 

apresenta algumas limitações que se devem, maioritariamente, ao seu 

desenvolvimento em contexto de estágio na Iniciação à Prática Profissional (IPP).  

 

No presente caso, a amostra utilizada é de conveniência, uma vez que nos 

referimos a uma turma a cargo do núcleo de estágio da IPP. Dito isto, estamos perante 

uma amostra não probabilística e não representativa da população, obtendo no fim 

indicadores e não generalizações. Para futuras investigações em ensino, sugere-se 

que se utilize uma amostra de natureza aleatória, podendo utilizar um grupo de 

controlo em comparação ao grupo teste, obtendo-se assim outro tipo de resultados. 
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Com um programa para cumprir, as aulas de Ciências Naturais são lecionadas 

de acordo com um planeamento previamente definido pelo agrupamento em que se 

insere a escola, logo, todos os docentes que lecionam o 8º ano de escolaridade 

devem estar em sintonia relativamente aos conteúdos. Dada a distribuição das aulas 

para a implementação do PI, este foi concretizado com sucesso em 100 minutos 

letivos, realizando-se não só uma aula de abordagem teórica, mas também uma 

atividade de grupo com os alunos. Como sugestão, propõe-se, que numa investigação 

futura se despendam mais horas letivas com uma atividade deste género, 

considerando assim diferentes perspetivas e ideias dos participantes relativamente a 

determinado tema.  
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Apêndice I- Grelha de observação individual 

 

Níveis a atribuir:  NS- Não satisfaz;  S- Satisfaz;  SB- Satisfaz bem. 

Notas: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Observador: ______________________________ 

 

Alunos 

Demonstra 

interesse 

Mostra 

motivação 

Participa na 

discussão 

Respeita a opinião 

dos colegas 
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Questões 
 

 
 
 

Objetivos 

Q1. Para que a sociedade desenvolva de uma forma 

sustentável, é necessário ter em equilíbrio os três 

pilares da sustentabilidade. Que pilares são estes? 

Verificar se os alunos sabem 

identificar os três pilares da 

sustentabilidade, sendo eles: o 

pilar ambiental, o económico e o 

social. 

 
Q2. No caso que estudamos, da extração de recursos 

minerais na Floresta Amazónica, que pilar da 

sustentabilidade deveria ter uma maior relevância? 

Porquê? 

 

Constatar se os alunos 

reconhecem o pilar ambiental 

como o pilar da sustentabilidade 

que deveria ter mais relevância na 

extração de ouro na Amazónia.  

 

Os alunos devem referir que 

apesar de ser necessário ouro para 

a produção de smartphones, este é 

um recurso natural e, se continuar 

a ser extraído a uma grande 

velocidade, pode esgotar-se. Logo, 

o ouro deveria ser extraído a uma 

menor velocidade e em locais 

onde o impacte seria menor. 

Q3. Ainda sobre o caso da Floresta Amazónica, que 

impactes são possíveis observar devido à intensa 

extração mineira que se faz sentir no local? 

 

Perceber se os alunos conseguem 

definir os principais impactes da 

desflorestação na Amazónia 

(desflorestação, destruição de 

habitats, extinção de espécies, 

contaminação do solo, entre 

outras). 

Q4. No mundo, existem já mais de 1,4 mil milhões de 

smartphones. Dados os impactes que se fazem sentir 

na Floresta Amazónica, a extração de minério 

Averiguar se os alunos apresentam 

uma consciência ambiental no que 

toca à exploração de recursos 

Apêndice III- Guião de entrevista 
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deveria abrandar. Que medidas podemos tomar 

para continuar a produção de novas tecnologias sem 

prejudicar tanto o ambiente? 

minerais na Floresta Amazónica, 

apresentando soluções que visem 

diminuir o uso de minérios na 

produção de novas tecnologias. 

Q5. A desflorestação, a diminuição de recursos 

naturais e a perda da biodiversidade são alguns 

exemplos dos impactes que se observam na Floresta 

Amazónica. Que medidas devem ser tomadas, para 

que no futuro, se possa vir a diminuir estes impactes 

neste local? 

 

Apurar se os alunos conseguem 

indicar medidas de prevenção que 

diminuam os referidos impactes na 

Floresta Amazónica.  
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Apêndice IV- Planificação de aula 

 

❖ Caso: Ensino Baseado em Casos Aplicado a Alunos do 8ºano de 

Escolaridade: o impacte dos smartphones no planeta Terra. 

 

❖ Contextualização curricular:   

 

1) Temática: “Gestão sustentável dos recursos”. 

2) Subtemas: “Como são classificados os recursos naturais?” e “Como são 

explorados e transformados os recursos naturais?”. 

 

❖ Palavras-chave: Impacte ambiental, recursos naturais, smartphones, 

competências argumentativas. 

 

❖  Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs): 

      

❖ Estratégias: Trabalho colaborativo e discussão. 

 

❖ Tempo de aula previsto: 100 minutos  

1) 50 min – Leccionamento da temática “recursos minerais” com recurso a 

apresentação powerpoint + vídeo; 

2) 50 min – Apresentação do caso de estudo, divisão da turma em grupos de 

trabalho e discussão mediada pela professora através de um guião com 

questões previamente definidas; 

 

 

❖ Objetivos: Desenvolvimento de conhecimentos e de competências 

argumentativas relacionados com a gestão sustentável de recursos naturais no 

âmbito da produção de smartphones. 
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Sustentabilidade.  
Fonte: EcoProducers Corp 

Competências interpessoais. 
Fonte: WISE 

3 pilares da sustentabilidade. 
 Fonte: Pernambuco Papéis 

Competências argumentativas. 
 Fonte: Baú de livros 

❖ Competências:  

 

1) Potenciar o interesse e motivação em projetos do âmbito da 

sustentabilidade;  

2) Promover a aprendizagem colaborativa através da discussão e partilha 

de opiniões;  

3) Compreender os três pilares do desenvolvimento sustentabilidade; 

4) Desenvolver a competência de argumentação.  

    

 

 

 

 

❖ Questões- problema: 

 

1) Que pilar da sustentabilidade tem mais relevância na extração de recursos 

minerais na Floresta Amazónica?  

2) Que pilar da sustentabilidade deveria ter mais relevância na extração de 

recursos minerais na Floresta Amazónica? 

3) Quais são os principais impactes observados com a desflorestação da 

Floresta Amazónica? 

4) A extração de ouro é essencial para a fabricação de aparelhos tecnológicos 

como os smartphones. Sendo que existem mais de 1,4 mil milhões destes 

aparelhos no mundo, a extração de ouro na Amazónia deve continuar do 

mesmo modo que tem sido realizada até ao presente? 

5) A desflorestação, a diminuição de recursos naturais e a perda da 

biodiversidade são alguns exemplos dos impactes que se observam na 

Floresta Amazónica. Que medidas devem ser tomadas, para que no futuro, 

se possa vir a diminuir estes impactes neste local? 
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Descrição do Caso 

 

Em 2007 foram vendidos cerca de 120 milhões de smartphones e hoje em dia a 

contagem de vendas já ultrapassa os 1,4 mil milhões de unidades. Alumínio, cobalto e 

ouro são apenas alguns dos mais de 60 elementos usados para fabricar aparelhos 

eletrónicos, como é o caso dos smartphones. Estes elementos metálicos provêm de 

diferentes partes do mundo e são obtidos através de operações de extração mineira. 

A amazónia é, sem dúvida, um dos casos mais preocupantes atualmente no que toca 

à extração de ouro para a fabricação de aparelhos tecnológicos. Um estudo que 

analisou o impacte de 50 das maiores explorações mineiras ativas na Amazónia 

“culpa” esta atividade por 10% da desflorestação, entre 2005 e 2015.  

A exploração mineira intensiva neste local leva a uma redução gradual da 

biodiversidade, com consequências profundas no mundo natural e no bem-estar 

humano. Esta perda deve-se principalmente às mudanças sofridas pelos habitats 

naturais, provocadas pela má– prática do ser humano em atividades como esta de 

exploração intensiva de ouro em formações geológicas. 

 

Apesar da exploração mineira ser a principal “culpada direta” pela desflorestação da 

amazónia, há que ter em conta que grande parte deste impacte não se dá apenas pela 

extração em si, mas também pela construção de infraestruturas, habitações para os 

trabalhadores e estradas e ferrovias para transporte dos recursos extraídos. E, para 

pesar mais na equação, estas construções e infraestruturas agravam brutalmente as 

consequências na biodiversidade única desta floresta. A desflorestação para a 

construção de minas e abertura de estradas é um dos fatores mais impactantes 

quando se fala na destruição de habitats e na redução da biodiversidade 

intraespecífica.  
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A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo, com mais de 4 milhões de km² de 

perfil florestal e abriga um grande número de espécies vegetais e animais, detendo a 

mais elevada biodiversidade do mundo. Com a exploração de recursos e a ocupação 

antrópica de locais antes desabitados, a flora e fauna local viram-se seriamente 

afetados. Esta alterações provocam uma diminuição da disponibilidade de recursos, 

afetando não só o habitat de espécies autóctones, mas também de espécies 

migratórias. Espécies como a Onça Pintada (Panthera onca) e as Araras de Barriga 

Amarela (Ara ararauna), são, talvez, os mais conhecidos exemplares da fauna que se 

encontram em perigo de extinção nesta floresta. 

 

 

▪ Fontes: 

▪ https://www.publico.pt/2017/10/24/ciencia/noticia/minas-sao-responsaveis-por-

10-da-desflorestacao-da-amazonia-1789916  

▪ http://www.iucnredlist.org/  

▪ https://www.youtube.com/watch?v=2kwELtMuQbY  

▪ Jardim, E. (2017) in Greenpeace. From smart to senseless: The Global Impact 

of 10 Years of Smartphones. Greenpeace Inc. pp.2-16. 

▪ Lui, G. & Molina, S. (2012). Ocupação Humana e Transformação das 

Paisagens na Amazónia Brasileira. Vol 1, pp.200-228. Universidade de São 

Paula, Brasil. 

 

Figura 1- Desflorestação progressiva da Floresta Amazónica   
Fonte: http://paginavermelha.org/artigos/130930-porque-e-que-as-
florestas-tropicais-sao-importantes.htm 

https://www.publico.pt/2017/10/24/ciencia/noticia/minas-sao-responsaveis-por-10-da-desflorestacao-da-amazonia-1789916
https://www.publico.pt/2017/10/24/ciencia/noticia/minas-sao-responsaveis-por-10-da-desflorestacao-da-amazonia-1789916
http://www.iucnredlist.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2kwELtMuQbY
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❖ Procedimento: 

Para o desenvolvimento do caso, os alunos estarão distribuídos em grupos de quatro 

elementos e começar-se-á por assistir a um vídeo sobre os impactes ambientais que 

ocorrem atualmente na Floresta Amazónica. Posteriormente serão distribuídos 

documentos de suporte à discussão que se pretende realizar. Após a análise destes 

documentos em grupo, os alunos serão “dispostos em U” em redor das mesas de 

trabalho para que se comece a discussão. 

A professora estagiária conduzirá a discussão sobre os impactes ambientais da 

extração de ouro na Floresta Amazónica, exercendo um papel de mediadora, através 

de um guião com pontos-chave pré-definidos.  

Os alunos devem dar a sua opinião sobre o assunto, usando as suas capacidades de 

argumentação e os conhecimentos previamente assimilados. A discussão será 

gravada e posteriormente transcrita. Com esta discussão pretende-se avaliar as 

capacidades argumentativas dos alunos, ou seja, avaliar as três etapas fundamentais 

que constituem a argumentação: os dados, a justificação e a fundamentação.  

 

❖ Produto final: 

Desta aula teremos quatro produtos finais, sendo eles:  

1) A gravação da discussão sobre a extração de recursos minerais na Floresta 

amazónica, com posterior transcrição; 

2) Duas grelhas de observação individual a serem preenchidas pelas duas 

observadoras presentes na aula, para além da professora estagiária que 

conduzirá a discussão; 

3) Uma grelha de observação das capacidades argumentativas dos alunos, a ser 

preenchida pela professora estagiária que conduzirá a discussão; 

4) Um poster a apresentar no IV Encontro em Ensino e Divulgação das Ciências 

(EEDC). 
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Apêndice V- Documento de apoio 

 

Em 2007 foram vendidos cerca de 120 milhões de smartphones e hoje em dia a 

contagem de vendas já ultrapassa os 1,4 mil milhões de unidades. Alumínio, cobalto e 

ouro são apenas alguns dos mais de 60 elementos usados para fabricar aparelhos 

eletrónicos, como é o caso dos smartphones. Estes elementos metálicos provêm de 

diferentes partes do mundo e são obtidos através de operações de extração mineira. 

 

A amazónia é, sem dúvida, um dos casos mais preocupantes atualmente no que 

toca à extração de ouro para a fabricação de aparelhos tecnológicos. Um estudo que 

analisou o impacte de 50 das maiores explorações mineiras ativas na Amazónia 

“culpa” esta atividade por 10% da desflorestação, entre 2005 e 2015.  

A exploração mineira intensiva 

neste local leva a uma redução 

gradual da biodiversidade, com 

consequências profundas no 

mundo natural e no bem-estar 

humano.Apesar da exploração 

mineira ser a principal “culpada 

direta” pela desflorestação da 

amazónia, há que ter em conta 

que grande parte deste impacte não se dá apenas pela extração em si, mas também 

pela construção de infraestruturas, habitações para os trabalhadores e estradas e 

ferrovias para transporte dos recursos extraídos. 

  

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo, com mais de 4 milhões de 

km² de perfil florestal e abriga um grande número de espécies vegetais e animais, 

detendo a mais elevada biodiversidade do mundo. Com a exploração de recursos e a 

ocupação antrópica de locais antes desabitados, a flora e fauna local viram-se 

seriamente afetados. Esta alterações provocam uma diminuição da disponibilidade de 

recursos, afetando não só o habitat de espécies autóctones, mas também de espécies 

migratórias. Espécies como a Onça Pintada (Panthera onca) e as Araras de Barriga 

Amarela (Ara ararauna), são, talvez, os mais conhecidos exemplares da fauna que se 

encontram em perigo de extinção nesta floresta. 

 



  73 

 

FCUP 
Ensino Baseado em Casos aplicado a alunos do 8º ano de 
escolaridade: o impacte dos smartphones no planeta Terra 

 

Apêndice VI 
 

PLANIFICAÇÃO DA AULA DE 19 DE ABRIL  
Tema: Sustentabilidade na Terra 

Unidade: Gestão Sustentável de Recursos 
Subunidade: Classificação dos Recursos Naturais 

 

Sumário: Recursos naturais. 
      Resolução de exercícios. 
 
Questões- problema: Como se classificam os recursos naturais? 
    Quais são os principais usos dos recursos naturais no planeta? 
 

 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 

 

CONCEITOS 

 

ACTIVIDADES/ 

ESTRATÉGIAS 

 

MATERIAIS/ 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

- Compreender o 

conceito de recurso 

natural. 

 

 - Distinguir os 

diferentes tipos de 

recursos naturais, 

apresentando 

exemplos. 

 

- Conhecer o uso dos 

diferentes tipos de 

recursos do planeta. 

 

 

 

 

- Recurso 

natural 

- Recurso 

mineral 

- Recurso 

hídrico 

- Recurso 

biológico 

 

 

- Breve apresentação 

em formato powerpoint 

sobre os recursos 

naturais do nosso 

planeta e os pilares da 

sustentabilidade.  

 

- Realização dos 

exercícios da página 177 

do manual adotado.  

 

 

 

 

- Manual 

escolar 

 

- 

Computador 

 

- Projetor 

 

- Quadro da 

sala de aula 

 

 

- Avaliação dos valores 

atitudinais dos alunos, 

como a participação, 

atenção e interesse 

durante a aula. 

 

- Avaliação da autonomia 

na realização de exercícios.  
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Apêndice VII 

 
PLANIFICAÇÃO DA AULA DE 24 DE ABRIL  

Tema: Sustentabilidade na Terra 
Unidade: Gestão Sustentável de Recursos 

Subunidade: Classificação dos Recursos Naturais 
 

Sumário: Estudo de caso: Extração de ouro na Floresta Amazónica. 
 
Questões- problema: Quais são os principais impactes ambientais associados à 
extração de recursos naturais na Floresta Amazónica? 
 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 

 

CONCEITOS 

 

ACTIVIDADES/ 

ESTRATÉGIAS 

 

MATERIAIS/ 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

- Conhecer diferentes 

recursos minerais 

utilizados nas tecnologias 

atuais, mais 

especificamente na 

construção de 

smartphones. 

 

- Compreender modos de 

extração dos recursos 

minerais referidos 

 

- Compreender o 

impacte da extração de 

recursos minerais no 

nosso planeta. 

 

 

 

- Recurso 

mineral 

- Extração 

de 

recursos 

minerais 

- Impacte 

ambiental 

 

 

 

- Implementação da 

metodologia de estudo 

de caso em contexto sala 

de aula. Será apresentado 

aos alunos um caso real 

do impacte ambiental da 

extração de ouro na 

Floresta Amazónica, para 

posterior uso na 

construção de aparelhos 

tecnológicos, mais 

especificamente nos 

smartphones. 

 

Os alunos estarão 

divididos em turnos e 

serão dispostos em U em 

redor das mesas de 

trabalho. A professora 

estagiária conduzirá uma 

discussão de acordo com 

o anexo, exercendo um 

papel de mediadora. Os 

 

- Manual 

escolar 

 

- 

Documento

s de apoio 

 

- 

Smartphone

s  

 

- Quadro da 

sala de aula 

 

 

- Avaliação das 

capacidades 

argumentativas dos 

alunos em modo de 

debate. 
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alunos devem dar a sua 

opinião sobre o assunto, 

usando as suas 

capacidades de 

argumentação e os 

conhecimentos 

previamente assimilados.  
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Apêndice VIII- PowerPoint utilizado nas aulas de 

implementação do PI 
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