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Alguma vez tiveram um professor a sério? 

Um que vos visse como algo cru mas precioso, 

uma jóia que, com sabedoria,  

podia ser polida até ter um brilho orgulhoso? 

Se tiveram a sorte de encontrar professores destes no vosso caminho, 

encontrarão sempre o caminho de volta. 

 

Mitch Albon (As Terças com Morrie) 
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Resumo 

 

Em pleno século XXI, o ensino em Portugal é dominado, essencialmente, por 

metodologias tradicionalistas, que desvalorizam as capacidades do aluno no papel de  

principal responsável pelo seu processo de aprendizagem. Apesar da sua escassa 

utilização, a Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (ABRP) é uma 

metodologia de ensino que procura dar mais protagonismo ao aluno no seu processo 

de aprendizagem. A literatura da especialidade afirma que os alunos desenvolvem 

capacidades cognitivas e de caráter social, importantes na sua formação integral, 

quando colocados num ambiente de aprendizagem onde constróem o seu próprio 

conhecimento. Esta metodologia foi aplicada numa turma de 10º ano, na abordagem à 

quimiossíntese. A partir de um cenário apresentado, através de uma banda desenhada, 

foi possível relacionar a produção primária dos organismos quimiossintéticos com os 

ambientes associados às nascentes hidrotermais, estabelecendo comparações entre 

este processo biológico e a fotossíntese. A presente investigação debruçou-se sobre o 

funcionamento desta metodologia na construção do conhecimento científico. Para isso, 

estipularam-se, como instrumentos de avaliação, um pré e um pós-teste para 

comparação dos resultados, sendo estes bastante significativos nas diferenças das 

médias dos testes aplicados e através do Teste Wilcoxon. As conclusões deste estudo, 

sustentados por uma metodologia quantitativa, constatam o impacto significativo da 

ABRP na aquisição do conhecimento científico. Foi possível concluir ainda, através das 

observações de aula do professor-investigador, que esta metodologia de ensino permite 

igualmente motivar os alunos e melhorar o seu desempenho na sala de aula. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (ABRP); 

professor-tutor; trabalho colaborativo; construção do conhecimento científico; 

fotossíntese; nascentes hidrotermais; quimiossíntese; metodologia quantitativa. 
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Abstract 

 

Despite we are in 21st century, teaching in Portugal is dominated by traditionalist 

methodologies that devalue the student's abilities as his main responsible for their learn-

ing process. Although still little explored in schools, Problem-Based Learning (PBL) is a 

teaching methodology which gives more protagonist for the students in their learning 

process. The studies published affirm that the students are able to develop their cognitive 

and social skills, that are important in their personal formation, if they experiment a learn-

ing environment where they build their own knowledge. This methodology was applied 

on a 10th grade class, during a chemosynthesis lesson. From a scenario presented 

through a comic, it was possible to relate the primary production of chemosynthetic or-

ganisms in hydrothermal vents, as well as compare this biological process with photo-

synthesis. The present research is focused on the functioning of this methodology in the 

construction of scientific knowledge. For this reason, it is stipulated as instruments of 

assessment, a pre and post-test for comparison of results, which are very significant in 

the averages of the tests applied and through the Wilcoxon test. The findings of this 

study, sustained by a quantitative methodology, note the significant impact of the PBL 

the acquisition of scientific knowledge, besides the students have presented a higher 

dynamic in the class. It was also possible to conclude, through the teacher-researcher's 

classroom observations, that this teaching methodology also allows students to be mo-

tivated and improve their performance in the classroom. 

 

Key-words: Problem-Based Learning; tutor teacher; collaborative work; construction of 

scientific knowledge; photosynthesis; hydrothermal vents; chemosynthesis; quantitative 

methodology. 
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Capítulo I – Introdução 

 

Neste primeiro capítulo deste relatório realizou-se uma breve contextualização 

da investigação realizada, bem como a justificação da sua seleção e aplicação. Partindo 

dessa justificação, são apresentados o problema e os objetivos da investigação 

definidos no início da mesma, tal como a sua relevância. Para finalizar e em modo de 

síntese, é apresentada a estrutura geral do presente relatório de estágio. 

 

 

I.1. Contextualização da investigação 

 

 

Esta investigação foi aplicada, no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada 

(PES), a uma turma do 10º ano, de uma escola secundária da cidade do Porto. Para 

além da sua componente de formação de professores, pretende-se desenvolver um 

plano de intervenção no ensino e contribuir para as aprendizagens significativas, neste 

caso particular, no ensino de Biologia e Geologia. 

Neste primeiro contacto com a prática profissional, são notórias as dificuldades 

logísticas na escola e a inércia generalizada dos professores, com toda a sua 

legitimidade, em implementar diferentes abordagens às matérias que têm por obrigação 

ensinar. Hoje, ser-se professor significa desempenhar múltiplas tarefas paralelas no 

ensino, diminuindo o tempo e a dedicação à nossa verdadeira missão: ensinar. Por isso, 

vêem-se, muitas vezes, obrigados a orientar as suas aulas recorrendo a uma 

metodologia de ensino mais tradicional e que requer menos tempo de planeamento das 

mesmas e de prepraração de materiais didáticos, salvaguardando o cumprimento do 

programa da disciplina. Neste sentido, e para o sucesso do ensino, há que libertar os 

professores de burocracias que nada têm a ver com ensinar.  

Os factos acima apresentados, refletem-se em diversas dificuldades dos 

docentes como, por exemplo, na manutenção dos níveis de atenção dos alunos, 

motivação e interesse pelas matérias lecionadas. A missão do profissional de ensino 

passa também por fazer com os seus alunos gostem de aprender e isso reflete-se a 

partir do seu grau de envolvência nas atividades desenvolvidas no contexto de aula. No 
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caso particular do ensino das ciências, recai sobre o professor a responsabilidade de 

ensinar ciência e de ensinar a fazer ciência, promovendo, a literacia científica dos alunos 

(Vasconcelos & Almeida, 2012).  

Assim, na tentativa de contrariar a constância de uma prática de ensino 

tradicional nas escolas, surge este trabalho, desenvolvido a partir de uma metodologia 

de rotura com o ensino tradicional, que privilegia o questionamento, a aprendizagem 

colaborativa e a partilha de protagonismos entre o professor e os alunos na sala de aula, 

sendo estes últimos elementos fundamentais na construção do seu processo de 

aprendizagem. Aliado à componente investigativa deste projeto, surge a construção de 

uma planificação didática, com o objetivo de enriquecer o ambiente de aprendizagem e, 

da mesma forma, melhorar o ensino das ciências e da natureza da própria ciência. 

 

 

I.2. Problema e Objetivos de Investigação 

 

Considerando os argumentos apresentados na secção anterior, pretende-se 

com esta investigação verificar a influência da metodologia de Ensino Baseado na 

Resolução de Problemas na aquisição de conhecimentos científicos. Ou seja, pretende-

se provar se esta metologia, que rompe com o paradigma do ensino transmissivo ou 

tradicional, funciona e se promove a aprendizem efetiva dos alunos. 

Neste sentido, importa definir alguns objetivos (concetuais, educacionais e 

profissionais) orientadores deste estudo: 

No domínio concetual, destacam-se a importância ecológica do processo 

quimiossintético e o estabelecimento de comparações com a fotossíntese. Do ponto de 

vista educacional, pretende-se estabelecer um ambiente de aprendizagem focado no 

trabalho colaborativo e na promoção do conhecimento científico dos alunos. Por útilmo, 

e no domínio profissional dos objetivos desta investigação, pretende-se valorizar a 

Iniciação à Prática Profissional (IPP), como componente formativa e de 

desenvolvimento profissional. 

A tabela 1 apresenta, de uma forma mais estruturada, os objetivos deste estudo: 
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Tabela 1 - Objetivos da investigação discriminados por cada tipologia. 

Tipologia Objetivos 

 ▪ Promover a aprendizagem dos mecanismos 

associados aos processos quimiossintéticos 

▪ Ensinar a comparar os processos quimio e 

fotossintéticos 

▪ Auxiliar na compreensão da importância 

ecológica da quimiossíntese 

 ▪ Estabelecer um ambiente de trabalho 

colaborativo 

▪ Promover a aprendizagem de conhecimento 

científico 

▪ Promover o Ensino Baseado na Resolução de  

Problemas 

 

 

 

▪ Valorizar a Iniciação à Prática Profissional como 

componente formativa e de desenvolvimento 

profissional. 

 

Tendo em vista a avaliação do funcionamento da metodologia de Ensino 

Baseado na Resolução de Problemas, foi necessário definir uma hipótese de 

investigação. Desta forma, definiram-se duas hipóteses, H0 e H1, correspondendo H0 à 

hipótese nula e H1 a uma hipótese não direcionada: 

H0:  a média obtida no teste cognitivo realizado no grupo experimental não é 

diferente após intervenção. 

H1: a média obtida no teste cognitivo realizado no grupo experimental é diferente 

após intervenção 

Note-se que H1 nada diz sobre o sentido da interferência, isto é, se a diferença 

das médias obtidas antes e após a intervenção foi positiva ou negativa no que diz 

respeito à aquisição de conhecimentos por parte dos alunos.  

Definidas as hipóteses de investigação, podem também considerar-se as 

diferentes variáveis (Tuckman, 2000) envolvidas na investigação. Assim, a variável 

independente, ou seja, o fator que é manipulado/experimentado corresponde à 
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Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas; a aprendizagem dos discentes ou 

a aquisição do conhecimento científico corresponde à variável dependente (variável 

resposta). Uma vez que a presente investigação foi aplicada numa turma de 10º ano, 

definiu-se também a variável que se encontra “neutralizada”, isto é, a variável controlo 

que neste caso corresponde ao nível de escolaridade. 

 

I.3. Contributos e Relevância da Investigação 

   

Apesar da metodologia de ABRP já existir há algum tempo e de ter um grande 

papel no estrangeiro, principalmente na educação em medicina no Canadá desde 1969, 

a literatura da especialidade consultada para a realização deste relatório aponta para 

uma escassa utilização desta estratégia a nível nacional. Vasconcelos & Almeirda 

(2012) referem que a ABRP em Portugal “se encontra numa fase pré-paradigmática, 

estando, porventura, a iniciar um período de normalidade na educação em medicina”. 

Um dos aspetos que se considerou fundamental neste estudo foi a divisão de 

protagonismos na sala de aula, colocando o aluno mais no centro do campo de ação, 

sendo este o principal responsável pelo seu processo de aprendizagem. Contudo, o 

resultado de todo este processo não seria eficaz, se os alunos não trocássem saberes 

e ideias entre si, aspeto crucial para uma aprendizagem efetiva em trabalho de grupo. 

É nesta mudança de paradigma, que descentraliza o papel do professor e responsabiliza 

o aluno pelas aprendizagens, sempre em trabalho colaborativo, que se concentra a 

relevância desta investigação. Os alunos, são assim protagonistas no desempenho e 

na superação de determinadas tarefas e construir as suas próprias aprendizagens, 

colocando o professor a funcionar como um tutor ou facilitador do processo de 

aprendizagem, intervindo apenas quando os alunos, por si só, não sejam capazes de 

atingir certos objetivos. Foi neste seguimento, que o professor investigador partilhou o  

protagonismo com os alunos, apresentando-se apenas como um tutor dentro da sala de 

aula ou um facilitador da aprendizagem. 

Para além desta investigação poder contribuir para uma implementação maior 

da ABRP no ensino em Portugal, devido aos sucessos mencionados na bibliografia 

consultada e mesmo na presente investigação, apesar da pouca relevância inerente às 

circunstâncias da IPP, os materiais que foram desenvolvidos permitem a que outros 

profissionais os possam igualmente utilizar e aplicar. 
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Capítulo II – Enquadramento Teórico 

 

 A elaboração de um enquadramento teórico no relatório de estágio surge da 

necessidade de contextualizar o estudo, tendo como base fundamentos teóricos, que 

abordam os conhecimentos científicos mais recentes sobre o tema investigado.  

 Este capítulo encontra-se subdividido em duas partes: enquadramento 

educacional e enquadramento científico. No primeiro é realizada uma contextualização 

curricular da aplicação desta investigação na turma de IPP e a apresentação da 

metodologia de Ensino Baseado na Resolução de Problemas, assim como os papéis do 

aluno e do professor na sala de aula. No enquadramento científico são abordados os 

temas científicos relacionados com esta investigação: fotossíntese e quimiossíntese. A 

abordagem à quimiossíntese foca-se essencialmente na sua relação bioquímica com as 

nascentes hidrotermais. 

 

II.1. Enquadramento Educacional 

 

II.1.1. Contextualização Curricular 

 

Esta investigação educacional pretende construir um recurso didático, no âmbito 

da metodologia de Ensino Baseado na Resolução de Problemas, de modo a 

proporcionar um ambiente de aprendizagem promotor do desenvolvimento de 

conteúdos científicos dos alunos alicerçados no desenvolvimento de processos. Este 

desenvolvimento envolverá o questionamento, a problematização e a formulação de 

hipóteses para a resolução de um determinado problema científico. Por outras palavras, 

a construção do conhecimento cientifico será alicerçada no desenvolvimento de 

processos investigativos, ainda que este último objetivo não seja muito relevante para o 

estudo em causa.  

Esta metodologia será aplicada aquando da abordagem em sala de aula da sub-

unidade Obtenção de matéria pelos seres autotróficos, do programa de 10º ano de 

Biologia e Geologia, inserida na Unidade 1 – Obtenção de matéria. Pretende-se 
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averiguar se um ensino baseado na resolução de problemas influencia, positivamente, 

a aprendizagem dos alunos face ao conteúdo programático lecionado. 

Na tabela 2 encontram-se discriminados os conteúdos concetuais a recordar 

e/ou enfatizar, assim como as palavras-chave da matéria abordada na presente 

investigação: 

 

Tabela 2 - Conteúdos concetuais a recordar e/ou enfatizar. Disponível em: www.dge.me.pt  

Conteúdos concetuais Recordar e/ou enfatizar 

Unidade 1 – Obtenção 

de matéria 

 

Sub-unidade:  

Obtenção de matéria 

pelos seres autotróficos  

 

▪ Fotossíntese 

▪ Quimiossíntese 

✓ A noção de autotrofia; 

✓ A importância dos processos de autotrofia na hierarquia 

alimentar dos ecossistemas; 

✓ A fotossíntese como um processo de transformação de energia 

luminosa em energia química, que necessita da presença de 

pigmentos de captação de luz; 

✓ O cloroplasto, como organito no qual ocorre a fotossíntese; 

✓ Referência a organismos fotoautotróficos que não sejam plantas, 

e a organismos quimioautotróficos. 

 

 

Apesar do ênfase dado à fotossíntese no programa de 10º ano, a vida deve ser 

sempre abordada de forma dinâmica através das funções que a caracterizam, realçando 

a diversidade de formas e estratégias biológicas. É aqui que a quimiossíntese surge 

como uma possibilidade de estimular a curisidade e o entusiamo dos alunos, numa 

abordagem que deve ser realizada de forma a priviligiar as semelhanças e as diferenças 

entre os dois processos. Isto contribuirá, não só para a aquisição de conhecimentos 

sobre este processo, mas também para a consolidação de conhecimentos adquiridos 

nas aulas sobre a fotossíntese. 

Assim, e de acordo com a questão orientadora da metodologia de ABRP, a 

contextualização científica desta investigação engloba, inicialmente, a abordagem à 

fotossíntese, seguida da abordagem ao seu processo alternativo – a quimiossíntese – 

num contexto biogeoquímico muito particular, associado ao hidrotermalismo submarino. 

Finalmente, serão realçadas as semelhanças e as principais diferenças entre estes dois 

processos de produção primária. 

http://www.dge.me.pt/
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II.1.2. Ensino Baseado na Resolução de Problemas 

 

A metodologia de Ensino Baseado na Resolução de Problemas, conhecida 

também como Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (ABRP), enquadra-

se num paradigma de rotura com as metodologias de ensino mais tradicionais e que 

ainda vigoram em muitas escolas do nosso país, pelos motivos que já foram 

mencionados anteriormente. Segundo Freitas, Jiménez & Mellado (2004), o ensino das 

ciências, em Portugal, continua muito focado no estilo transmissivo e alicerçado em 

metodologias muito centradas no professor. A escola tem por missão corresponder às 

necessidades da sociedade atual, vincadamente marcada pelos avanços científicos e 

tecnológicos. Estes pressupostos implicam o desenvolvimento desta metodologia de 

ensino, que promove a aprendizagem significativa dos conteúdos científicos e a 

mobilização desses saberes para a resolução de problemas do quotidiano ou a nível 

profissional, e que favorece a avaliação dos conhecimentos, o pensamento crítico, e 

outras capacidades necessárias à literacia científica, criando estímulos para ter a mente 

aberta a novas realidades. 

A literatura da especialidade defende a importância do recurso a esta 

metodologia por parte dos professores, demonstrando o seu sucesso em vários níveis 

de ensino (Vasconcelos & Almeida, 2012). É nesta perspetiva socioconstrutivista que 

se enquadra a Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas, que considera a 

aprendizagem como uma atividade social e colaborativa (Vasconcelos, 2010). Neste 

sentido, quanto maior a heterogeneidade dos grupos de trabalho, maior será a 

possibilidade de partilha da aprendizagem no cumprimento de uma dada tarefa, uma 

vez que o problema é abordado por personalidades diferentes e, por conseguinte, com 

ideologias distintas (Lopes et al., 2006). Para Estanqueiro (2010), o papel do ensino 

passa pela formação integral do aluno, surgindo o trabalho colaborativo como um fator 

importante para a motivação para aprender, combate à indisciplina, à discriminação e à 

exclusão social, sendo ainda um sinal de qualidade na educação. 

Vários autores referem que a ABRP integra vários contributos de outras teorias. 

A Teoria Sociocultural de Vygostky é uma das mais mencionadas, pois destaca o 

professor como mediador das aprendizagens e a apredizagem em grupos, umas vez 

que a construção do conhecimento é mais eficaz em processos sociais (Pires et al., 

2004; Vaz, 2011; Vasconcelos & Almeida, 2012).  Vaz (2011) ainda aborda outras 

teorias, nomeadamente a Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Bruner e a Teoria de 
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Aprendizagem Significativa de Ausubel. Na primeira, o aluno participa ativamente no 

processo da construção do seu conhecimento, sendo este realizado por descoberta 

(Pires et al., 2004; Vaz, 2011). Na segunda, as conceções alternativas dos alunos são 

consideradas, tendo o professor que desenvolver estratégias que as relacionem com os 

novos conhecimentos apreendidos (Andrade, 2007, citado em Vaz, 2011). 

Segundo esta metodologia, o professor deve funcionar como facilitador, 

auxiliando os alunos e encontrar os caminhos mais indicados para atingir os objetivos 

esperados (Trindade, 2014). Parte-se de um cenário baseado em problemas reais 

(raramente fictícios), com o qual os alunos são confrontados antes de o novo conteúdo 

ser lecionado (Amador et al., 2007). Recorrendo aos conhecimentos prévios que foram 

adquirindo ao longo do percurso percorrido, procede-se ao levantamento de questões 

para dar respostas e solucionar esse problema, quer de forma autónoma quer em grupo. 

Para além de facilitar o raciocínio científico e o desenvolvimento de capacidades 

investigativas, esta metodologia promove, sobretudo, uma aprendizagem científica de 

qualidade, pois esta só pode ser considerada efetiva, se o aluno for capaz de a integrar 

na resolução dos problemas do quotidiano (Vasconcelos & Almeida, 2012).  

No entanto, não se quer com isto que o professor se demita da sua função de 

ensinar, mas que saiba intervir no processo de aprendizagem dos seus alunos em 

situações em que estes, por si só, não sejam capazes de atingir os objetivos propostos 

(Cosme & Trindade, 2009). Enquanto os grupos de trabalho funcionam e procuram 

resolver o problema, o professor-tutor deve circular pela sala e intervir quando 

necessário e acrescentar informação adicional, auxiliando os alunos na resolução desse 

problema (Hein, 2012; Christiansen, 2014). Deste modo, o docente conseguirá perceber 

quais as necessidades educativas dos seus alunos, tentando colmatar falhas que estes 

possam demonstrar ou até eliminar algumas conceções erróneas (Dahlgren & Oberg, 

2001). 

Nesta metodologia, a compreensão concetual prevalece sobre a memorização 

dos factos, elevando o interesse dos alunos e levando-os a desenvolver melhor o seu 

conhecimento científico, a reter informações e a desenvolver competências (Wong & 

Day, 2008). Segundo Cosme & Trindade (2009) é necessário valorizar os alunos como 

processadores da informação e não, apenas, como recetores da informação que outros 

construíram. Para isso, é necessário romper com o ensino tradicional transmissivo, que 

vigora na grande maioria das escolas deste país, e apostar em novas metodologias, 

como a ABRP, que estão em consonância com as exigência da sociedade atual. Entre 

essas exigências, destacam-se, por exemplo, a responsabilidade individual dos alunos 
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e a sua independência, interação entre os pares (trabalho colaborativo), habilidades 

interpessoais apropriadas e avaliação regular das funções individuais dos membros do 

grupo de trabalho (Yusof et al., 2012).  

Esta metodologia parte de problemas ou cenários do quotidiano, para que a sua 

resolução permita o desenvolvimento no aluno de competências “pessoais, sociais e/ou 

ambientais” (Vasconcelos & Almeida, 2012, p.11), dentro das quais se destacam: (i) 

autonomia; (ii) o pensamento crítico; (iii) trabalho em grupo; (iv) o raciocínio científico; 

(v) tomada de decisões; (vi) a autoavaliação (Vasconcelos, 2012, citado em 

Vasconcelos & Torres, 2013); (vii) a criatividade (Pedrosa & João, 2013); (viii) a 

comunicação; (ix) a pesquisa; (x) a utilização da informação e (xi) a tolerância (Leite, 

2001; Lambros, 2002; Lambros, 2004, citados em Leite & Esteves, 2005).  

Vasconcelos & Almeida (2012) referem que a literatura que foca a ABRP é vasta 

e que, da sua análise, é possível destacar alguns pontos que a caracterizam: 

 

i. Apresentação do problema ou cenário (real ou fictício), que evidencie 

situações reais; 

ii. Utilização de material didático que estimule o aluno a discutir o problema; 

iii. Auxiliar os alunos quando necessário (professor-tutor) no que diz respeito 

ao uso dos recursos e de erros que estejam a cometer, mas de forma 

cuidada e limitada, permitindo o desenvolvimento de autonomia e de 

espírito crítico nos mesmos; 

iv. Distribuir os alunos por grupos constituídos por 4, 5 ou 6 elementos; 

v. Resolver o problema inicial com o que foi aprendido, permitindo avaliar o 

processo de aprendizagem; 

 

Os mesmos autores apresentam ainda sete elementos que ajudam o professor 

no trabalho de preparação para a sua tarefa de facilitador (Fig.1), no qual refere que o 

docente deve: proporcionar um ambiente que estimule os alunos a conhecer-se e a 

partilhar conhecimentos (criar um ambiente de aprendizagem); traçar a forma como vai 

dirigir todo o processo (definir qual o seu papel), bem como quais são os objetivos a 

atingir de acordo com os conhecimentos prévios dos alunos e com os que irão ainda 

adquirir (deliniar a aprendizagem a realizar); encaminhar os alunos a transformarem as 

suas necessidades em objetivos a alcançar (estipular as metas a atingir); ajudar os 

alunos a planificarem a investigação que irão realizar para atingir os objetivos 
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estipulados (ajudar no processo de planificação); definir em que momentos tem de 

intervir e quais são as aprendizagens que lhe compete e quais competem aos alunos 

(planear os níveis de envolvimento nas tarefas) e decidir quais serão as formas de 

avaliar os alunos, de forma a dar-lhes a conhecer como está a decorrer o seu processo 

de aprendizagem (avaliar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Elementos que auxiliam o docente na preparação para o seu papel de facilitador.  
Adaptada de Vasconcelos & Almeida (2012). 

 

Carvalho (2009) e Leite et al. (2008) mencionam que a resistência dos docentes 

em relação a esta distribuição de tarefas deve-se à sua insegurança face aos 

conhecimentos prévios dos alunos e à perda do protagonismo dentro da sala de aula. 

Por outro lado, referem que a relação entre o professor e o aluno é beneficiada, devido 

à partilha de ideias e teorias ao longo de todo o processo e que desencadeia uma 

relação mais próxima entre ambos. Em suma, o sucesso da aplicação desta 

metodologia de ensino pressupõe um compromisso entre o professor-tutor e os alunos. 
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II.2. Enquadramento Científico 

 

O funcionamento dos ecossistemas depende da capacidade de alguns seres 

vivos, designados produtores, de transformar substâncias minerais em matéria orgânica 

que vai alimentar os seres heterotróficos, dependentes dos produtores primários. Estes 

organismos autotróficos podem dividir-se em dois grupos: fotoautotróficos e 

quimioautotróficos. Os seres fotoautotróficos caracterizam-se pela presença de 

organelos que absorvem a energia da luz solar, factor essencial no processo 

fotossintético. Enquanto que os quimioautotróficos não dependem desta fonte de 

energia, uma vez que a produção de açúcares, necessários para o seu metabolismo, 

resulta de uma série de reações de oxidação-redução de determinados compostos.  

  

II.2.1. Fotossíntese 

 

A fotossíntese é o único processo biológico capaz de transformar a energia do 

Sol, da qual depende toda a vida na Terra, numa forma utilizável pelos sistemas 

biológicos. É um processo altamente complexo e é realizado por bactérias 

fotossintéticas, como algas e plantas. Nas plantas, a fotossíntese ocorre a partir de 

elaboradas reações biofísicas e bioquímicas dentro dos cloroplastos, organelos que 

podem ser encontrados, principalmente, nas células da folha e do caule.  

Durante este processo, a luz ou 

energia luminosa é absorvida pelas 

clorofilas e a água e o dióxido de carbono 

são captados do meio. Segue-se um 

conjunto de reações que resultam na 

síntese de substâncias, como o oxigénio, 

que é libertado para o meio, e, 

finalmente, os compostos orgânicos, que 

têm uma importância fundamental não só 

na manutenção e desenvolvimento dos 

produtores, mas também nos restantes 

componentes dos ecossistemas 

(Azevedo & Sunkel, 2012). 

Figura 2 - Estrutura simplificada do cloroplasto. 
Adaptado de Alberts et al. (2015), p.783. 
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A fotossíntese pode ser dividida em duas fases: fase fotoquímica ou luminosa, 

dependente da luz, e a fase química ou escura, que não depende, diretamente, da luz. 

Na fase fotoquímica dá-se a absorção da luz e durante a fase química dá-se a 

fixação de carbono, proveniente do CO2 capturado do meio, para a síntese de 

compostos orgânicos. No entanto, para que a produção de matéria orgânica ocorra, é 

necessário uma fonte de energia, hidrogénios e eletrões. Essa energia e os hidrogénios 

e electrões necessários para o processo provêm da fase fotoquímica. A energia 

proveniente da luz é capturada e converte-se em ATP, o composto energético 

intermédio mais comum nos seres vivos, sendo considerado o transportador universal 

de energia, a nível celular. É este ATP que vai fornecer energia para a fase química. 

Para além da síntese de ATP, é nesta etapa que a água é absorvida e vai fornecer os 

hidrogénios e os eletrões necessários para a síntese de açúcares, na fase química. Os 

hidrogénios e os eletrões da água transformam o NADP+ em NADPH, que vai intervir na 

etapa química da fotossíntese e funcionar como força redutora da fixação do CO2. Ao 

serem retirados os hidrogénios e eletrões da água (H2O), sobra o oxigénio. Ou seja, 

este elemento essencial à vida, que é, posteriormente, libertado para a atmosfera, é 

proveniente da fotólise da água (desdobramento da molécula de água por ação da luz) 

e está diretamente relacionado com a fase fotoquímica. Ao serem utilizados ATP e 

NADPH na fase química, esta, por sua vez, vai devolver para a fase dependente 

diretamente da luz, ADP e NADP+ (Azevedo & Sunkel, 2012). 

A fotossíntese ocorre nos cloroplastos da célula (Fig. 1, Fig. 2B e Fig. C). Estes 

organelos fotossintéticos são envolvidos por duas membranas (interna e externa). A 

parte interna é o estroma e onde se encontram os tilacóides, que podem formar uns 

empilhamentos, denominados pelos cientistas como grana (Fig.2D). (Azevedo & Sunkel, 

2012; Lodish et al, 2016). 

Figura 3 - Localização e estruturas constituintes do cloroplasto na célula da folha. 
Adaptado e traduzido de Alberts et al. (2015), p.783.  
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As moléculas responsáveis pela absorção da energia luminosa são os pigmentos 

fotossintéticos. A clorofila é um pigmento de cor verde que absorve energia da luz. Esta 

molécula está localizada na membrana dos  tilacóides e é composta por uma estrutura 

em anel com um átomo de magnésio, que tem a função de obsorver a energia 

proveniente da luz. Neste processo, a clorofila não funciona isoladamente, mas em 

conjunto com várias moléculas, formando o chamado complexo de antena. O complexo 

de antena, por sua vez, faz parte de um conjunto de pigmentos da membrana dos 

tilacóides e proteínas, conhecidos como fotossistemas. É nos fotossistemas, 

designados por PSI e PSII, que se dá a conversão de energia luminosa em energia 

química, através da excitação dos electrões dos pigmentos fotossintéticos. Por outras 

palavras, quando os pigmentos fotossintéticos absorvem a luz, os seus eletrões passam 

para níveis de energia superiores. Os eletrões excitados podem, seguidamente, 

regressar ao nível energético inicial – estado fundamental -, libertando energia sob a 

forma de calor ou de luz, sendo este último caso designado fluorescência. A vantagem 

de apresentar vários tipos de pigmentos (clorofila a, clorofila b, β-caroteno, etc) tem a 

ver com a absorção de energia luminosa em diferentes comprimentos de onda, 

aumentando a eficiência aproveitamento dessa energia.  

Quando os fotões atingem o complexo de antena, os eletrões são excitados e 

vão sendo transferidos pelos vários pigmentos, até atingirem o par de clorofilas a, que 

se encontram no centro do complexo e são responsáveis pela conversão de energia 

luminosa em energia química. Esta instabilidade que é gerada permite que o eletrão 

reaja com moléculas aceitadoras de eletrões, que se encontram na sua proximidade, 

entrando na cadeia transportadora de eletrões que culmina na redução do NADP+ a 

NADPH. O transporte de eletrões é realizado através de complexos proteicos nas 

membranas dos tilacóides, de forma a criar um gradiente de protões, a partir do qual a 

ATP sintase sintetiza ATP, no processo designado fosforilação. A molécula de clorofila 

acaba por recuperar os eletrões perdidos de moléculas de água (H2O) através da 

fotólise da água, no fotossistema II, libertando oxigénio molecular. Assim, podemos 

afirmar que, durante a fase dependente da luz (reações fotoquímicas), verificam-se três 

fases: absorção da luz, transporte de eletrões e produção de ATP (Azevedo & Sunkel, 

2012; Lodish et al, 2016). A Fig.3, traduzida e adaptada de Alberts et al. (2015) 

representa de forma simplificada a fase luminosa da fotossíntese: 
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A segunda fase da fotossíntese, a fase química, não depende diretamente da 

luz, mas está dependente dos produtos sintetizados na fase fotoquímica: NADPH e ATP. 

Esta fase caracteriza-se por um conjunto cíclico de reações sequenciais designado por 

Ciclo de Calvin ou ciclo da redução do carbono, que ocorrem no estroma dos 

cloroplastos. De uma forma simplificada, este ciclo usa o CO2, o ATP e o NADPH 

gerados pelas reações de luz para produzir glucose (Azevedo & Sunkel, 2012) 

O Ciclo de Calvin-Benson (Fig.4), descoberto por Melvin Ellis Calvin, Andrew Alm 

Benson, James Alan Bassham e seus colaboradores, na década de 1950, inicia-se com 

a fase de carboxilação, onde três moléculas de CO2 são assimiladas através de uma 

reação catalisada pela enzima ribulose-difosfato carboxilase (Rubisco). O CO2 combina-

se com a pentose ribulose 1,5-difosfato (RuDP), originando um composto intermediário, 

instável, com seis carbonos, o fosfoglicerato ou ácido fosfoglicérico (PGA). A enzima 

“Rubisco” desempenha, assim, um papel muito importante, pois transforma o CO2, um 

composto inorgânico, numa substância orgânica, o fosfoglicerato. Na segunda fase, de 

redução, o ciclo prossegue com o consumo de seis ATP e seis NADPH para a conversão 

do CO2 assimilado em gliceraldeído-3-fosfato (G3P), composta por três carbonos. Na 

terceira fase dá-se a regeneração do aceitador de carbono, a pentose ribulose 1,5-

difosfato, por fosforilação, consumindo-se três ATP. Assim, no final de cada ciclo, por 

cada molécula de CO2 fixada, o aceitador de carbono é regenerado (Azevedo & Sunkel, 

2012). O funcionamento do ciclo de Calvin requer três moléculas de ATP e duas de 

Figura 4 – Organização dos complexos proteicos envolvidos nas reações da fase luminosa na membrana 
do tilacoide. A energia libertada pela cadeia de transporte de eletrões é usada para transportar protões 

através da membrana do tilacoide, gerando a força motora para a produção de ATP através da ATP 

sintase. Adaptado e traduzido de Alberts et al. (2015), p.793. 
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NADPH por molécula de CO2 

fixada e o produto final é o 

G3P. Por cada três moléculas 

de CO2 que entram neste ciclo, 

formam-se seis moléculas de 

PGA, das quais cinco são 

usadas na regeneração da 

pentose ribulose 1,5-difosfato 

e uma é utilizada para a 

síntese de açúcares.  

O produto final, o G3P, 

pode ter dois destinos: cerca 

de um terço está envolvido na 

síntese de amido, que é 

armazenado no plastídeo e 

serve como fonte de glucose, enquanto que os restantes dois terços são convertidos 

em sacarose, que é transportada para outros órgãos da planta, onde é degradada em 

glucose e frutose para fornecer energia através da respiração. Os açúcares produzidos 

pela fotossíntese são subsequentemente usados pela planta para produzir outros 

compostos, acabando o carbono assimilado através deste processo por ser incorporado 

em aminoácidos, lípidos, ácidos nucleicos e açúcares da parede celular. Os produtos 

sintetizados pelo Ciclo de Calvin-Benson ou Ciclo das Pentoses têm uma importância 

vital para a biosfera, alimentando uma boa parte das cadeias alimentares do nosso 

planeta. (Azevedo & Sunkel, 2012). 

Numa explicação muito simplista, podemos assumir a fotossíntese como um 

processo que pode ser dividido em duas fases indiretamente dependentes uma da outra: 

a fotoquímica e química: a primeira fase ocorre na membrana dos tilacoides, caracteriza-

se essencialmente pela produção de energia (protões e eletrões) para a síntese de 

NADPH e de ATP e pela libertação do oxigénio para a atmosfera (proveniente da água); 

a segunda fase, também conhecida como Ciclo de Calvin, dá-se no estroma do 

cloroplasto, tem como finalidade a produção de compostos orgânicos, entre os quais a 

glicose. Aqui o poder redutor do NADPH e energia química do ATP vão ser utilizados 

para formar compostos orgânicos. Esta etapa pode ainda dividir-se em três fases 

fundamentais: fixação do CO2; produção de compostos orgânicos; e regeneração da 

ribulose difusfato (RuDP).  

Figura 5 - O Ciclo de Calvin, a fase química da fotossíntese. 

Adaptado e traduzido de Alberts et al. (2015), p.786. 
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A Figura 5 pretende exemplificar, de forma ilustrativa, o resumo de todo o 

processo fotossintético, realçando as etapas, os reagentes e os produtos mais 

importantes: 

 

 

 

II.2.2. Quimiossíntese: 

 “uma espécie de fotossíntese” nos fundos oceânicos 

 

A superfície da Terra é dominada por organismos que dependem da energia do 

Sol, seja diretamente pelos produtores primários, seja de forma indireta pelos seres 

vivos heterotróficos ou consumidores. Em 1887, o biólogo russo, Sergei Winogradsky, 

descobriu um processo biológico alternativo e independente da energia da luz para a 

produção de compostos orgânicos (Smith, 2012). Inicialmente, esta descoberta parecia 

um pouco insignificante para a produção primária (Van Dover, 2000 citado em Smith, 

2012), mas com o avanço das investigações no oceano profundo e, concretamente, nas 

nascentes hidrotermais, os cientistas observaram, não só a presença dos 

microrganismos quimiossintéticos nas profundezas do oceano, onde a luz solar não 

Figura 6 – Esquema simplificado das fases fotoquímica e química da fotossíntese. 
Adaptado e traduzido de Alberts et al. (2015), p. 784. 
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chega, como também a dependência ecológica de comunidades de organimos mais 

complexos desta energia orgânica produzida através da quimiossíntese (Smith, 2012). 

O conhecimento acerca das 

comunidades quimiossintéticas e da 

produção primária em ambientes 

extremos, como no fundo dos oceanos, é 

relativamente recente e só adquiriu 

relevância com a descoberta, em 1977, ao 

longo do rifte dos Galápagos, no Oceano 

Pacífico, de comunidades biológicas 

associadas a nascentes hidrotermais 

(Fig.6). Esta descoberta intrigou os 

cientistas, revolucionando o conhecimento 

acerca da produção biológica primária 

(Ballard & Grassle, 1979; Corliss et al, 1979). Apesar de já se ter constatado este 

fenómeno de produção primária em ambiente terrestre, foi a primeira vez que se 

observou este processo no oceano profundo (Dubilier et al, 2011). As nascentes 

hidrotermais constituem, assim, um vasto e anteriormente desconhecido domínio da 

geoquímica na Terra, revelando ecossistemas riquíssimos, cuja fonte de energia 

decorre principalmente do vulcanismo submarino (Martin et al., 2008).  

Estes fenómenos são manifestações geológicas de vulcanismo secundário e que 

podem ser observados, sobretudo, ao longo das fissuras, onde as placas litosféricas se 

separam a uma velocidade considerável.  Os limites que dividem estas placas, e que 

formam os chamados riftes ou dorsais meso-oceânicas (Fig.7), são designados limites 

construtivos de placas litosféricas. Nestes locais, forma-se constantemente nova crusta 

oceânica, por ascensão de magma de composição basáltica, sendo, por isso, ambientes 

caracterizados por uma intensa atividade geológica (Carvalho, 2002). 

Figura 7 - Fonte hidrotermal no Oceano Pacífico  
(NOAA, 2006). Disponível em: 

https://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/05lostcit
y/background/chem/media/sully2.html  

Figura 8 -Ambiente geotectónico de dorsal oceânica, associado ao hidrotermalismo submarino.  
Adaptado de Press & Siever (2014), p.34. 

https://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/05lostcity/background/chem/media/sully2.html
https://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/05lostcity/background/chem/media/sully2.html
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Figura 9 – A origem do hidrotermalismo submarino. Adaptado e traduzido de Meier (2016). 

As nascentes ou fontes hidrotermais surgem através das fissuras associadas às 

falhas perpendiculares às dorsais da crusta terrestre, onde são libertados gases e 

metais voláteis. Nestas fissuras a água fria do oceano profundo infiltra-se e penetra no 

interior da rocha quente. À medida que desce e se aproxima do magma, a água aquece 

e a sua composição química altera-se, perdendo oxigénio e tornando-se mais rica em 

dióxido de carbono, hidrogénio, metano e sulfureto de hidrogénio. Também perde 

elementos químicos, como magnésio e alguns sulfatos, mas ganha outros elementos, 

como ferro, cobre e zinco. À medida que a água penetra na crosta e aquece 

gradualmente, torna-se ligeiramente ácida e anóxica, capaz de lixiviar vários metais e 

enxofre da rocha circundante (Tivey, 2007). Devido a este aquecimento, a água tende 

a mudar de direção e a ascender na crusta até atingir, de novo, a superfície. Mas agora, 

esta água é muito mais quente, sem oxigénio, e mais rica em gases e metais voláteis, 

o que vai afetar as comunidades de seres vivos que rodeiam as chaminés (Van Dover, 

2000). Quanto chega à superfície, a mais de 300ºC, e atinge a água fria, rica em 

oxigénio, do oceano profundo, os vários metais que se encontravam dissolvidos nas 

águas quentes (enxofre, ferro, cobre e zinco) tornam-se sólidos e depositam-se no 

fundo, formando as chaminés das fontes hidrotermais. Se a solução hidrotermal for rica 

em sulfuretos metálicos, esta apresenta uma cor escura e dá origem a fumarolas negras. 

Também existem fumarolas brancas que surgem na presença de depósitos de bário, 

cálcio e silício (NOAA, 2018). 

A Figura 8 representa todo o processo acima referido e que esta na base do 

fenómeno geoquímico relacionado com o hidrotermalismo submarino: 
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Apesar das condições extremas e aparentemente inóspitas dos fundos 

oceânicos, as fontes hidrotermais são ambientes ricos em formas de vida microscópicas 

que participam ativamente no ciclo geoquímico e que garantem a manutenção dos 

extensos ecossistemas associados a estes locais (Jannasch & Wirsen,1979; Karl et al., 

1980; Jannasch & Mottl, 1985 citados em Meier, 2016). 

Um dos principais componentes destes ecossistemas é a presença de bactérias 

quimiossintéticas, presentes na subsuperfície dos sistemas hidrotermais pouco 

profundos e nos sedimentos em torno das emissões gasosas (Dando et al., 1999; 

Tarasov et al., 2005). Estas bactérias têm a capacidade de obter energia através da 

oxidação de susbtâncias inorgânicas e usam essa energia para fixar dióxido de carbono, 

produzindo assim compostos orgânicos. A energia que sustenta todas as formas de vida 

destes ecossistemas encontra-se nos minerais e compostos químicos, onde se 

destacam o sulfureto de hidrogénio, o metano e o hidrogénio, presentes nos fluidos 

hidrotermais (Jannasch & Mottl, 1985 citado em Meier, 2016). É a oxidação destes 

compostos que permite a obtenção de protões e eletrões necessários à quimiossíntese. 

Nestes lugares, aparentemente hostis, a vida desenvolveu-se e evoluiu de tal 

forma que, hoje, é possível encontrar aí uma notável diversidade biológica como, por 

exemplo, alguns invertebrados, como vermes tubulares (Fig.9), bivalves e crustáceos 

que vivem em simbiose com as bactérias quimiossintéticas (Dubilier et al., 2011).  

 

 

 

Figura 10 - Riftia pachyptila, um verme tubular 
associado a fontes hidrotermais do fundo do mar..  

Gollner et al. (2010). 
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A quimiossíntese é, assim, o processo de produção primária mais importante 

para as comunidades que habitam o oceano profundo, sustentando a vida num 

ambiente inalcançável pela luz do Sol e onde predomina a escuridão. Todos os 

organismos quimioautotróficos utilizam substâncias inorgânicas, como o amoníaco 

(NH3), o dióxido de carbono (CO2) e o sulfureto de hidrogénio (H2S), para produzirem 

açúcares, mas a forma como realizam este processo depende das espécies.  

Podemos considerar a quimiossíntese como “uma espécie de fotossíntese”, uma 

vez que conduz à produção primária de compostos orgânicos. Tal como na fotossíntese, 

podemos distinguir duas fases: na primeira, ocorrem as reações de oxidação-redução 

do substrato, que permitem a obtenção de protões e eletrões que são transportados ao 

longo de uma cadeia, levando à produção de moléculas de NADPH, com alto poder 

redutor, e também à mobilização de energia que possibilita a síntese de moléculas de 

ATP. A segunda fase é semelhante ao processo fotossintético, havendo incorporação 

de CO2 para obtenção de carbono e síntese de açúcares. Nesta fase intervêm o NADPH 

e a fonte de energia, o ATP, formados na primeira fase.  

Tanto a fotossíntese como a quimiossíntes são processos biológicos que 

necessitam de uma fonte de energia, dióxido de carbono (CO2), como fonte de carbono 

para a síntese de açúcares, e de hidrogénios e eletrões (Van Dover, 2010). A diferença 

significativa entre estes dois processos situa-se nas reações de oxidação-redução da 

primeira fase da quimiossíntese, em que podem intervir diferentes dadores e 

aceitadores de electrões e protões, sendo os mais relevantes para as comunidades dos 

fundos oceanicos os sulfuretos e o metano (Jannasch & Mottl, 1985 citado em Smith, 

2012). O oxigénio, elemento fundamental para a manutenção da vida na Terra, é 

libertado para o meio como produto da fotossíntese, enquanto que a quimiossíntese 

sintetiza variados produtos, consoante o substrato geoquímico onde se dá o processo. 

Os açúcares produzidos provêm, em ambos os processos, em condições aeróbias, das 

reações do Ciclo de Calvin-Benson, onde o carbono é incorporado. 

Segundo Russel & Hall (2009), a vida quimiossintética terá surgido nestes 

ambientes, há mais de 4 mil milhões de anos. A geoquímica de redução de CO2 nas 

nascentes hidrotermais fornece, assim, um modelo para compreendermos como tais 

processos poderiam ter sido possíveis no despertar da vida na Terra (Martin et al., 

2008).  
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Capítulo III – Metodologia da Investigação 

 

O planeamento de uma investigação requer uma metodologia que corresponda 

às necessidades do estudo e que auxilie na resposta ao problema proposto. Por isso, 

neste capítulo, procedeu-se à aprensentação das técnicas e instrumentos de recolha de 

dados. Para Coutinho (2011), o ato de investigar é “uma atividade que pressupõe algo 

que é investigado, uma intencionalidade de quem investiga e um conjunto de 

metodologias, métodos e técnicas para que a investigação seja levada a cabo numa 

continuidade que se inicia com uma interrogação e termina com a apresentação pública 

dos resultados da investigação” (p.5-6). 

  

III.1. Classificação da Investigação 

 

Atualmente, a formação de professores tem apostado na vertente investigativa. 

Segundo Alacón (2000), a qualidade do ensino e da aprendizagem, aliada à inovação, 

requer dos professores “um espírito de pesquisa próprio de quem sabe e quer investigar 

e contribuir para o conhecimento sobre a educação”. Os benefícios desta atitude poderá 

ainda ter consequências no desenvolvimento profissional dos docentes e para o 

desenvolvimento institucional das escolas em que estes se inserem. A investigação 

educacional é essencial para melhorar a qualidade do ensino, recriando-o e procurando 

novas metodologia e novos conhecimentos que promovam as aprendizagens efetivas 

dos alunos e o gosto em aprender e andar na escola. 

O mesmo autor defende que cada professor é um investigador, na medida em 

que pode já exercer a docência integrada numa atividade investigativa, ou então, numa 

fase de formação incial de professores em que há uma fase exploratória de experiência-

investigação, que deve ser aproveitada. 

Esta investigação enquadra-se num domínio pré-experimental (Moore, 1983; 

Wiersma, 1995; Mertens, 1998; Coutinho, 2011). Segundo Campbell & Stanley (1963), 

é importante considerarmos o “pouco valor científico” que este design pré-experimental 

apresenta, uma vez que não permite um controlo adequado de fontes de validade 

interna. Apesar da presença de elementos básicos de um plano experimental (variáveis, 

grupo, tratamento), estes planos não asseguram a validade dos resultados do estudo 
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(Campbell & Stanley, 1963; Fox, 1987; Eismann, 1992; Stern e Kalof, 1996 citados em 

Coutinho, 2011). Segundo Moore (1983), em qualquer uma das três modalidades deste 

design experimental há deficiências que se estabelecem ou devido à presença de um 

grupo intacto, sem grupo de controlo, ou à existência de dois grupos não equivalentes 

em que apenas um deles recebe o tratamento. Estas deficiências levam a inexistência 

de causalidade, no caso de existir apenas um grupo experimental, ou a um baixo suporte 

de causalidade por comparação entre os dois grupos equivalentes. 

Uma vez aplicado numa turma de Iniciação à Prática Profissional, este estudo 

não permite qualquer comparação e as inferências baseiam-se apenas em expetativas 

do que seriam os dados se esta atividade não fosse aplicada no grupo X (turma de IPP), 

ou seja, comparam-se os dados com o que Black (1999) chama de “conhecimento 

geral”. Este facto não é compatível com uma evidência científica segura, pois não é 

possível estabelecer comparações que permitam o registo de diferenças (Coutinho, 

2011).   

No presente caso, só existe um grupo (X), não aleatorio, e um pré-teste (O1) e 

um pós-teste  (O2), sendo, por isso, um estudo do tipo O1XO2, em que não há controlo 

das variáveis. A relevância do mesmo mantem-se pelo facto de permitir verificar se esta 

metodologia de ensino por ABRP é eficiente, independentemente de outras também o 

serem.   

 

 III.2. Caracterização da Amostra 

 

A amostra desta investigação tratou-se de uma amostra de conveniência da qual 

fazem parte os alunos de 10º ano do ensino secundário, da disciplina de Biologia e 

Geologia, e que se encontraram disponíveis e ao alcance do investigador, sendo comum 

a formandos em IPP utilizarem as turmas que lhes foram atribuídas. Esta amostra não 

é representativa de nenhum grupo e, por isso, não é generalizável a nenhuma 

população, tratando-se de um processo de amostragem não probabilístico (Cohen et 

al., 2007).  

Quanto à caracterização da amostra deste estudo, esta é constituída por 18 

alunos (n=18) do 10º ano, sendo 10 raparigas e 8 rapazes, com uma média de idades 

de 15,6 anos e um desvio padrão de 0,62. A escola onde se realizou a investigação 
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estava integrada no protocolo da IPP (Iniciação à Prática Profissional) da Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto. 

 

Tabela 3 – O género e a média de idades da amostra da investigação. 

 Feminino Masculino 

Amostra 66% (10) 33% (8) 

Média idades 15,6 

 

 

III.3. Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados 

 

Anteriormente à enunciação das técnicas e instrumentos utilizados nesta 

investigação, é importante compreender ao que cada um corresponde. No caso das 

técnicas, referimo-nos aos procedimentos que foram previamente definidos pelo 

investigador e que permitem obter resultados específicos no ato da recolha e análise de 

dados (Gonçalves, 2004). Por outro lado, os instrumentos são todos os recursos 

utilizados ao longo do estudo para a recolha de dados (Vilelas, 2009). 

Os testes podem ter um papel importante a vários níveis, tais como na aferição 

de conhecimentos, aptidões ou desempenho, pelo que são um instrumento muito usado 

e bastante útil na recolha de informação. Não requerem obrigatoriamente a presença do 

investigador e a análise dos dados que fornecem é relativamente direta. 

Para este estudo pré-experimental foram elaborados um pré-teste e um pós-

teste, aplicados depois de determinadas a sua validade e fiabilidadade. O primeiro (pré-

teste) funcionou como avaliação diagnóstica dos conhecimentos prévios dos alunos e o 

segundo (pós-teste), realizado após a aplicação da metodologia de Ensino Baseado na 

Resolução de Problemas, com o objetivo de analisar a aprendizagem dos alunos. O 

pós-teste é igual ao pré-teste e consiste numa série de questões de escolha múltipla 

sobre o conteúdo científico desta investigação e, no final, uma questão de 

desenvolvimento que pretendem aferir as aprendizagens realizadas pelos alunos no 

decorrer do plano de intervenção. A análise dos seus resultados poderá fornecer 

importantes indicadores para a melhoria da prática docente. 
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III.3.1. Validade e fiabilidade do instrumento 

 

A validade de um instrumento, de uma forma geral, baseia-se na segurança de 

mesmo assegurar uma medição que corresponda ao que de facto pretende medir 

(Cohen et al, 2007). Uma das formas de garantir a validade do estudo foi a validação 

prévia dos pré e pós-teste que foram aplicados, e verificar se os mesmos apresentam 

fiabilidade, ou seja, se avaliam ou medem aquilo que se pretende. A grande ameaça à 

validade interna na presente investigação teve a ver com a incerteza de que as relações 

observadas empiricamente entre as variáveis independente e dependente pudessem 

não ser explicadas por outros fatores ou outras variáveis, para além da variável 

independente. No contexto da IPP é impossível assegurar que todas as variáveis 

intervenientes estão controladas, ou seja, todas as variáveis que podem influenciar o 

processo mas que não podem ser vistas, medidas ou manipuladas. 

Os pré-teste e pós-teste foram aprovados pelos dois orientadores científicos 

desta investigação e pela orientadora de IPP. 
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Capítulo IV – Aplicação da Investigação 

 

Neste capítulo é apresentado o programa de intervenção que decorreu durante 

as aulas estipuladas para a realização desta investigação, acompanhado por uma 

descrição e breve reflexão sobre o desempenho dos intervenientes. 

 

Para a aplicação do programa de intervenção foram estipuladas 2 aulas, sendo 

que uma foi de 100 minutos e outra de 125 minutos. Antes da aplicação, e por uma 

questão de investigação e comparação de resultados, os alunos resolveram o pré-teste 

sobre fotossíntese e quimiossíntese. 

Depois da realização do 

pré-teste, passou-se à aula 

propriamente dita, orientada pela 

questão geral “Quimiossíntese é 

um espécie de fotossíntese?”, no 

sentido de ser possível 

estabelecer comparações entre 

estes dois processos biológicos, 

para além da compreensão do 

processo quimiossintético. Apesar 

de ser uma matéria que integra a 

componente de biologia do 10º 

ano, a geologia também marca 

presença na relação dos 

organismos quimiossintéticos com as nascentes hidrotermais, que libertam substâncias 

importantes nestes ecossistemas, como, por exemplo, o sulfureto de hidrogénio, 

utilizadas como fonte de energia inorgânica inicial. Esta substâncias funcionam como 

substrato que, a partir de um conjunto de reações de oxidação-redução, permitem a 

produção de açúcares. 

Uma vez que os alunos não estavam familiarizados com esta nova metodologia, 

o professor-tutor apresentou à turma as suas características gerais de funcionamento. 

Estes entenderam perfeitamento o passos a seguir e corresponderam de forma muito 

satisfatória.  

Figura 11 - O professor-investigador no trabalho de tutoria 
com os alunos, durante a realização da ficha de 

monitorização da ABRP. 
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De seguida, os alunos forma distribuídos em grupos de 4 a 5 elementos para a 

exploração do cenário, apresentado através de uma banda desenhada produzida pelo 

professor-investigador. Posteriormente, os alunos foram seguindo a ficha de 

monitorização, com o levantamento dos factos e formulação das questões, a partir do 

cenário apresentado. Depois de realizado este trabalho nos pequenos grupos, 

procedeu-se à discussão das respostas com toda a turma. Já na segunda aula, durante 

a planificação da pequena investigação, os grupos de trabalho procederam à análise 

dos recursos e documentos disponíveis (textos de apoio, manual e vídeos do youtube) 

e foram construíndo hipóteses para as questões formuladas. De realçar o papel do 

professor-tutor ao intervir e a ajudar os alunos quando estes, por si só, não foram 

capazes de atingir os objetivos estipulados (Fig.10). Depois de todo este processo e 

depois de apresentadas as propostas de solução, os alunos chegaram, finalmente, às 

respostas que explicam o cenário-problema e, por consequência, responde à questão 

que orientou estas aulas. Ao mesmo tempo, foram debatendo as ideias entre eles, em 

pequeno e com a turma toda. Finalmente, e antes de resolverem o pós-teste foi-lhes 

pedido que elaborassem, como produto final, um mapa de conceitos de comparação 

entre os dois processos biológicos de autotrofia: quimiossíntese e fotossíntese.  

Um mapa de conceitos pode ser entendido como uma ferramenta gráfica para 

organizar e representar o conhecimento conceptual de um indivíduo sobre um 

determinado tema ou domínio (Jofré et al., 2014). Os mesmos autores referem que a 

construção de mapas de conceitos constitui um processo de aprendizagem cognitiva, 

uma vez que o aluno estabelece ligações, distingue e relaciona os conceitos, de modo 

a organizar os conhecimentos sobre um ou mais determinados temas.  

 Segundo a teoria cognitiva de Ausubel, a aprendizagem significativa ocorre 

quando uma nova informação (conceito, ideia, proposição) adquire significado para o 

aluno, através de um espécie de ancoragem em aspetos relevantes da estrutura 

cognitiva preexistente do indivíduo. De uma forma mais pormenorizada, a aprendizagem 

efetiva realiza-se através de conceitos, ideias, proposições já existentes na sua 

estrutura de conhecimentos com determinado grau de clareza, estabilidade e 

diferenciação. Os mapas de conceitos foram, então, desenvolvidos para promover a 

aprendizagem significativa, diagnosticando conceções alternativas, organizando e 

facultando a informação (Moreira, 2010). 

 Segue-se o mapa de conceitos construído pelo professor-investigador utilizado 

como produto final de consolidação dos conteúdos abordados no decorrer das aulas: 
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Figura 12 – Mapa de conceitos produzido pelo professor-investigador e utilizado como 
produto final da atividade. 
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Capítulo V – Resultados e Discussão 

 

No presente capítulo procede-se à apresentação e discussão dos resultados, 

obtidos a partir da aplicação dos pré e pós-teste e tendo por base os objetivos, finalidade 

e problema desta investigação.  

 

Após a a aplicação do pré-teste e do pós-teste, utilizados como instrumentos de 

avaliação deste estudo, procedeu-se ao tratamento dos dados através do SPSS. Uma 

vez que esta metodologia de investigação se debruçou numa análise pré-experimental, 

recorreu-se a uma análise quantitativa dos resultados. Devido à normalidade da 

população, o tratamento de dados foi realizado através do Teste Wilcoxon para duas 

amostras emparelhadas. 

A estatística descritiva dos resultados do pré-teste e do pós-teste estão 

discriminados na tabela 2:  

 

Tabela 4 – resultados do pré-teste e do pós-teste no grupo de intervenção 

 

 Pré-teste Pós-teste 

Mínimo 30 30 

Máximo 118 200 

Média 79,9 137,1 

Desvio padrão 27,57 31,20 

 

Os resultados apresentados na tabela 2 revelam uma diferença significativa nas 

médias dos resultados do pré-teste (79,9) e do pós-teste (137,1) realizados pela turma, 

o que evidencia o impacto positivo da intervenção. Com recurso ao SPSS, aplicou-se o 

teste Wilconxon para amostras emparelhadas, obtendo-se um resultado (Wilconxon Z = 

- 3,724; p = 0,000), que reforça o papel significativo da intervenção.  



 Quimiossíntese é uma espécie de fotossíntese?  
O Ensino Baseado na Resolução de Problemas e o desenvolvimento de conhecimento científico 

  38 
 

 
 

Apesar das observações durante as aulas não terem sido registadas numa 

grelha de registo, devido ao exigente trabalho de tutoria da parte do professor-tutor, este 

foi capaz de verificar, num âmbito global, o esforço dos alunos participantes no 

desenvolvimento das tarefas propostas como, por exemplo, no preenchimento da ficha 

de monitorização, e a tentativa de compreensão efetiva dos conteúdos, assim como de 

alguma capacidade investigativa, apesar desta última não ser tão relevante para a 

investigação em causa.  

No que se refere ao preenchimento da ficha de monitorização e construção do 

mapa de conceitos, os estudantes conseguiram cumprir os objetivos de forma bastante 

satisfatória, o que se veio a refletir nos resultados do pós-teste. 

Do ponto de vista das atitudes, o trabalho em grupo não criou qualquer momento 

de instabilidade que pudesse prejudicar o decorrer da intervenção didática, mas, pelo 

contrário, foi promotor de uma discussão construtiva entre os alunos e entre os alunos 

e o professor-tutor, de um maior dinamismo na aula e de um grande espírito de 

colaboração entre todos, ou seja, um verdadeiro trabalho em equipa.  

Todos estes factos apontam para uma metodologia de ensino que funciona e 

que auxilia os alunos a adquirirem conhecimento cientifico, a par de outras já 

comprovadas na literatura da especialidade. Também o facto de o professor ter 

observado uma maior dinâmica dos alunos na aula como, por exemplo, no interesse 

pela matéria abordada, a curiosidade manifestada, a participação durante a realização 

das tarefas propostas, aponta para um outro efeito significativo a ser alcançado com 

esta metodologia. Tal pressuposição reforça a necessidade de continuarmos a intervir 

no ensino com a ABRP para obter evidências que permitam conclusões mais assertivas. 
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Capítulo VI – Conclusões 

 

 O presente capítulo apresenta-se dividido em duas secções: a primeira onde são 

mencionadas as conclusões gerais que foram obtidas e que permitiram responder às 

questões de investigação delineadas incialmente; e o segundo que corresponde à 

enumeração das limitações que foram sentidas ao longo de todo o processo. 

 

VI.1. Conclusões da Investigação 

 

Metodologias que rompem com os métodos de ensino tradicionais, como o 

Ensino Baseado na Resolução de Problemas, em que os alunos são chamados a 

assumir protagonismo no seu processo de aprendizagem apresentam, não só eficácia 

na aquisição de aprendizagens significativas, como também se revelam preponderantes 

no desenvolvimento de outras competências. A ABRP desenvolve capacidades de 

trabalho em grupo, havendo distribuição de tarefas, partilha de opiniões, ideias e 

conhecimentos entre os alunos. Neste sentido, uma distribuição adequada dos alunos 

pelos grupos é um fator importante para que os alunos com mais dificuldades possam 

beneficiar deste funcionamento da aula.  

Apesar de este estudo não se focar nas capacidades investigativas, importa 

realçar as potencialidades referidas na bibliografia da especialidade nesta área e que já 

foram mencionadas anteriormente: o raciocínio científico, pensamento crítico, tomada 

de decisões, autonomia, trabalho de pesquisa, trabalho colaborativo, criativdade ou 

auto-valiação. Para além deste aspeto, a ABRP estimula a formulação de questões, o 

espírito crítico, e competências que contribuem para o desenvolvimento integral dos 

alunos. Talvez mais importante do que estas competências, são as competências 

humanas que esta metodologia fomenta no trabalho coletivo entre os alunos, formando 

uma verdadeira equipa de aprendizagem. Tal como no desporto, uma equipa não é feita 

de talentos individuais, mas sim da sinergia psicológica que todos os elementos em 

conjunto conseguem criar: um bom trabalho de equipa caracteriza-se por ser um 

processo colaborativo e criativo. 

De uma forma geral, os objetivos inicialmente propostos foram cumpridos. 

Apesar da quimiossíntese não ser uma matéria muito relevante no programa de Biologia 
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de 10º ano, a sua relação com a fotossíntese criou um dinâmica interessante para a 

aplicação desta metodolgia, devido à semelhança dos dois processos biológicos. Assim, 

o estudo da quimiossíntese permitiu consolidar os conhecimentos sobre a fotossíntese. 

Mais importante do que a própria relação de semelhança entre os dois processos, os 

resultados deste estudo revelam a eficácia da ABRP como metodologia de ensino.  

Do ponto de vista didático, os alunos compreenderam facilmente o 

funcionamento e a dinâmica da aula, uma vez que foi a primeira experiência com esta 

nova metodolgia. Para além da aquisição dos conhecimentos acerca da quimiossíntese, 

os alunos consolidaram os conhecimentos relativos à fotossíntese, comparando ambos 

os processos. O enriquecimento da água em mineirais, ao contactar com a rocha 

quente, e que, posteriormente, vai dar origem ao substrato, que está na base da 

quimiossíntese realizada pelas bactérias quimioautotrófcas, foi o fenónemo que suscitou 

maior questionamento e curiosidade por parte dos alunos. Com recurso aos materiais 

fornecidos pelo professor-tutor e com a sua orientação, foi possível a compreensão do 

fenómeno associado à produção primária nas nascentes hidrotermais. 

O professor-investigador foi observando o interesse e a motivação dos alunos 

no desempenho de todas as tarefas, o que permite concluir que a ABRP facilita a 

aquisição de conhecimentos científicos e a sua dinâmica estimula o interesse e a 

motivação dos alunos para a aprendizagem dos conteúdos.  

Importa salientar ainda a importância do cenário apresentado, em forma de 

banda desenhada, e com algum humor à mistura, que, sem ridicularizar a atividade, 

cativou os alunos, motivando-os para o desempenho das tarefas. Os recursos 

educativos, como a banda desenhada, surgem como uma ferramenta que o professor 

deve ter à sua disposição para alcançar objetivos, não só de proporcionar a 

aprendizagem, mas também de orientar e motivar o espírito crítico dos seus alunos. A 

grande variedade de recursos disponíveis não deve servir de desencorajamento à sua 

utilização, mantendo-se o docente na sua zona de conforto, que muitas vezes é a 

utilização exclusiva do manual escolar, mas sim servir de incentivo à exploração, a 

experimentar novas metodologias e novos desafios, que por certo irão não só motivar o 

seu trabalho enquanto docente, mas também para incentivar e motivar os seus alunos. 

A busca de novidades poderá ser uma arma importantíssima contra a monotonia que 

muitas vezes o ensino se pode tornar, quando ano após ano se recorre sempre ao 

mesmo material para explicar vezes sem conta o que já foi usado e reaproveitado de 

anos anteriores. 
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O produto final desta atividade e como forma de consolidar os conhecimentos 

relativos à fotossíntese e à quimiossíntese, foi a construção de um mapa de conceitos, 

onde os alunos foram chamados a relacionar estes dois processos e responder, mais 

uma vez, à questão que orientou toda a aula. Devido ao tempo limitado para o efeito, 

este produto final não contou como instrumento de avaliação desta investigação. 

Todavia, o professor-investigador foi capaz de fazer uma avaliação superficial do 

desempenho dos grupos na elaboração do mapa de conceitos, chegando à conclusão 

que os objetivos foram, também, cumpridos, de uma maneira geral.  

 

VI.2. Limitações da investigação e Implicações na 

Atividade Docente 

 

Ao longo desta investigação, surgiram algumas contrariedades ou limitações que 

influenciaram o seu desenvolvimento. Em relação à componente educacional, o 

reduzido recurso a esta metodologia por parte dos professores fez com que os alunos 

não estivessem familiarizados com a ABRP, o que levou à necessidade de despender 

de tempo de aula para os contextualizar. Nota-se, de uma maneira geral, uma renitência 

dos alunos, habituados ao método transmissivo, a metodologias novas, que lhes 

atribuam um protagonismo maior na construção do seu conhecimento. No ensino atual, 

os professores encontram-se condicionados ao cumprimento dos programas 

curriculares estabelecidos pelo Ministério da Educação, excluindo qualquer metodologia 

que interfira negativamente no tempo estabelecido para lecionar determinada matéria. 

Quanto à parte da investigação em si, as principais ameaças e fraquezas a 

salientar são: 

▪ A gestão do tempo do orientador cooperante, deliberou um número de 

aulas reduzido para a investigação em causa. 

▪ A inexistência de um grupo de controlo, uma vez que o professor 

investigador só contactou com uma turma de 10º ano de escolaridade. 

▪ A heterogeneidade existente entre vários alunos, que caso não haja uma 

boa gestão, pode levar a que o trabalho de grupo seja desequilibrado. 
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Segundo Trindade (2009), o desafio que se impõe atualmente à classe docente 

em geral consiste em romper com a forma tradicional de ensinar ciências, ser criativo e 

promover o desenvolvimento do conhecimento e da compreensão da ciência. Apela-se, 

assim, a uma pedagogia que dê oportunidade aos alunos de se construírem e se 

afirmarem como seres humanos no momento em que possam, através de interações 

que se estabelecem uns com os outros e com os seus professores, confrontar-se com 

a fatia decisiva do património das informações, instrumentos, procedimentos e 

instrumentos que lhes permitam apropriar-se desse património e utilizá-lo e, de algum 

modo, recriá-lo como instrumento a partir do qual poderão potenciar as suas 

possibilidades de interpretar, compreender e agir no mundo e sobre o mundo.   

 

Apesar da resistência de alguns professores em optarem por novas 

metodologias, por exigirem trabalho e tempo, acredito que as melhorias nas 

aprendizagens dos alunos podem ser significativas e justificar esse investimento. Para 

além disso, não há nada melhor do que ensinar alunos motivados e que gostem de 

aprender.  

 

Portanto, é necessário que, em todos os níveis escolares, os professores não se 

limitem a transmitir os conteúdos e procurem metodologias pedagógicas estimulantes, 

como é o caso do Ensino Baseado na Resolução de Problemas, e que levem os alunos 

a refletir, desenvolver o espírito crítico e a aprender processos em vez de memorizarem 

conceitos. Para isso, os professores não podem ter medo de ser criativos, de inovar, de 

ousarem de forma até um pouco radical dentro da sala de aula, porque serão essas as 

memórias que os alunos vão guardar, é isso que nos vai inspirar ao longo da vida.  

É esta máxima que me orienta enquanto futuro professor. E acredito que são os 

jovens como eu, apaixonados, com as novas ideias, cheios de entusiasmo e de 

motivação que podem ser fatores decisivos para as exigências do ensino da atualidade 

e dos alunos do presente e do futuro.  

 

A presente investigação foi alvo de grande dedicação e empenho por parte do 

autor deste relatório. Toda a dinâmica inerente à produção de materiais, gestão do 

tempo e ao controlo de diversos fatores exigiu uma atenção acrescida para que todos 

os objetivos inicialmente propostos fossem cumpridos. 
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Apêndice 

1. Planificação de Aula 

 

a. Cenário/problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Contextualização escolar 

Esta metodologia será aplicada aquando da abordagem em sala de aula da sub-

unidade Obtenção de matéria pelos seres autotróficos, do programa de Biologia 

de 10º ano, inserida na Unidade 1 – Obtenção de matéria. 

 

c. Tempo previsto 

 

200 minutos (4 aulas de 50 minutos) 
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d. Pré-requisitos 

 

8º ano 

 

▪ Explicar o modo como algumas atividades dos seres 

vivos (alimentação, respiração, fotossíntese) 

interferem nos ciclos de matéria 

▪ Indicar formas de transferência de energia existentes 

nos ecossistemas 

 

 

10º ano 

 

▪ Fotossíntese 

 

 

e. Objetivos 

 

i. Objetivos gerais 

 

▪ Compreender que o conhecimento científico está em permanente 

construção, é subjetivo, de base empírica e que requer criatividade 

e imaginação (natureza da ciência) 

▪ Mobilização de conhecimentos prévios para a compreensão de 

novas situações problemáticas 

▪ Despertar a curiosidade e o interesse em fazer ciência 

▪ Desenvolver o espírito crítico e a capacidade para o questionamento 

a partir de um cenário real 

▪ Promover atitudes e valores de cidadania inerentes ao trabalho em 

grupo 

 

ii. Objetivos específicos 

 

▪ Perceber os mecanismos associados aos processos 

quimiossintéticos 

▪ Comparar os processos quimio e fotossintéticos 

▪ Associar a quimiossíntese e os organismos quimiossintéticos aos 

ambientes de vulcanismo hidrotermal nos fundos oceânicos 

▪ Compreender a importância ecológica da quimiossíntese 



 Quimiossíntese é uma espécie de fotossíntese?  
O Ensino Baseado na Resolução de Problemas e o desenvolvimento de conhecimento científico 

  51 
 

 
 

f. Conceitos a mobilizar 

 

Quimiossíntese, bactérias quimiossintéticas, nascentes hidrotermais. 

 

 

g. Ciclo de apresentação 

 

▪ Contextualização problemática com a exploração do cenário 

▪ Realização da ficha de monitorização 

▪ Síntese dos factos e das questões-problema com os elementos dos 

respetivos grupos 

▪ Análise dos recursos e documentos disponíveis nas fontes de 

informação 

▪ Conclusão da ficha de monitorização 

▪ Apresentação do produto final e síntese das propostas de solução 

▪ Aplicação dos saberes adquiridos 

 

i. Questões-problema (exemplos) 

 

▪ Qual é o processo de autotrofia que se assemelha à fotossíntese e que 

é referido no problema? 

▪ Como se realiza um processo de autotrofia na ausência de luz? 

▪ Porque razão são libertados fumos negros nas nascentes hidrotermais? 

▪ Qual a importância dos fluidos quentes e tóxicos libertados pela 

atividade vulcância das nascentes hidrotermais? 

▪ Qual a importância das bactérias para o ecossistemas hidrotermais? 

▪ Qual a razão para se suspeitar que a vida na Terra possa ter 

despertado nestes ambientes inóspitos? 

 

j.   Produto final  

Mapa de conceitos 

 

k.     Fontes de dados 

Manual de Biologia de 10º ano adotado pela escola 
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l. Ficha de monitorização 

 

Ficha de monitorização: “Quimiossíntese é uma espécie de fotossíntese?” 
 
Nome:                                                                                         Nº          Turma: 

Lista de factos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questões-problema: 

Planificar investigação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta(as) de solução: 
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2. Textos de Apoio 

 

i. Documento 1 

   DOC 1: 

A VIDA NAS CRISTAS MESO-OCEÂNICAS 

 

Com exceção da Islândia, as fissuras produzidas 

quando as placas tectónicas se movimentam entre si e 

que atravessam, principalmente, as bacias oceânicas, 

dando origem a um sistema vulcânico conhecido por 

cristas médio-oceânicas, encontram-se submersas. 

Contudo é ao longo destas cristas que a rocha fundida, 

originiada no interior da Terra, ascende e extrui ao nível 

do fundo oceânico, provocando o afastamento das placas 

tectónicas para fora das cristas. O resultado de toda esta 

dinâmica são paisagens bizarras e constantemente 

remodeladas pelas erupções vulcânica e sismos, onde 

surgem nascentes quentes tóxicas e se regista uma 

abundância de vida independente da luz do sol. 

Seguramente, estas são umas das zonas mais 

interessantes e menos conhecidas do nosso planeta. 

Fluidos quentes e tóxicos não parecem ser o local 

mais indicado para a vida prosperar, mas a verdade é que 

é precisamente ao redor das cristas oceânicas que se 

podem encontrar as maiores concentrações de biomassa do oceano profundo. Os 

animais que aí se encontram podem ser estranhos para os nossos padrões, 

nomeadamente vermes gigantes sem tubo digestivo que se alimentam aproveitando-se 

de bactérias nos seus tecidos que, por sua vez, aproveitam a energia química do meio 

para a síntese das substâncias necessárias para o seu metabolismo. Os cientistas 

acreditam que foi em locais como estes que a vida evoluiu pela primeira vez na Terra.  

 

Fonte: http://yearofplanetearth.org/content/downloads/portugal/brochura9_web.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Morfologia da Crista 
Meso-Oceânica, no Oceano 

Atlântico. 
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ii. Documeto 2   DOC 2:  

 

HIDROTERMALISMO SUBMARINO NOS AÇORES 

 

As ilhas que constituem o Arquipélago dos Açores representam os pontos mais 

altos de uma complexa cadeia de montes submarinos situada na Crista Médio-Atlântica, 

que alberga uma riqueza biológica excepcional. Destes, destacam-se o Banco Princesa 

Alice e o Banco D. João de Castro. 

O primeiro é um monte submarino com uma extensa área de baixas 

profundidades, 90 km a sudoeste da Ilha do Pico. O banco deve o seu nome a ter sido 

descoberto durante uma campanha oceanográfica realizada a 9 de Julho de 1896 por 

Alberto I, Príncipe do Mónaco, a bordo do seu navio de investigação Princesse Alice. 

Atinge a profundidade mínima de 35 metros e apresenta uma enorme biodiversidade, 

constituindo um precioso recurso pesqueiro e um óptimo local para a prática do 

mergulho. 

O Banco D. João de Castro é um monte submarino isolado, localizado entre as 

ilhas de S. Miguel e Terceira, sísmica e vulcanicamente muito activo, com formas 

secundárias de vulcanismo evidentes que se traduzem em numerosas fumarolas e 

nascentes termais. A última grande erupção no Banco D. João de Castro ocorreu em 

Dezembro de 1720 e formou uma pequena ilha sensivelmente circular. A erosão 

marinha depressa a reduziu consideravelmente, de tal forma que em 21 de Julho de 

1722 o Conselho da Marinha foi informado de que a ilha tinha desaparecido, embora 

haja notícias de registos visuais posteriores. 

Após quase dois séculos de disputa quanto à existência ou não da ilha ou de um 

baixio dela resultante, o navio hidrográfico português D. João de Castro descobriu o 

baixio, ao qual foi dado o nome do navio. Os fundos marinhos e as águas em torno do 

Banco D. João de Castro exibem uma grande biodiversidade, com cerca de 220 

espécies identificadas e um índice de Margarlef de 8,7 (medida utilizada em ecologia 

para estimar a biodiversidade de uma comunidade, em que valores superiores a 5 são 

considerados como indicador de grande biodiversidade). São conhecidas também 

nascentes hidrotermais de superfície, entre os 20 e os 45 metros, que constituem um 

importante desafio para o estudo das comunidades que ocorrem neste tipo de habitat. 

Esta riqueza biológica e a singularidade das formas de vulcanismo submarino que exibe 

justificaram que o Banco D. João de Castro fosse considerado como Sítio de Interesse 

Comunitário e integrado na Rede Natura 2000 da União Europeia. 

Os Açores constituem igualmente uma área muito importante para estudos das 

fontes hidrotermais profundas. Estas fontes têm sido alvo de vários projectos de 

investigação por parte de diversos cientistas. A sul do arquipélago têm sido descobertos, 

desde 1993, vários campos hidrotermais, numa zona da Crista Média Atlântica que ficou 

conhecida como a região MOMAR (do projecto MOMAR - Monitoring the Mid-Atlantic 

Ridge), por se ter tornado uma região privilegiada para estudos internacionais da crosta 

submarina e fauna. 

Tudo começou com a descoberta acidental do campo Lucky Strike, situado a 

1700 metros de profundidade, quando uma missão americana que dragava basaltos 

recolheu pedaços de chaminés hidrotermais, com animais das fontes ainda vivos. Desde 

então têm-se sucedido as missões, tendo-se descoberto os campos Menez Gwen (800 

m), Rainbow (2300 m) e Saldanha (2200 m). A diversidade destes campos é elevada, 

apresentando características importantes para a compreensão da origem de recursos 

minerais, metálicos e possivelmente energéticos. O ponto mais enigmático é ainda a 
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possível relação de alguns (como o campo Saldanha) com os campos de hidratos de 

metano que ocorrem nas vertentes continentais, dada a abundância de metano em 

ambas as situações. 

A descoberta do hidrotermalismo submarino é uma história de sucesso das 

Ciências da Terra. Nada fazia prever que se viriam a descobrir aí algumas das mais 

interessantes comunidades de seres vivos conhecidas na Terra. Este campo de 

investigação constitui hoje uma linha importantíssima de avanço da ciência. As 

comunidades biológicas dos campos hidrotermais são constituídas por extremófilos, 

organismos que vivem em condições extremas (falta de luz, baixa temperatura, pressão 

elevada e abundância de elementos tóxicos para a generalidade dos seres vivos, 

incluindo arsénio, mercúrio e outros). A quase totalidade das fontes de energia destas 

comunidades são químicas e dependentes de reacções com o enxofre, um elemento 

fornecido pelas fontes hidrotermais. 

O estudo destas comunidades de vida em condições extremas tem especial 

interesse porque poderá dar-nos pistas sobre a origem da vida na Terra e até para a 

busca de vida extraterrestre. A conjugação de vulcanismo com a presença de água 

como em Europa, lua de Júpiter, poderá gerar campos hidrotermais submarinos e talvez 

vida. 

Uma missão coordenada por Fernando Barriga, representante de Portugal no 

European Science Foundation Marine Board e investigador/coordenador do Creminer - 

Centro de Recursos Minerais, Mineralogia e Cristalografia, recolheu fragmentos 

geológicos e colónias biológicas nas proximidades do vulcão da Serreta, zona de fundos 

marinhos a oeste da costa da Ilha Terceira, frente à povoação da Serreta, onde têm 

ocorrido erupções submarinas frequentes ao longo de linhas de fractura. A missão 

integrou investigadores da Universidade dos Açores e as sondagens foram feitas a partir 

do navio hidrográfico da Marinha Portuguesa “Gago Coutinho”, com o apoio do primeiro 

ROV (veículo submarino telecomandado) português, de nome “Luso”, que pode 

mergulhar a seis mil metros de profundidade. 
 

Fonte: http://cienciaviva.pt/temosCiencia/acores.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Jazigos metálicos submarinos do arquipélago dos Açores. Disponível em: 
http://visao.sapo.pt/actualidade/portugal/2017-08-14-Ja-comecou-a-batalha-para-alargar-Portugal) 

 

 

http://visao.sapo.pt/actualidade/portugal/2017-08-14-Ja-comecou-a-batalha-para-alargar-Portugal
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iii. Documento 3 

 

A SOPA PRIMITIVA 

 

Num artigo de apenas duas páginas, o 

cientista americano, Stanley Miller, descreve uma 

experiência científica que simula a atmosfera 

primitiva da Terra e como, a partir desse 

ambiente, surgiram os aminoácidos, um dos 

constituintes da vida. Esta simulação é hoje 

considerada como uma ruptura conceptual em 

relação ao que naquela época se pensava sobre 

a origem da vida.  

Em 1951, Miller, então um jovem 

investigador com pouco mais de 20 anos, ouvira 

uma palestra de Harold Urey, da Universidade de 

Chicago, nos Estados Unidos, sobre o 

aparecimento da vida no contexto de uma 

atmosfera primitiva redutora, ou seja, sem oxigénio. Os constituintes da vida poderiam 

ter aparecido numa atmosfera dessas. Urey, distinguido com o Prémio Nobel da 

Química em 1934, sugeria então que alguém deveria fazer a experiência. (…) Algum 

tempo depois da palestra de Urey, Miller, que era um estudante de doutoramento na 

Universidade de Chicago, foi dizer ao galardoado com o Nobel que gostaria de realizar 

essa experiência. Conceberam então um dispositivo de simulação da atmosfera e do 

oceano da Terra primitiva. Um balão de vidro, na parte de baixo, continha água, 

simulando o oceano, que Miller aqueceu para obrigar o vapor de água a circular por todo 

o aparelho. Outro balão de vidro no topo continha metano, amoníaco e hidrogénio, que 

nos anos 50 se pensava serem os gases da atmosfera primitiva do nosso planeta, e o 

vapor de água em circulação. No Outono de 1952, Miller começou os trabalhos. 

Submeteu os gases a descargas eléctricas, como se fossem os relâmpagos que 

fustigaram a Terra nos seus primórdios, levando os gases a interagirem. Os produtos 

dessas reacções químicas passavam depois por um condensador e dissolviam-se no 

oceano a fingir. Poucos dias depois, a água começou a ficar acastanhada. Quando a 

analisou, detectou uma grande produção de vários aminoácidos para além de 

compostos orgânicos. Como os aminoácidos são um dos constituintes da vida, na 

medida em que são os tijolos que compõem as proteínas, a experiência de Miller 

mostrava assim como teria sido a sopa química primordial onde terá surgido a vida, que 

se pensa ter sido na água. Por outras palavras, criou as condições químicas da vida 

num tubo de ensaio. E, afinal, obteve resultados em poucas semanas, que 

demonstravam, pela primeira vez, como compostos com importância biológica podiam 

ser produzidos, e em grande quantidade, a partir de uma mistura de gases numa 

atmosfera reduzida. Miller mostrou os resultados a Urey e decidiram publicá-los na 

revista "Science".  

 

Adaptade de Público, 2003. 

 

Figura 1 - Stanley Miller no seu laboratório. 
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3. Pré-teste e Pós-teste 

 

 
 
 
Nome:________________________________________________Nº:______Turma:________ 
 
 

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. 

 

 

Desde que em 1977 foram descobertas as primeiras fontes hidrotermais submarinas 
na dorsal oceânica das ilhas Galápagos no oceano Pacífico que, periodicamente, 
surgem notícias da descoberta de outras com características similares (figura 1). Há 
poucos anos atrás, numa missão internacional com a participação de investigadores 
portugueses, foi descoberto um novo campo a 500 km a sudoeste dos Açores em tudo 
semelhante a outros cartografados ao largo deste arquipélago. 

Os processos geológicos que atuam nestes limites de placas tectónicas são os 
geradores da sua formação. A água fria do mar penetra nas numerosas falhas, fraturas 
e fissuras associadas aos riftes e reage quimicamente com as rochas aquecidas da 
crosta oceânica, ou que se encontram mesmo em estado de fusão parcial, formando-se 
um fluido hidrotermal rico em diversos metais e enxofre. Os fluidos mais quentes, com 
temperaturas superiores a 300ºC, ascendem e dão origem a fumarolas negras com 
elevadas concentrações de ferro, manganésio e cobre. Os menos quentes, que 
ascendem por fraturas mais afastadas do rifte, originam fumarolas brancas ricas em 
arsénio e zinco. Estes diferentes compostos acabam por precipitar, contribuindo esta 
precipitação para a formação das próprias estruturas em chaminé por onde saem esses 
fluidos. 

Se toda esta dinâmica é surpreendente, não menos fantástica foi a descoberta de 
que as fumarolas hidrotermais apresentam um complexo ecossistema totalmente 
diferente de todos os outros do planeta. A maioria das espécies aqui encontradas são 
artrópodes, moluscos e anelídeos, mas também podem ser encontrados alguns peixes, 
para além de bactérias filamentosas que formam extensos tapetes brancos. Das plantas 
aquáticas é que não há aqui vestígios. 

Vasconcelos & Almeida; ABRP; Porto Editora, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fontes hidrotermais 
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1. O rifte referido no texto corresponde a um limite 

 convergente, com subducção de placa oceânica. 

 divergente, com formação de litosfera. 

 de cisalhamento com conservação de litosfera. 

 destrutivos, com formação de fossa oceânica. 

 

2. A zona de rifte é caracterizada por atividade vulcânica do tipo 

 efusivo, com lavas viscosas. 

 explosivo, com formação de cúpulas viscosas. 

 efusivo, com formação de pillow-lavas básicas. 

 explosivo, com lavas fluídas ácidas. 

 

3. As fumarolas são caracterizadas por 

 corresponderem a um vulcanismo secundário com emissão descontínua de vapor de 

água. 

 corresponderem a um vulcanismo residual de águas básicas. 

 corresponderem a um vulcanismo secundário com libertação de águas ácidas. 

 corresponderem a um vulcanismo residual com libertação de vapor de água e outros 

gases. 

 

4. As fontes hidrotermais originadas pelos fluidos mais quentes 

 localizam-se mais perto do rifte e libertam metais como o ferro e o cobre. 

 localizam-se mais perto do rifte e libertam metais como o zinco. 

 encontram-se mais afastados do rifte e formam fumarolas negras com metais. 

 encontram-se mais afastados do rifte e libertam metais como o manganésio. 

 

5. A rede trófica referida no texto tem como primeiro nível os seres autotróficos que são as 

 plantas aquáticas que realizam a fotossíntese. 

 bactérias que realizam a fotossíntese. 

 plantas aquáticas que realizam a quimiossíntese. 

 bactérias que realizam a quimiossíntese. 
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6. A fase luminosa da fotossíntese, fase dependente da luz, conduz à libertação 

 de O2, CO2 e compostos orgânicos. 

 de O2, ATP e compostos orgânicos. 

 de CO2, ATP e NADPH. 

 de O2, ATP e NADPH. 

 

7. A segunda fase da quimiossíntese, o ciclo de carbono ou ciclo de Calvin, conduz à 

produção 

 de CO2, ATP e NADPH. 

 de monossacarídeos, ADP e NADP+. 

 de CO2, ATP e NADPH. 

 de O2, ATP e NADPH. 

 

8. Quer na fotossíntese quer na quimiossíntese, verifica-se que 

 

(A) o oxigénio é um subproduto do processo. 

(B) há produção de matéria inorgânica. 

(C) o fluxo de eletrões é gerado no cloroplasto. 

(D) há fixação de carbono inorgânico. 

 

 

9. Por se encontrarem nas profundezas dos oceanos, a luz solar não atinge as fontes 

hidrotermais submarinas, no entanto, estes ambientes apresentam uma riqueza 

biológica única. 

 

Formule uma explicação para a forma como ocorre a manutenção destes ecossistemas 

marinhos profundos. 
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4. Mapas de conceitos elaborados pelos grupos de ABRP 

 

4.1. Mapa de conceitos (grupo 1) 
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4.2. Mapa de conceitos (grupo 2) 
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4.3. Mapa de conceitos (grupo 3) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


