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Resumo 

 

O desenvolvimento da ciência e da tecnologia tem conduzido a diversas 

transformações na sociedade atual, que se refletem em mudanças ao nível 

económico, político e social, que a escola deve ser capaz de acompanhar. De facto, 

estas mudanças constituem novos desafios para a escola, sendo essencial que esta 

promova formas de ensino mais adequadas e integradas do conhecimento científico, 

numa perspetiva Ciência-Sociedade-Tecnologia (CTS) e numa vertente de 

desenvolvimento sustentável, promovendo, assim, a formação de jovens com um 

adequado nível de literacia científica e o desenvolvimento de competências que se 

consideram essenciais para um cidadão de século XXI, tal como consta no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Neste sentido, a metodologia de Ensino Baseado Casos (EBC) pode constituir 

uma resposta para fazer face a esta emergente necessidade de mudança nas escolas, 

pois permite não só a construção de conhecimento, como também o desenvolvimento 

de diversas competências nos alunos, para além de potenciar a construção de pontes 

entre a sala de aula e situações reais do quotidiano, num ambiente enriquecido. 

A partir destes pressupostos, foi planeada uma investigação de forma a apurar o 

impacto do Ensino Baseado em Casos, no desenvolvimento de competências 

cognitivas e atitudinais, no âmbito do tema, a qualidade do ar como um determinante 

ambiental da saúde dos indivíduos e das populações, numa amostra de conveniência 

constituída por 29 alunos do 9º ano de escolaridade, de uma escola da cidade do 

Porto. Este tema está integrado nas aprendizagens essenciais da disciplina de 

Ciências Naturais, do 9º ano de escolaridade, ao nível do Domínio “Viver Melhor na 

Terra” e do Subdomínio “Saúde individual e comunitária”. A investigação seguiu uma 

metodologia que combina métodos qualitativos e quantitativos, seguindo o modelo 

QUAN-QUAL. 

O planeamento da investigação materializou-se ainda na projeção e 

planeamento de um Programa de Intervenção, em que se destaca a elaboração dos 

recursos educativos.  

Devido à evolução da pandemia pelo SARS-CoV-2, a partir do dia 16 de março 

de 2020, as aulas presenciais passaram para um regime de ensino à distância e, por 

conseguinte, este estudo não foi implementado, tal como tinha sido anteriormente 

projetado. Por essa razão, pretende-se que este trabalho constitua uma proposta de 
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investigação para futuros estudos no âmbito do ensino das ciências, em particular na 

disciplina de Ciências Naturais do 9º ano de escolaridade. Para além disso, pretende-

se que este possa contribuir para aumentar o conhecimento sobre o ensino e sobre a 

investigação educacional. 

 

 

 

Palavras chave: Ensino Baseado em casos; Ciência-Sociedade-Tecnologia; 

Desenvolvimento sustentável; Literacia científica; Determinantes ambientais de saúde; 

Qualidade de ar; Método QUAN-QUAL. 
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Abstract 

 

The development of science and technology has led to diverse transformations in 

today's society, which are reflected in economic, political and social changes that the 

school must be able to accompany. In fact, these changes constitute new challenges 

for the school, and it is essential that it promotes more appropriate and integrated 

forms of teaching of scientific knowledge, from a Science-Society-Technology (CTS) 

perspective and in a sustainable development perspective, thus promoting the training 

of young people with an adequate level of scientific literacy and the development of 

skills that are considered essential for a citizen of the 21st century, as stated in the 

Profile of Students Leaving Compulsory School. 

In this sense, the Case Based Learning (EBC) methodology can be a response to 

this emerging need for change in schools, as it allows not only the construction of 

knowledge, but also the development of various skills in students, in addition to 

enhancing the building of bridges between the classroom and real everyday situations, 

in an enriched environment. 

Based on these assumptions, an investigation was planned in order to determine 

the impact of case-based education in the development of cognitive and attitudinal 

skills, within the theme, air quality as an environmental determinant of the health of 

individuals and populations, in a sample of convenience consisting of 29 students from 

the 9th grade of schooling, from a school in the city of Porto. This theme is integrated in 

the essential learning of the subject of Natural Sciences, of the 9th grade of schooling, 

at the level of the Domain "Living Better on Earth" and the Subdomain "Individual and 

Community Health". The research followed a methodology that combines qualitative 

and quantitative methods, following the QUAN-QUAL model. 

The research planning also materialized in the projection and planning of an 

Intervention Program, where the elaboration of educational resources stands out.  

Due to the evolution of the pandemic by SARS-CoV-2, as of March 16, 2020, the 

face-to-face classes moved to a distance learning regime and therefore this study was 

not implemented as previously projected. For this reason, it is intended that this work 

constitutes a research proposal for future studies in the field of science teaching, in 

particular in the Natural Sciences subject of the 9th grade of schooling. In addition, it is 



FCUP 

A qualidade do ar como um determinante ambiental da saúde dos indivíduos 
e das populações: um estudo sobre a aplicação do ensino baseado em casos 

 
 
   v 

 

intended to contribute to increasing knowledge about teaching and educational 

research. 

 

Keywords: Case-based teaching; Science-Society-Technology; Sustainable 

development; Scientific literacy; Environmental health determinants; Air quality; QUAN-

QUAL method. 
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Capítulo 1. Introdução 

 

O presente relatório de estágio foi elaborado no âmbito da unidade curricular de 

Iniciação à Prática Profissional (IPP), incluindo a Prática de Ensino Supervisionada 

(PES), do Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e 

no Ensino Secundário. Este documento resulta da construção de um Programa de 

Intervenção, enquadrado numa investigação educacional que iriam ser implementados 

no decorrer da IPP, no ano letivo 2019/2020, numa turma do 9º ano de escolaridade, 

da disciplina de Ciências Naturais, de uma escola básica e secundária, da cidade do 

Porto.  

Devido à evolução da pandemia por SARS-CoV-2, que provoca um síndrome 

respiratório agudo, designado por COVID-19, no dia 12 de março de 2020, o Governo 

português, através do Decreto-Lei nº 10-A/2020, anunciou uma série de medidas para 

conter a propagação do vírus, o que incluía a suspensão de toda 

a atividade escolar letiva e não letiva, a vigorar a partir do dia 16 de março de 2020, 

tendo, todas as aulas, passado para um regime de ensino à distância. Por esta razão, 

não foi possível implementar este estudo da forma como tinha sido anteriormente 

projetado. Apesar disto, pretende-se que este trabalho contribua para aumentar o 

conhecimento sobre o ensino e sobre a investigação educacional e que possa 

constituir, igualmente, uma proposta e uma base para futuras investigações. 

 

 

1.1. Contextualização da Investigação 

 

A Iniciação à Prática Profissional é uma etapa essencial da formação inicial de 

professores, permitindo ao professor estagiário a aplicação dos conhecimentos 

teóricos e práticos adquiridos ao longo da sua formação, assim como a aquisição de 

novas aprendizagens, através de um processo contínuo, complexo e dinâmico, que 

implica a realização de várias atividades, num contexto real de ensino. 

A formação inicial de professores, cada vez mais, preconiza um desenvolvimento 

da pesquisa e reflexão acerca do ensino e dos contextos de trabalho por parte dos 

futuros professores (Esteves, 2001). A componente investigativa, deve ser integrante 

da formação inicial do futuro professor, uma vez que só assim será possível ajudá-lo a 

perceber a natureza, as problemáticas, os métodos e o valor da produção do 
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conhecimento, permitindo-lhe desenvolver, uma atitude investigativa, de abertura à 

reflexão e ao aprofundamento do seu conhecimento (Roldão, 2007).  

Desta forma, pretende-se que os futuros professores assumam um papel 

professor-investigador e que encarem as situações de trabalho como problemáticas, 

aprendam a analisá-las e a interpretá-las e, em função disso, tomem decisões e 

avaliem os seus efeitos (Esteves, 2001; Roldão, 2007). Por outro lado, o professor 

deve também ser capaz de instigar nos seus alunos atitudes investigativas, através de 

um Ensino Orientado para a Investigação (EOI), em que se enquadra a metodologia 

do Ensino Baseado em Casos (EBC). 

Atualmente, os professores enfrentam desafios relacionados com o desinteresse 

dos seus alunos e com os resultados pouco satisfatórios que estes apresentam. Em 

parte, estes problemas estão relacionados com metodologias de ensino pouco 

adaptadas às necessidades dos alunos (Ferreira, Fonseca, & Teixeira, 2015). Por 

essa razão é fundamental que o professor seja capaz de aplicar, nas suas aulas, 

metodologias de ensino motivadoras, que promovam aprendizagens significativas, 

como é o caso da EBC (Vasconcelos, Faria & Cardoso, 2017; Mattar & Aguiar, 2018).  

Desta forma, justifica-se a necessidade da realização de uma investigação que 

alie o desenvolvimento de um conteúdo científico a uma reflexão sobre os efeitos da 

aplicação a uma metodologia de ensino diferente da tradicional. 

A temática científica abordada neste PI revestiu-se de interdisciplinaridade entre 

a Biologia e a Geologia, facto que ocorre naturalmente, devido ao caráter holístico e 

complementar destas duas ciências. A temática enquadra-se, igualmente, no âmbito 

das aprendizagens essenciais (AE) da disciplina de Ciências Naturais do 9º ano 

(Tabela 1), definidas pela Direção-geral da Educação (2018). As AE constituem-se 

como as aprendizagens indispensáveis à construção significativa do conhecimento, 

assim como, ao desenvolvimento de processos cognitivos e atitudes particularmente 

associados à ciência e considerados fundamentais. Estas visam, também, 

proporcionar o desenvolvimento de competências que permitam aos alunos intervir de 

forma esclarecida em questões técnico-científicas que se colocam na sociedade atual, 

enquanto cidadãos ativos, bem como, permitam o despertar do interesse e a 

curiosidade pela ciência numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida (Direção-

Geral da Educação, 2018). Na perspetiva do professor, as AE devem ser entendidas 

como orientadoras dos processos de tomada de decisão didática (Direção-Geral da 

Educação, 2018). 

 

 



FCUP 

A qualidade do ar como um determinante ambiental da saúde dos indivíduos 
e das populações: um estudo sobre a aplicação do ensino baseado em casos 

 
 
   3 

 

 

Tabela 1 – Aprendizagens essenciais da disciplina de Ciências Naturais do 9º ano de escolaridade, relacionadas com o 

Programa de Intervenção (Adaptado de Direção-Geral da Educação, 2018, p.7). 

 
 

A pertinência do tema prende-se essencialmente com a sua atualidade e 

importância para a saúde humana. De facto, os determinantes de saúde ambientais 

contribuem largamente para a saúde/doença nos indivíduos. Em particular, a 

qualidade do ar desempenha um papel importante na saúde pública e na qualidade de 

vida (Agência Portuguesa do Ambiente, 2019). A poluição atmosférica tem efeitos 

abrangentes e prejudiciais para a saúde humana, principalmente ao nível do sistema 

respiratório e cardiovascular e é um dos problemas mais importantes para a 

comunidade global e para a sustentabilidade urbana (European Environment Agency, 

2017). Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (2016), a poluição do ar 

ambiente mata anualmente cerca de 3 milhões de pessoas, afetando todas as regiões 

do mundo. As evidentes consequências da má qualidade do ar na saúde humana e 

também ao nível dos ecossistemas e do clima, revelam a necessidade cada vez mais 

urgente de serem implementadas medidas a fim de mitigar problemas atuais e futuros 

(Torres et al., 2017). Por isso,é essencial que os alunos compreendam que o ambiente 

tem uma importante influência na saúde e que todos temos a responsabilidade de 

adotar comportamentos mais sustentáveis. 

Domínio Viver Melhor na Terra 

Subdomínio Saúde Individual e Comunitária 

Aprendizagens 

essenciais 

 

 Distinguir saúde de qualidade de vida, segundo a 

Organização Mundial de Saúde; 

 Interpretar informação sobre os determinantes do nível 

de saúde individual e comunitária, analisando a sua 

importância na qualidade de vida de uma população; 

 Analisar criticamente estratégias de atuação na 

promoção da saúde individual, familiar e comunitária, 

partindo de questões enquadradas em problemáticas 

locais, regionais ou nacionais. 
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A pertinência deste tema prende-se ainda com a crescente importância da 

Geomedicina - ramo científico multidisciplinar que estuda os efeitos do meio ambiente 

na saúde - e a falta de conhecimento dos alunos sobre a mesma (Torres & 

Vasconcelos, 2015).  

No ensino das ciências o professor não deve ter como principal objetivo, apenas 

o ensino de conteúdos do currículo, mas também o desenvolvimento de competências 

que se têm como essenciais para um cidadão de século XXI e que constam no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, do qual se destaca a literacia 

científica (Martins et al., 2017). A literacia científica remete-nos para um conjunto de 

competências, capacidades, atitudes e valores acerca da ciência, que capacitam o 

aluno a analisar criticamente situações do seu quotidiano e a tomar decisões 

fundamentadas numa sociedade em exponencial desenvolvimento, quer da ciência 

quer da tecnologia. Desta forma, a literacia científica é essencial para o exercício 

pleno da cidadania e tem vindo cada vez mais a ser uma das principais finalidades da 

educação em ciência, através de um ensino com uma abordagem Ciência-Tecnologia-

Sociedade (CTS) (Cachapuz & Praia, 2005; Vieira, Tenreiro-Vieira, Martins, 2011). 

Torna-se, assim, imperativo a procura de metodologias de ensino e de 

aprendizagem, que promovam no aluno um conhecimento efetivo, que possibilite a 

mobilização de saberes em situações problemáticas e que favoreça uma avaliação de 

conhecimentos e capacidades necessárias à literacia científica, num ambiente 

enriquecido por casos reais. Em suma, para diminuir o distanciamento entre os jovens 

e as ciências e, consequentemente, atingir os objetivos de literacia científica, é 

necessário ajustar as práticas de ensino e de aprendizagem e repensar o modo como 

a ciência deve ser aprendida. A utilização de casos para a exploração desta temática, 

poderá constituir uma abordagem facilitadora do processo de ensino e de 

aprendizagem, ao nível dos conteúdos abordados, assim como poderá contribuir para 

que os alunos se tornem cidadãos com uma maior literacia científica, capazes de 

intervir na sociedade de forma crítica, fundamentada e responsável, com capacidade 

de resolução de problemas do dia-a-dia e de participar neste mundo em constante 

mudança. 

 

 

1.2. Problema e Objetivos da investigação 

 

Nesta investigação, pretende-se avaliar o impacto da utilização da metodologia 

do Ensino Baseado em Casos, no desenvolvimento de competências cognitivas e 
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atitudinais, em alunos do 9º ano de escolaridade, ao nível da temática da qualidade do 

ar como um determinante ambiental da saúde dos indivíduos e das populações. 

De modo a encontrar uma resposta ao problema enunciado, e orientar a 

aplicação do Plano de Intervenção, foram definidos objetivos concetuais, educacionais 

e profissionais, que se encontram nomeados na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Objetivos concetuais, educacionais e profissionais do Programa de Intervenção 

 

Objetivos conceptuais 

 Relacionar os determinantes de saúde ambientais, com a saúde e a qualidade de 

vida dos indivíduos e populações; 

 Explicar a importância da qualidade do ar, enunciando as consequências da 

poluição atmosférica na saúde humana; 

 Instigar a adoção de comportamentos mais sustentáveis para mitigar o problema 

da poluição atmosférica e as suas consequências para a saúde humana; 

 Analisar criticamente casos reais de poluição atmosférica. 

Objetivos educacionais 

 Incutir o raciocínio científico e a literacia científica através da Metodologia de 

Ensino Baseado em Casos; 

 Verificar a potencialidade do Ensino Baseado em Casos no desenvolvimento de 

competências cognitivas e atitudinais nos alunos; 

 Fomentar o trabalho colaborativo. 

Objetivos profissionais 

 Desenvolver competências profissionais, no âmbito da Metodologia do Ensino 

Baseado em Casos; 

 Fomentar competências no âmbito da Investigação em Educação; 

 Ampliar a experiência como docente, numa perspetiva reflexiva sobre o trabalho 

desenvolvido. 

 

 

Os objetivos concetuais e educacionais propostos para o PI e enumerados na 

tabela 2 foram delineados tendo em conta as aprendizagens essenciais da disciplina 

de Ciências Naturais do 9º ano de escolaridade, anteriormente descritos na tabela 1. 
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1.3. Organização do relatório de estágio 

 

O presente documento encontra-se organizado em seis capítulos: Introdução; 

Enquadramento Teórico; Metodologia de Investigação; Programa de Intervenção; 

Resultados e Discussão; e Conclusões e sugestões para futuras investigações. Por 

fim, são apresentados as Referências Bibliográficas e os Apêndices deste relatório. 

Primeiramente, no capítulo 1 é feita uma breve contextualização da investigação, 

ao longo da qual se procede ao enquadramento e justificação do estudo, bem como à 

contextualização curricular da temática escolhida. Neste capítulo é ainda definido o 

problema de investigação e enunciados os objetivos concetuais, educacionais e 

profissionais, que orientaram este trabalho. Por fim, é descrita a organização e a 

estrutura deste relatório de estágio. 

O capítulo 2 constitui o corpo concetual que fundamenta este estudo. Assim, 

neste capítulo é apresentada uma revisão da literatura subjacente ao tema e é feito 

um enquadramento educacional da investigação proposta. 

O capítulo 3 é dedicado à metodologia de investigação adotada neste estudo e 

engloba a sua classificação, a caracterização da amostra, assim como as técnicas e 

instrumentos de recolha de dados e respetivo tratamento. 

No capítulo 4 é apresentado o planeamento do Programa de Intervenção e a 

escolha e construção dos recursos educativos. Neste capítulo é ainda descrita uma 

proposta para a implementação do PI. 

No capítulo 5 são enunciados os resultados que seriam expectáveis com a 

concretização desta investigação. 

Por fim, no capítulo 6 estão reunidas todas as conclusões decorrentes deste 

trabalho e as sugestões para futuras investigações. 
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Capítulo 2. Enquadramento teórico 

 

Um dos primeiros pressupostos de uma investigação é a sistematização da 

informação já existente que possa contribuir para uma melhor compreensão do 

fenómeno em estudo. Assim, através da revisão da literatura, o investigador parte do 

corpo de conhecimento que já foi estabelecido por outros investigadores para 

proceder, então, ao processo de planificação, implementação e interpretação dos 

resultados da investigação que vai iniciar (Coutinho, 2019). 

O enquadramento teórico do presente estudo é composto pela revisão da 

literatura que fundamentou a idealização desta investigação. 

Este capítulo encontra-se organizado em duas partes. Na primeira parte é 

apresentado o enquadramento científico do tema associado ao PI, a qualidade do ar 

como um determinante ambiental da saúde dos indivíduos e das populações, 

explorando-se os conteúdos concetuais relevantes. Na segunda parte é apresentado o 

enquadramento educacional relativo à metodologia de ensino adotada, o EBC. 

 

 

2.1. Enquadramento científico 

2.1.1. Saúde, qualidade de vida e determinantes de saúde  
 

A saúde é um bem precioso e um dos direitos fundamentais de todo o ser 

humano. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é definida como um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doença, ou de enfermidade (World Health Organization, 1948). Assim sendo, a saúde 

é capaz de providenciar ao indivíduo um estado de bem-estar, que lhe garanta um 

desempenho satisfatório em diversos planos: a nível físico, psicológico e social, sendo, 

por isso, um fator essencial da vida humana e que influencia a qualidade de vida de 

cada indivíduo.  

Segundo o grupo The World Health Organization Quality of Life Assessment 

(WHOQOL) (1995), a qualidade de vida é uma perceção individual da posição na vida, 

no contexto do sistema cultural e de valores em que as pessoas vivem, relacionada 

com os seus objetivos, expectativas, normas e preocupações. É um conceito amplo e 

subjetivo, que inclui de forma complexa a saúde física da pessoa, o seu estado 

psicológico, o nível de independência, as relações sociais, as crenças e convicções 

pessoais e a sua relação com os aspetos importantes do meio ambiente (WHOQOL, 

1995). 
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A saúde e a qualidade de vida são influenciadas por fatores ligados à vida dos 

indivíduos, designados de determinantes da saúde.  

Os determinantes da saúde são o conjunto de fatores pessoais, sociais, 

económicos e ambientais, que influenciam a saúde dos indivíduos e das comunidades 

(World Health Organization, 1998). Estes fatores influenciam igualmente o bem-estar e 

todos os aspetos que interfiram no nível de qualidade de vida das pessoas, 

determinando dessa forma o nível de saúde individual e comunitário (Graça, 2015).  

Segundo George (2011), os determinantes da saúde podem ser classificados da 

seguinte forma:  

 biológicos (idade, sexo, e/ou fatores genéticos);  

 sociais e económicos (pobreza, emprego, posição socioeconómica e exclusão 

social);  

 ambientais (habitat, qualidade do ar, qualidade da água e ambiente social);  

 estilos de vida (alimentação, atividade física, tabagismo, álcool, 

comportamento sexual);  

 acesso aos serviços (educação, saúde, serviços sociais, transportes, lazer).  

 

Entre os modelos de determinantes de saúde, o modelo de Dahlgren e 

Whitehead (2007) destaca-se, apresentando uma hierarquia de fatores que 

influenciam a saúde dos indivíduos e que se influenciam mutuamente (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Modelo de determinantes de saúde de Dahlgren e Whitehead (Adaptado de Dahlgren & Whitehead, 2007) 



FCUP 

A qualidade do ar como um determinante ambiental da saúde dos indivíduos 
e das populações: um estudo sobre a aplicação do ensino baseado em casos 

 
 
   9 

 

No centro do modelo encontram-se os indivíduos com as suas características 

individuais, como a idade, o sexo e os fatores genéticos, ou seja, o conjunto de fatores 

que não são possíveis de modificar. Logo de seguida, destaca-se a importância dos 

estilos de vida, sendo estes modificáveis e da responsabilidade de cada indivíduo. A 

este nível é de salientar a importância da literacia em saúde e da educação para a 

saúde, na adoção de estilos de vida mais saudáveis (Graça, 2015). Nos níveis 

seguintes estão definidos vários fatores económicos, sociais e ambientais como 

determinantes fundamentais para a saúde dos indivíduos.  

Deste conjunto vasto de fatores destacam-se os determinantes de saúde 

ambientais, pois, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

citado por Miguel & Reis (2015), os fatores ambientais são responsáveis por 25% da 

carga mundial de doença, que poderia ser prevenida pela modificação do ambiente. 

Dos fatores ambientais mais preocupantes a nível europeu, destacam-se a poluição 

atmosférica e os químicos ambientais em geral, que chegam ao homem 

principalmente através do ar, da água e dos alimentos (Miguel & Reis, 2015; World 

Health Organization, 2016). Nesta perspetiva, pode-se concluir que a qualidade do ar 

é um importante determinante de saúde ambiental para a promoção da qualidade de 

vida e da saúde dos indivíduos e das populações.  

 

 

2.1.2. Características do ar e da atmosfera 
 

O ar é um composto gasoso que compõe a atmosfera terrestre, sendo essencial 

para a manutenção da vida na Terra e, por conseguinte, fundamental para o Homem. 

Tal como é possível constatar na tabela 3, o ar seco é constituído por 

aproximadamente 78% de azoto, 21% de oxigénio e 1% de árgon, contendo, ainda, 

quantidades muito pequenas de outros gases, conhecidos como gases residuais 

(Gomes, 2010; Agência Europeia do Ambiente, 2013). 

 

Tabela 3 – Composição média do ar seco (Adaptado de Gomes, 2010). 

Gás Concentração por volume 

Azoto 78,084 % 

Oxigénio 20, 946 % 

Árgon 0,934 % 
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Dióxido de carbono 340 ppm 

Néon 18,18 ppm 

Hélio 5,24 ppm 

Metano 1,50 ppm 

Krípton 1,14 ppm 

Hidrogénio 0,50 ppm 

Óxido nitroso 0,40 ppm 

Xénon 0,09 ppm 

 

 

A atmosfera é uma massa gasosa que rodeia o nosso planeta e estende-se 

desde o nível do mar até a uma altitude de mais de 1000 km, apesar de quase a 

totalidade da massa da atmosfera encontrar-se até cerca de 80 km de altitude. Este 

subsistema terrestre tem funções vitais, tais como, a distribuição da energia recebida 

do Sol pelo globo, através dos ventos, assim como a regulação da temperatura da 

Terra, permitindo que esta se mantenha dentro dos limites que suportam a vida 

(Gomes, 2010). 

A atmosfera é um meio de grande mobilidade, que deforma facilmente, sendo 

através desses movimentos que são transportados os compostos gasosos e as 

partículas, nomeadamente os poluentes atmosféricos para longe dos seus locais de 

emissão. As deslocações das massas de ar ocorrem essencialmente de forma 

horizontal e vertical (Mouvier, 1995). A nível vertical a atmosfera está dividida em 

quatro camadas, aproximadamente homogéneas (troposfera, estratosfera, mesosfera 

e termosfera), separadas por três zonas de transição (tropopausa, estratopausa e 

mesopausa) (Figura 2). Esta classificação é a mais bem aceite e baseia-se no perfil 

térmico de cada uma das camadas (Varejão-Silva, 2006). Para a compreensão dos 

processos associados à poluição atmosférica é necessário conhecer as características 

relativas às camadas mais próximas da superfície terrestre: a troposfera e a 

estratosfera. 
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Figura 2 – Estrutura vertical média da atmosfera (Varejão-Silva, 2006, p. 105). 

 

A troposfera é a camada da atmosfera mais próxima da crusta terrestre e 

estende-se até cerca de 16 km de altitude no equador, 12 km nas regiões temperadas 

e 8 km nos polos. É na troposfera que se concentram cerca de 3/4 da massa total da 

atmosfera e quase todo o seu vapor de água (Mouvier, 1995). É, também, na 

troposfera que ocorrem os fenómenos climáticos, como por exemplo as chuvas, a 

formação de nuvens e de relâmpagos. Esta camada caracteriza-se por um gradiente 

vertical negativo, ou seja, o ar tende a arrefecer quanto maior a altitude. Por esta 

razão, observam-se na troposfera movimentos de ar verticais de grande intensidade, 

pois o ar mais quente e mais leve sobe, acabando por arrefecer em altitude, enquanto 

o ar da parte superior, mais frio, desce, acabando por aquecer mais próximo à 

superfície terrestre, aquecida pelo sol. Desta forma, os poluentes atmosféricos 

geralmente são removidos da superfície e misturados em altitude, podendo, no 

entanto, ocorrer fenómenos de inversão térmica que limitam a mistura vertical dos 

poluentes atmosféricos e os concentram próximos à superfície terrestre (Varejão-Silva, 

2006). Devido ao facto da troposfera ser a camada atmosférica mais próxima da 

superfície terrestre, a poluição do ar afeta especialmente esta região da atmosfera. 

Qualquer alteração na composição e características da troposfera acarreta prejuízos 
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aos seres vivos, que dependem de uma boa qualidade de ar, em particular o Homem 

(Gomes, 2010). 

A troposfera termina numa zona de transição designada tropopausa, sendo 

seguida da estratosfera, que em média termina aos 50 km de altitude. É na 

estratosfera que se encontra a camada de ozono, responsável por filtrar os raios 

ultravioletas emitidos pelo Sol, impedindo que cheguem à superfície da Terra com 

grande intensidade (Mouvier, 1995). A estratosfera presenta um gradiente térmico 

vertical positivo. O progressivo aquecimento do ar com a altitude, observado na porção 

superior da estratosfera, é devido à libertação de energia no processo de formação do 

ozono. Por esta razão, esta camada atmosférica apresenta uma estabilidade vertical 

muito grande, visto que o ar frio, mais denso, se situa sob o ar quente, mais leve. Em 

contrapartida esta camada apresenta intensos movimentos de ar horizontais o que faz 

com que os poluentes que chegam à estratosfera percorram longas distâncias 

(Varejão-Silva, 2006). 

 

 

2.1.3. A qualidade do ar e a poluição atmosférica  
 

A atividade humana, principalmente desde a revolução industrial, tem vindo a 

deteriorar o ar, através de contínuas e excessivas emissões de poluentes 

atmosféricos. Esta deterioração da qualidade do ar e os respetivos efeitos deste 

problema levaram, nos últimos anos, a uma maior visibilidade e preocupação com a 

poluição atmosférica, tanto na comunidade científica, como na sociedade em geral 

(Agência Portuguesa do Ambiente, 2019). 

De acordo com a Agência Europeia do Ambiente (2013), a poluição atmosférica 

diz respeito à presença de determinados poluentes na atmosfera, em níveis que 

afetam negativamente o ambiente, a saúde humana e o nosso património cultural, 

como edifícios, monumentos e materiais.  

Segundo Gomes (2010) a poluição atmosférica, numa primeira fase, inicia-se 

com a produção e a emissão dos poluentes. Existem diversas fontes de poluição 

atmosférica, não só de origem antropogénica, mas também de origem natural. De 

acordo com a Agência Europeia do Ambiente (2017), as principais fontes de origem 

natural são as seguintes:  

 erupções vulcânicas;  

 poeiras transportadas pelo vento, provenientes, por exemplo, das 

tempestades de areias;  



FCUP 

A qualidade do ar como um determinante ambiental da saúde dos indivíduos 
e das populações: um estudo sobre a aplicação do ensino baseado em casos 

 
 
   13 

 

 compostos orgânicos voláteis oriundos das plantas;  

 incêndios florestais. 

  

Tendo em conta a mesma fonte, as principais fontes de poluição atmosférica 

antropogénicas são as seguintes:  

 queima de combustíveis fósseis, na geração de eletricidade, nos transportes, 

na indústria e nos aglomerados domésticos;  

 processos industriais;  

 agricultura;  

 tratamento de resíduos.  

 

Depois de os poluentes atmosféricos serem produzidos e emitidos para 

atmosfera, numa segunda fase, ocorre a sua dispersão e transporte, à medida que as 

massas de ar se deslocam, podendo verificar-se situações tão diversas como 

concentrações elevadas em regiões próximas do local de emissão, assim como em 

regiões afastadas, pois a dispersão dos poluentes atmosféricos depende de vários 

fatores, principalmente atmosféricos (Vieira, 2009). A poluição que é lançada na 

atmosfera, depois de se dispersar, é finalmente removida por processos naturais 

designando-se de deposição, sendo que os mecanismos mais eficazes são a 

formação das nuvens e a precipitação. Por conseguinte, a qualidade do ar irá 

depender das emissões dos poluentes, mas estará também sujeita à variabilidade dos 

fenómenos atmosféricos, como o vento, a temperatura, a radiação solar, a pressão 

atmosférica e a precipitação (Vieira, 2009; Gomes, 2010; Concawe, 2017). Para além 

de todos estes fatores atmosféricos, a dispersão da poluição do ar também é afetada 

pelas características do terreno local e regional, pela altura das fontes de emissão, 

pelo tipo de fonte de emissão e pelos edifícios, ou estruturas circundantes (Concawe, 

2017). 

O vento é um fator meteorológico com efeitos diretos e determinantes nas 

condições de dispersão dos poluentes. A velocidade do vento determina a produção 

de turbulência mecânica, que é responsável pela dispersão local. A ausência de vento 

favorece a concentração de poluentes, e situações de vento moderado favorecem a 

sua dispersão, no entanto, o vento forte pode provocar um efeito de penacho, o que 

leva a uma poluição localizada na direção dos ventos dominantes (Concawe, 2017). 

A temperatura é um parâmetro importante para a poluição do ar, pela sua 

correlação com a intensidade da luz solar, pois leva à ocorrência de reações 

fotoquímicas com a formação de poluentes secundários, como é o caso da formação 
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do ozono troposférico, característico de dias mais quentes (Vieira, 2009). Por outro 

lado, a temperatura desempenha também um papel importante na dispersão vertical 

dos poluentes na atmosfera. Tal como está representado na figura 3, e como já foi 

referido neste trabalho, na troposfera geralmente a temperatura do ar tende a diminuir 

em altitude e os poluentes tendem a subir na atmosfera, acabando por dispersar-se 

mais facilmente. No entanto, em determinadas condições, como por exemplo, quando 

se verifica uma grande variação térmica entre o dia e a noite, pode ocorrer uma 

inversão térmica, ou seja, uma camada de ar frio é retida perto do solo por uma 

camada de ar mais quente, que se encontra a uma cota superior, o que impede o ar 

poluído, junto ao solo, de subir e de se dispersar, causando picos de poluição na 

região afetada (Gomes, 2010). 

 

Figura 3 –Características térmicas da atmosfera, que influenciam a dispersão vertical de poluentes atmosféricos, no 

padrão térmico normal (os poluentes tendem a subir na atmosfera) e na inversão térmica (impede a subida dos 

poluentes) (Concawe, 2017, p. 3). 

 

As situações de baixas pressões atmosféricas correspondem, geralmente, a uma 

grande turbulência, o que favorece a dispersão dos poluentes. Em situações de altas 

pressões (anticiclone), caraterizadas por vento fraco, a estabilidade do ar não permite 
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a dispersão dos poluentes, concentrando-se a poluição junto ao solo, podendo ainda 

influenciar o fenómeno de inversão térmica (Gomes, 2010). 

  A precipitação está geralmente associada a uma atmosfera instável, 

favorecendo uma boa dispersão dos poluentes atmosféricos. As gotas de chuva 

solubilizam os poluentes gasosos e as partículas, provocando a sua deposição sobre o 

solo e outras superfícies, diminuindo, assim, as concentrações no ar ambiente (Vieira, 

2009). 

Em suma, temperaturas elevadas, ventos fracos e falta de precipitação, 

promovem reações químicas na atmosfera e podem causar fraca qualidade do ar na 

região onde ocorre emissões de poluentes atmosféricos (Vieira, 2009).  

Entre os fenómenos de poluição atmosférica, um dos mais conhecidos é o 

nevoeiro fotoquímico, também designado de Smog. Nas áreas muito poluídas, alguns 

dos produtos que se formam por oxidação dos compostos gasosos são pouco voláteis, 

pelo que apesar de se encontrarem no estado gasoso, atingem rapidamente o ponto 

de saturação. Quando isto acontece, os compostos gasosos condensam e formam um 

aerossol, podendo apresentar-se sob a forma de partículas em suspensão líquida, ou 

sólida, que dá origem ao nevoeiro típico deste fenómeno de poluição atmosférica. O 

Smog é mais comum nas zonas em que os seus percursores, ou seja, os poluentes 

necessários à sua formação, são mais comuns, como é o caso, por exemplo, dos 

óxidos de azoto e dos compostos orgânicos voláteis (Mouvier, 1995; Gomes, 2010). 

 

 

2.1.4 Os principais poluentes atmosféricos e os seus efeitos na 

saúde 
 

Os poluentes atmosféricos são substâncias presentes na atmosfera em 

concentrações acima dos níveis de base normais, que podem ter um efeito nefasto 

sobre os seres humanos, animais e vegetação (Concawe, 2017). 

Segundo Vieira (2009), entre os poluentes atmosféricos é possível distinguir dois 

tipos, os poluentes primários e secundários: 

 os poluentes primários são emitidos diretamente pelas fontes para a atmosfera, 

como os gases que provêm do tubo de escape de um veículo automóvel, ou de 

uma chaminé de uma fábrica, como por exemplo, o monóxido de carbono, 

óxidos de azoto, dióxido de enxofre, ou as partículas em suspensão; 

 os poluentes secundários resultam de reações químicas que ocorrem na 

atmosfera onde participam alguns poluentes primários, como por exemplo o 
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ozono troposférico, que resulta de reações fotoquímicas, que se estabelecem 

entre os óxidos de azoto e os compostos orgânicos voláteis. 

 

Existem vários poluentes atmosféricos, contudo, segundo a Agência Europeia do 

Ambiente (2013) e a Agência Portuguesa do Ambiente (2015) destacam-se pelas suas 

concentrações no ambiente e pelos efeitos na saúde humana os seguintes: o dióxido 

de enxofre (SO2), os óxidos de azoto (NOx), as partículas em suspensão (PM), o 

monóxido de carbono (CO), o ozono troposférico (O3) e os compostos orgânicos 

voláteis (COV). 

O dióxido de enxofre (SO2), quando emitido para a atmosfera, converte-se 

noutros compostos, principalmente sulfatos, que são importantes precursores dos 

poluentes secundários. A principal fonte de SO2 provém da atividade humana, 

resultando da queima de combustíveis fósseis e biomassa que contenha enxofre. O 

SO2 é também libertado naturalmente para a atmosfera pela atividade vulcânica 

(Agência Europeia do Ambiente, 2013). Nos últimos anos, as emissões resultantes dos 

veículos têm vindo a ser mais baixas, devido à diminuição progressiva do enxofre nos 

combustíveis, assim como as emissões de origem industrial, que também têm vindo a 

diminuir, como resultado de medidas técnicas e regulamentares que têm sido definidas 

e da diminuição da utilização de fuelóleo e de carvão com um elevado teor de enxofre 

(Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, 

2016). 

Em termos da saúde humana, a exposição a SO2 causa irritação dos olhos e 

problemas de ordem respiratória, como irritação das vias respiratórias superiores, 

nariz e garganta. Pode também causar lesões a nível pulmonar, tosse e 

broncoconstrição. A presença deste poluente pode ainda potenciar os efeitos de 

doenças cardiovasculares e respiratórias, como por exemplo a asma (Gomes, 2010; 

Agência Europeia do Ambiente, 2013). 

Os óxidos de azoto (NOX) são misturas de óxido nítrico (NO) e dióxido de azoto 

(NO2). A maior parte dos NOx resultam da emissão de NO, que é depois convertido em 

NO2, por reação química com o ozono. Sob o efeito da radiação solar o NO2 

decompõe-se de volta ao estado de NO, pelo que a composição dos NOx no ar 

ambiente é altamente variável (Concawe, 2017). Na presença de compostos orgânicos 

voláteis (COV) e de radiação solar, os NOx intervêm no processo de formação do 

ozono troposférico. O NO2 é também a principal fonte de nitratos, que constituem uma 

fração importante das partículas PM2.5 (Gomes, 2010). 
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As grandes fontes destes compostos são as centrais termoelétricas, os 

transportes rodoviários, os navios, e alguns processos de fabrico como é o caso da 

indústria química de produção de fertilizantes azotados. As fontes de origem natural de 

NOx, são principalmente as trovoadas e a atividade bacteriana. Nas áreas urbanas, os 

veículos automóveis são a principal fonte de NOx, pelo que as concentrações deste 

poluente acompanham geralmente as variações do tráfego automóvel (Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, 2016).  

Os NOx em concentrações elevadas causam efeitos que vão desde a irritação 

dos olhos e garganta, a problemas das vias respiratórias, provocando diminuição da 

capacidade respiratória, dores no peito, edema pulmonar e danos no sistema nervoso 

central e nos tecidos orgânicos (Gomes, 2010; Agência Europeia do Ambiente, 2013).  

As partículas em suspensão (PM) (PM, da expressão “particulate matter”) 

constituem o poluente atmosférico mais nocivo para a saúde humana na Europa 

(European Environment Agency, 2017). São um conjunto de substâncias, minerais ou 

orgânicas, que se encontram em suspensão na atmosfera, sob a forma líquida ou 

sólida (Agência Europeia do Ambiente, 2013). Estas são classificadas quanto ao seu 

tamanho da seguinte forma: partículas em suspensão total (poeira); PM10 (partículas 

com menos de 10 μm de diâmetro); PM2.5 (partículas com menos de 2,5 μm de 

diâmetro); e partículas ultrafinas (menos de 0,1 μm de diâmetro). As partículas em 

suspensão são designadas de primárias, quando estas são emitidas diretamente para 

o ar, como partículas sólidas e são designadas de secundárias se forem formadas em 

reações químicas de gases na atmosfera. As partículas secundárias são 

essencialmente PM2.5, geradas a partir do NOx, SO2 e amoníaco (NH3). As fontes das 

PM incluem o tráfego rodoviário, as atividades industriais, agrícolas, e de construção 

civil, a queima de madeira, os incêndios florestais, as erupções vulcânicas e a ação do 

vento sobre o solo (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa 

e Vale do Tejo, 2016). 

Quanto mais pequenas forem as partículas, maior a probabilidade de penetrarem 

profundamente no aparelho respiratório e maior o risco de induzirem efeitos negativos. 

As partículas em suspensão são também um veículo de transporte eficaz para outros 

poluentes atmosféricos que se fixam à sua superfície, especialmente hidrocarbonetos 

e metais pesados. Estas substâncias são muitas vezes transportadas até aos 

pulmões, podendo ser absorvidas para o sangue e tecidos. A exposição crónica a 

partículas contribui para o risco de desenvolvimento de doenças respiratórias, como 

irritação das vias respiratórias, asma, doença pulmonar obstrutiva crónica, cancro do 

pulmão, entre outros, agravar e provocar doenças cardiovasculares, como o enfarte 
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agudo do miocárdio, entre outros impactos negativos em vários sistemas orgânicos, 

como o aparelho reprodutor e o sistema nervoso central (Agência Europeia do 

Ambiente, 2013). 

O Monóxido de carbono (CO) é um gás incolor e inodoro que resulta de 

combustões incompletas e as suas fontes incluem a combustão de combustíveis 

fósseis, processos industriais e fontes naturais, como incêndios florestais (Concawe, 

2017). Em meio urbano, o tráfego automóvel é a principal fonte de CO sendo as zonas 

de tráfego intenso as que apresentam concentrações mais elevadas deste poluente. 

As condições de circulação, tráfego mais ou menos fluido, também influenciam as 

concentrações, dado que as emissões de CO são inversamente proporcionais à 

velocidade de circulação (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo, 2016).  

Devido ao facto deste gás ter uma capacidade muito elevada de se ligar de 

forma irreversível à hemoglobina do sangue, formando carboxihemoglobina, impede a 

ligação do oxigénio e compromete, assim, o transporte de oxigénio aos tecidos. Por 

esta razão, a exposição a este poluente pode constituir um risco significativo, 

sobretudo para indivíduos com problemas cardiovasculares (Gomes, 2010). Para além 

disto, a exposição a concentrações elevadas de CO está associada à diminuição da 

perceção visual, capacidade de trabalho, destreza manual, capacidade de 

aprendizagem e desempenho de tarefas complexas. Os primeiros sintomas são as 

dores de cabeça e as vertigens, que se agravam com o aumento das concentrações 

desta poluente, podendo, posteriormente, observar-se náuseas e vómitos, sendo que, 

no caso de uma exposição prolongada, pode levar ao coma ou a morte (Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, 2016). 

O ozono troposférico (O3) é um poluente secundário, que resulta da reação 

química na atmosfera de poluentes, como os óxidos de azoto e os compostos 

orgânicos voláteis, por ação da radiação solar. Os episódios de concentrações 

elevadas deste poluente ocorrem, principalmente, nos dias de verão, na presença de 

condições meteorológicas particulares - forte radiação solar, temperaturas elevadas, 

vento fraco e estabilidade atmosférica – muitas vezes devido à persistência de um 

anticiclone (European Environment Agency, 2017).  

A ação do O3 pode manifestar-se por irritações nos olhos, nariz e garganta, 

dores de cabeça e por problemas respiratórios, tais como, dificuldade em respirar, 

dores no peito e tosse. Dependendo da exposição pode levar a danos tecidulares, em 

particular nos tecidos pulmonares. A presença deste poluente pode também provocar 
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o agravamento de patologias respiratórias já existentes e reduzir a resistência a 

infeções respiratórias (Agência Europeia do Ambiente, 2013). 

Os compostos orgânicos voláteis (COV) são compostos orgânicos cuja 

composição permite a sua evaporação na atmosfera. Estes compreendem compostos 

como o benzeno, tolueno, etilbenzeno, xileno, aldeídos e cetonas. Estes compostos, 

para além das consequências que trazem por si só, são ainda precursores primários 

da formação do ozono troposférico e das PM (Gomes, 2010). Os COV estão presentes 

na composição dos combustíveis e de vários produtos de uso corrente, como as tintas, 

colas, cosméticos, solventes e detergentes de limpeza. Estes compostos podem ser 

emitidos durante a sua combustão, nomeadamente nos gases de escape dos veículos 

rodoviários, ou por evaporação, no momento da sua produção, armazenamento e 

utilização. Os COV podem também ser emitidos pela vegetação (Concawe, 2017). 

Os efeitos dos COV são muito variáveis, dependendo da natureza dos 

compostos em causa. Estes compostos podem desencadear desde um simples 

incómodo olfativo, a irritação das vias respiratórias e diminuição da capacidade 

respiratória, podendo até provocar efeitos mutagénicos e carcinogénicos, (Gomes, 

2010). 

Tendo em conta os efeitos causados pelos poluentes atmosféricos, referidos 

anteriormente, é possível constatar que existe uma grande relação entre a poluição do 

ar atmosférico e a saúde humana, essencialmente ao nível do aparelho respiratório e 

circulatório. Vários estudos epidemiológicos enquadrados na geomedicina, que é o 

ramo científico multidisciplinar que analisa os efeitos do meio ambiente na saúde 

(Torres & Vasconcelos, 2015), têm demonstrado importantes correlações entre a 

exposição aos poluentes atmosféricos e a morbilidade e a mortalidade associadas a 

doenças dos foros respiratório (asma, bronquite, enfisema pulmonar e cancro do 

pulmão) e cardiovascular (enfarte agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral), 

mesmo quando as concentrações dos poluentes na atmosfera se mantêm abaixo dos 

valores máximos, legalmente fixados (European Environment Agency, 2017; Agência 

Portuguesa do Ambiente, 2019). São ainda descritos outros impactos na saúde como 

irritação dos olhos e das vias respiratórias, dores de cabeça e danos no sistema 

nervoso central, no sistema reprodutor e em vários órgãos como o fígado e o baço 

(Torres et al., 2017).  

Os efeitos da exposição aos poluentes atmosféricos dependem essencialmente 

das suas concentrações na atmosfera e do tempo de exposição, para além dos fatores 

de sensibilidade dos indivíduos, que determinam a sua maior ou menor 

vulnerabilidade, tais como, idade, estado de saúde e estilos de vida, assim como a 
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predisposição genética de cada indivíduo (Fernandes, 2017). Alguns grupos são mais 

vulneráveis aos poluentes atmosféricos, incluindo os que já sofrem de doenças 

cardiovasculares e respiratórias, os que sofrem de doença reativa e alergias das vias 

respiratórias, os que possuem doenças crónicas, os idosos, e as crianças (Dapper, 

Spohr & Zanini, 2016).  

Embora algumas regiões e países possam sentir impactos na saúde pública de 

modo mais severo do que outros, a poluição atmosférica constitui um problema global 

(World Health Organization, 2016). Os movimentos atmosféricos fazem circular os 

poluentes por todo o mundo, fazendo com que uma parte destes e dos seus 

precursores que são encontrados na Europa, sejam emitidos na Ásia e na América do 

Norte, assim como uma parte dos poluentes libertados para a atmosfera na Europa, 

sejam transportados para outras regiões e continentes. Este fenómeno observa-se 

também à escala local, sendo que a qualidade do ar em zonas urbanas, geralmente, 

afeta também a qualidade do ar nas zonas rurais vizinhas (Dapper et al., 2016). Por 

estas razões, toda a população mundial acaba por estar exposta a este problema, 

mesmo vivendo em regiões onde as emissões de poluentes atmosféricos não são tão 

significativas. Contudo, os indivíduos que vivem em locais onde a poluição atmosférica 

é elevada, em particular, nos grandes centros urbanos estão obviamente mais 

expostos a concentrações superiores de poluentes atmosféricos e, por conseguinte, 

apresentam um risco maior de desenvolvimento de problemas de saúde associados a 

este problema (World Health Organization, 2016).  

 

 

2.1.5 A poluição atmosférica e a saúde - dos primeiros episódios até 

à atualidade 
 

 A importância do meio ambiente para a saúde é um conhecimento que remonta 

à Antiguidade. Hipócrates (460 a.C.-377 a.C.), no seu tratado Ares, águas e lugares 

sugere que quem quiser dedicar-se à arte médica deve primeiramente atentar para as 

condições geográficas e ambientais de um determinado lugar, pois estas influenciam a 

saúde dos indivíduos (Miguel & Reis, 2015).  

Ao longo da história, há vários registos onde é evidenciado que a poluição 

atmosférica causava incómodo nas pessoas, como o caso do filósofo romano Séneca 

(4 a.C.-65 d.C.), que relatou o facto de se sentir melhor logo após sair de Roma, 

devido aos fumos exalados pelas chaminés da cidade (Vieira, 2009). Outras situações 
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de poluição atmosférica associadas à queima de madeira e carvão foram relatadas, 

contudo, com a revolução industrial, iniciada no século XVIII, associada a todo o 

desenvolvimento que esta permitiu, principalmente no século XX, houve uma grande 

deterioração da qualidade do ar, principalmente nos grandes centros urbanos, 

acarretando efeitos nocivos para a saúde humana (Dapper et al., 2016). A atenção 

para a gravidade deste problema em áreas urbanas deveu-se à ocorrência de vários e 

graves fenómenos de poluição atmosférica, com registo de mortes, principalmente nas 

grandes cidades industriais da Europa, durante o século XX. O caso mais impactante 

remonta a 1952, o Smog Londrino, em que foram registadas 4000 mortes, 

principalmente por bronquite crónica e doenças cardiovasculares, tendo aumentado a 

incidência de problemas respiratórios e cardiovasculares na população, nos meses 

seguintes à ocorrência do fenómeno (Vieira, 2009; Agência Europeia do Ambiente, 

2013).  

Mais recentemente, são os países em desenvolvimento que têm vindo a 

apresentar concentrações preocupantes de poluentes atmosféricos (World Health 

Organization, 2016). Um dos episódios graves, mais recentes, ocorreu em Nova Deli, 

na Índia, durante o mês de novembro de 2019, onde principalmente as PM2.5 

estiveram muito acima dos valores considerados seguros, tendo sido reportado pela 

população local, dificuldade respiratória e ardência dos olhos e das vias respiratórias 

(Barbosa, 2019). 

No caso dos países considerados desenvolvidos, como é o caso de Portugal, 

apesar de todos os esforços e políticas que hoje existem, e que visam atingir uma 

menor emissão de poluentes atmosféricos, segundo a Organização Mundial de Saúde, 

ainda existe um longo caminho a percorrer no sentido de uma boa qualidade do ar, 

sendo que as áreas urbanas continuam a ser as mais afetadas por este problema 

devido à maior densidade populacional aí existente e, consequentemente, a uma 

maior quantidade de fontes de emissão de poluentes (World Health Organization, 

2016). 

 

 

2.1.6 Estratégia para um desenvolvimento sustentável 
 

Desde a segunda metade do século passado que tem sido reconhecido pelas 

políticas internacionais a necessidade de criar ambientes mais favoráveis à saúde. 

Neste âmbito, é de salientar os princípios e objetivos da estratégia de Saúde Para 

Todos no Século XXI, em 1985, a Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde, em 
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1986 e a Agenda 21, em 1992 (Graça, 2015). Em todos foi dada uma grande 

importância à influência do ambiente na saúde das pessoas e das populações e 

saíram posições e estratégias políticas, científicas e sociais, com o objetivo de visar a 

criação, a proteção e a manutenção de ambientes saudáveis e sustentáveis, mediante 

o entendimento da complexidade dos modos de produção, de trabalho e de vida das 

nossas sociedades. 

Mais recentemente, a necessidade de um mundo mais sustentável foi 

reconhecida em setembro de 2015, pelos estados membros das Nações Unidas, tendo 

sido definidos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável integrados na Agenda 

2030 (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 – Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pelos estados membros das Nações Unidas, na 

Agenda 2030 (Fonte: Centro Regional de informação para a Europa Ocidental das Nações Unidas. Disponível em: 

https://unric.org/pt/Objetivos-de-Desenvolvimento-Sustentavel/) 

 

No que toca à qualidade do ar, salienta-se: o terceiro objetivo, Saúde de 

qualidade, onde é reconhecido que, até 2030, seja reduzido substancialmente o 

número de mortes e doenças devido a químicos perigosos, contaminação e poluição 

do ar, água e solo; o décimo primeiro objetivo, Cidades e comunidades sustentáveis, 

em que é definido que, até 2030, seja reduzido o impacto ambiental negativo per 

capita nas cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de 

resíduos municipais e outros; e ao décimo segundo objetivo, Produção e Consumo 

Sustentáveis, onde é reconhecida a necessidade de, até 2020, alcançar a gestão 

ambientalmente saudável dos produtos químicos e de todos os resíduos, e reduzir 

significativamente a libertação destes para o ar, água e solo, para minimizar os seus 

https://unric.org/pt/Objetivos-de-Desenvolvimento-Sustentavel/
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impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente (Centro Regional de 

informação para a Europa Ocidental das Nações Unidas, n.d.). 

Uma das grandes medidas implementadas em Portugal, que visam a criação de 

ambientes mais saudáveis, especialmente a nível urbano, é o Projeto Cidades 

Saudáveis. Este projeto, cujo objetivo é incentivar, ao nível local, o planeamento de 

ações para a promoção da saúde das populações e da sustentabilidade das cidades, 

foi lançado pela OMS, em 1987 (Torres, Silva, Santos & Mendes, 2013). Em Portugal, 

este projeto foi inicialmente desenvolvido em Viana do Castelo, em 1997, tendo sido, 

posteriormente, alargado para outras cidades, criando-se assim a Rede Portuguesa de 

Municípios Saudáveis, composta atualmente por 57 cidades (Rede Portuguesa de 

Municípios Saudáveis, 2019). 

Atualmente a situação da qualidade do ar, principalmente das cidades, apesar 

de ter melhorado nos últimos anos, ainda está longe de ser considerada ideal e, por 

isso, continua a ser necessário avaliar, refletir e atual ao nível deste problema (Faria, 

2016). Para isso, é importante que seja feita a monitorização e avaliação da qualidade 

do ar, seguido da implementação de medidas corretivas e de mitigação do problema, 

assim como, a consciencialização e a capacitação das pessoas para a adoção de 

comportamentos mais sustentáveis (Miguel & Reis, 2015; Faria, 2016).  

Em Portugal, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) coordena a 

monitorização da qualidade do ar, que é da responsabilidade das Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). A monitorização da qualidade do 

ar é realizada através de redes de monitorização, ou seja, por um conjunto de postos 

de medição, com equipamentos de medição automáticos, ou semiautomáticos, 

específicos para cada poluente, espalhados pelo território nacional, de acordo com os 

critérios estabelecidos no Decreto-lei nº 102/2010, de 23 de setembro, que vão de 

encontro às recomendações europeias e da Organização Mundial de Saúde, nesta 

matéria (Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, 2010; Gomes, 2010).  

O sistema de monitorização de qualidade do ar português pode ser consultado 

através da base de dados desenvolvida pela APA, intitulado Qualar 

(https://qualar.apambiente.pt/). A APA desenvolveu ainda a aplicação Qualar, em que 

é possível saber a qualidade do ar numa determinada região, assim como receber 

alertas quando a região onde nos encontramos apresenta, naquele momento, valores 

de poluição atmosférica que excedem os legislados. 

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (2015), apesar da redução de 

emissões e da melhoria da qualidade do ar verificadas na última década na Europa e, 

em particular, em Portugal, a poluição do ar continua a prejudicar a saúde e o 

https://qualar.apambiente.pt/
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ambiente. Em particular, as concentrações de PM, O3 e NO2 continuam a apresentar 

valores acima dos legislados em algumas zonas do país, especialmente nos grandes 

centros urbanos, como Lisboa e Porto, o que representa graves riscos para a saúde 

dos cidadãos portugueses, afetando a sua qualidade de vida e reduzindo a esperança 

média de vida (Agência Portuguesa do Ambiente, 2019). 

Para além da legislação e das medidas a nível nacional e regional é importante 

que também os cidadãos tenham consciência do seu papel na mitigação deste 

problema ambiental, adotando comportamentos mais sustentáveis, como por exemplo 

(Neto, 2016):  

 optar por meios de transporte alternativos ao carro, preferindo os transportes 

públicos; 

 fazer deslocações a pé e de bicicleta, sempre que possível; 

 optar por adquirir meios de transporte que libertem menos emissões de 

poluentes atmosféricos, ou nenhumas, como os carros elétricos; 

 optar por partilhar boleias, aderindo a grupos nas redes sociais e a aplicações 

para smartphone, destinadas a esse fim; 

 optar por construções mais sustentáveis, dando enfoque aos materiais 

usados, ao isolamento térmico e à instalação de sistemas de aquecimento de 

água mais eficientes, como os sistemas solares térmicos e as bombas de 

calor e, se possível, considerar a instalação de equipamentos de produção de 

energia renovável para autoconsumo e a construção de coberturas vegetais; 

 tornar o consumo energético doméstico mais eficiente, optando, por exemplo, 

pelas lâmpadas LED e por eletrodomésticos de classe energética A+++; 

 evitar consumos energéticos desnecessários, como manter ligados 

dispositivos eletrónicos, luzes e aquecedores que não estão a ser utilizados; 

 evitar comportamentos consumistas, optando por reutilizar o que já se tem; 

 optar por comprar materiais e objetos mais sustentáveis, com menos 

impactos ambientais na sua produção; 

 fazer a reciclagem do lixo; 

 Optar por uma alimentação biológica, por alimentos pouco processados e 

com embalagens sustentáveis (materiais reutilizados ou produzidos com 

poucos impactos, degradáveis e reutilizáveis), ou vendidos a granel e produzir 

os seus próprios alimentos de forma biológica; 

 participar na conservação e ampliação de áreas florestais e ajudar na 

reflorestação de áreas degradadas; 

 não fazer queimadas. 
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A responsabilidade que todos nós temos na qualidade do ar é indiscutível. 

Quase sem nos apercebermos as pequenas decisões e comportamentos do nosso 

quotidiano influenciam o ambiente e, em particular, a qualidade do ar. A adoção das 

medidas anteriormente descritas é um passo muito importante que cada cidadão deve 

fazer para um futuro mais sustentável e saudável para todos. 

 

 

2.2 Enquadramento educacional 

 

Atualmente, assistimos a uma constante mudança na sociedade, que constitui 

grandes desafios à Educação. Por um lado, o fluxo de informação é atualmente tão 

dinâmico, que a globalização e a rapidez de acesso à informação impõe naturalmente 

novas exigências educacionais (Coutinho & Lisbôa, 2011). Por outro lado, a escola 

deve preparar os seus alunos para enfrentarem os novos desafios decorrentes do 

exponencial desenvolvimento tecnológico e científico, associado a uma necessidade 

de desenvolvimento sustentável, proporcionando-lhes, não apenas a aprendizagem de 

conhecimento factual, mas também o desenvolvimento de competências como a 

criatividade, a inovação, a comunicação, o pensamento crítico, a colaboração, entre 

outros, que serão fundamentais para o desenvolvimento da capacidade de resolução 

de problemas do seu dia-a-dia e de se adaptarem a futuras mudanças que ainda estão 

por vir (Magalhães & Tenreiro-Vieira, 2006). 

Os professores deparam-se, atualmente, ainda com outros desafios ligados ao 

desinteresse e aos resultados pouco satisfatórios que os seus alunos apresentam. 

Uma grande parte destes problemas deriva das metodologias de ensino pouco 

adaptadas às reais necessidades dos alunos (Ferreira et al., 2015). Segundo Ferreira 

et al. (2015), o professor deve implementar métodos e estratégias de ensino 

diversificadas, que procurem estimular o aluno para a participação e o empenho 

necessários, para que este esteja motivado a aprender. Além disto, de modo a 

aumentar o interesse e a motivação, o professor deve também aproximar os 

conteúdos abordados em sala de aula às necessidades dos alunos, enquanto 

membros da sociedade, devendo optar por tratar questões atuais que tenham conexão 

com o mundo real e com o seu quotidiano (Magalhães & Tenreiro-Vieira, 2006). É 

importante confrontar os alunos com problemas atuais, pois dessa forma criamos 

oportunidades para que estes reflitam, formulem opiniões e apresentem soluções 
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sobre acontecimentos e/ou problemas do mundo real (Magalhães & Tenreiro-Vieira, 

2006).  

 

 

2.2.1 Ensino das ciências 

 

No ensino das Ciências, a didática não deve basear-se apenas na transmissão 

de conteúdos científicos, pois esta abordagem não apresenta a Ciência como um 

corpo investigativo e tende também a provocar um maior distanciamento e 

desinteresse dos alunos pelas Ciências. Assim, no âmbito do ensino das Ciências, o 

professor deve privilegiar uma aprendizagem global e integrada do conhecimento 

científico, que desenvolva nos alunos as competências necessárias para compreender 

e valorizar o ambiente natural que os rodeia (Cachapuz, Gil-Pérez, Carvalho, Praia, & 

Vilches, A., 2005; Ferreira et al., 2015).  

Alguns autores, como Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins (2011), propõem um 

Ensino das Ciências com orientação Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), que 

preconiza um ensino contextualizado e uma “Ciência para todos”, que contribui para 

uma melhor compreensão desta área e para o aumento da literacia científica. Segundo 

Praia & Cachapuz (2005), cada vez faz menos sentido pensar no conhecimento 

científico fora do contexto da sociedade e do desenvolvimento tecnológico atual. 

Justifica-se, assim, uma educação em ciências, que não está apenas centrada nos 

conhecimentos de conteúdo, mas sim, que permita que todos os alunos possam ser 

capazes de usar os conhecimentos científicos, mobilizando saberes e capacidades 

relacionadas com o domínio da Ciência e da Tecnologia, quer nas ocupações diárias, 

quer no trabalho, quer na vida em sociedade (Cachapuz & Praia, 2005).  

Atualmente, no Ensino das Ciências, vários autores têm também apontado a 

importância de um Ensino Orientado para a Investigação (EOI). Segundo Freire 

(2009), o EOI pode ser encarado como facilitador da promoção da literacia científica e 

do desenvolvimento de competências nos alunos, no âmbito da abordagem CTS, tal 

como também é preconizado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

(Martins et al., 2017). 

De acordo com Schwartz e Crawford (2006), à semelhança do que sucede na 

comunidade científica, durante o desenvolvimento de atividades didáticas de caráter 

investigativo, os alunos têm oportunidade de realizar observações, colocar questões, 

planear a investigação, pesquisar informação sobre o tema, utilizar ferramentas e 
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estratégias para analisar e interpretar dados e comunicar os resultados obtidos. Trata-

se de um processo essencial para desenvolver com os alunos e levá-los a 

compreender a importância e a natureza do trabalho dos cientistas e da comunidade 

científica e como se processa a construção do conhecimento científico. 

Ao usar, na sala de aula, metodologias no âmbito do EOI, o professor permite 

que os alunos desempenhem um papel ativo na sua aprendizagem. Isto exige que o 

professor abandone um ensino mais tradicional para um ensino que promova uma 

compreensão abrangente dos conceitos, o raciocínio crítico e o desenvolvimento de 

competências de resolução de problemas (Freire, 2009). 

Em Portugal, as orientações curriculares atuais sugerem, igualmente, uma 

diminuição na ênfase tradicional do ensino, passando a atribuir maior relevância ao 

ensino orientado para o desenvolvimento de competências e para os processos 

investigativos. Enquadrado nas aprendizagens essências do 9º ano da disciplina de 

Ciências Naturais, a Direção-Geral da Educação salienta que é necessário 

“…despertar nos alunos a curiosidade acerca do mundo natural e o interesse pela 

Ciência, desenvolver uma compreensão geral e abrangente das principais ideias e 

estruturas explicativas das ciências da Terra e da Vida, bem como dos procedimentos 

da investigação científica e, ainda, questionar o comportamento humano perante o 

mundo e o impacto da ciência e da tecnologia no ambiente e nos seres vivos” 

(Direção-Geral da Educação, 2018, p.1). 

Entre as metodologias do EOI, salienta-se a Metodologia de Ensino Baseado em 

Casos, como sendo uma metodologia que privilegia uma aprendizagem global e 

integrada do conhecimento científico com a utilização de estratégias e recursos 

motivadores, que promovem aprendizagens significativas (Vasconcelos, Faria & 

Cardoso, 2017; Mattar & Aguiar, 2018). 

 

 

2.2.2 Metodologia do Ensino Baseado em Casos 

 

Entre as metodologias de ensino, o Ensino Baseado em Casos (EBC), ou Case 

Based Learning, permite que os alunos explorem casos reais, como forma de 

desenvolver o processo de ensino e aprendizagem. 

A metodologia EBC foi apresentada e aplicada, pela primeira vez, na Escola de 

Direito da Harvard University, em 1870, quando Christopher Collumbus Langdell, em 

contraste com o método teórico/dedutivo tradicional propôs um método mais 
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empírico/indutivo e construtivista para lecionar, com o objetivo de que os estudantes 

de direito descobrissem uma solução para uma história, defendendo as suas escolhas. 

Desde então, o EBC tem sido aplicado em diversas áreas do conhecimento, inclusive 

no ensino das ciências (Mattar & Aguiar, 2018). 

Esta metodologia enquadra-se numa perspetiva sócio-construtivista, em que os 

alunos desempenham um papel ativo nas suas aprendizagens, trabalhando 

preferencialmente em grupos e aprendendo com os seus pares, mediante as 

interações que se estabelecem entre estes e o professor atua como um mediador e 

facilitador de todo o processo (Vasconcelos & Faria, 2017). 

A metodologia do EBC tem como características: o uso de casos reais baseados 

em investigações e estudos rigorosos na sua preparação; a existência de 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema abordado no caso; a exploração do 

caso de forma interativa pelos alunos; e a instigação nos alunos das diferentes 

perspetivas, conduzindo-os para uma conclusão, mediante o fornecimento dos 

recursos necessários para a discussão das questões que o professor pretende que 

sejam abordadas, de forma dinâmica (Montanher, 2012; Giacalone, 2016; 

Vasconcelos & Faria, 2017; Vasconcelos, Faria & Cardoso 2017) 

Todas estas características trazem benefícios significativos para o aluno e para o 

processo de ensino e aprendizagem. O uso de casos reais, atuais, ou históricos, 

despertam um maior interesse nos alunos e estes tendem a envolver-se mais na aula 

e, consequentemente, no processo de ensino e aprendizagem (Vasconcelos et al., 

2017). Contudo, alguns aspetos devem ser considerados na sua elaboração. O caso 

deverá ser obtido a partir de um contexto real, para que os alunos possam vivenciar 

uma situação prática e realista e a partir dela aplicar conceitos, relacioná-los, pensar 

em estratégias e alternativas para responder ao problema e atuar de forma ativa e 

colaborativa para chegar às soluções (Mattar & Aguiar, 2018; Vasconcelos & Faria, 

2017). 

Para isto ser possível, segundo esta metodologia, é necessário que os alunos 

tenham os conhecimentos prévios necessários sobre o tema associado ao caso, pois 

se assim não fosse a reflexão e discussão do caso não seria tão enriquecedora 

(Giacalone, 2016; Vasconcelos & Faria, 2017). 

Depois do caso ser fornecido aos alunos, o professor deve delinear estratégias 

para os envolver, como o levantamento de questões pertinentes para os estudantes 

considerarem e a promoção de um momento de discussão e reflexão (Montanher, 

2012).  
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Entre as estratégias que podem ser usadas no EBC, destacam-se as seguintes: 

a modelação, as atividades práticas, as atividades laboratoriais, as saídas de campo, 

as atividades de computação, os jogos de simulação, os projetos em equipa, os 

debates e as atividades de role play (Vasconcelos et al., 2017). 

O papel do professor, nesta metodologia, é mediar e facilitar os processos de 

aprendizagem, promovendo o levantando questões e o debate de ideias, fomentando 

assim um momento didático de reflexão e de aprendizagem (Giacalone, 2016; 

Vasconcelos & Faria, 2017). 

Através da aplicação desta metodologia de ensino, os conteúdos abordados pelo 

professor deixam de ser tão abstratos e puramente científicos, o que desperta o 

interesse e promove a motivação dos alunos, facilitando a construção do 

conhecimento científico (Montanher, 2012). Para além das vantagens ao nível da 

aquisição e mobilização de conhecimentos, através do EBC, o professor é capaz 

também de promover o desenvolvimento de várias competências atitudinais, tais como 

a cooperação com os pares, o respeito pelo outro e pela sua opinião, a tolerância e as 

capacidades de saber ouvir e de saber argumentar. Além disso, permite que os alunos 

desenvolvam competências no âmbito da liderança e da tomada de decisão 

(Montanher, 2012; Vasconcelos et al., 2017).  

Em suma, o EBC proporciona aos alunos a oportunidade de aplicarem os 

conhecimentos previamente aprendidos, na interpretação e tentativa de encontrar uma 

solução para casos reais, possibilitando a aproximação entre o conhecimento factual 

lecionado nas aulas e a complexa realidade do nosso mundo. 
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Capítulo 3. Metodologia de Investigação 

 

A evolução do conhecimento em educação assenta no conhecimento prático, 

que vai sendo construído através da experiência e do trabalho direto com os alunos e, 

no conhecimento proveniente da investigação, que vai relatando evidências, empírica 

e teoricamente sustentadas (Hamido & Azevedo, 2013).  

Na investigação é aplicado, formal e sistematicamente, o método científico, para 

o estudo de um problema que o investigador se propôs a investigar (Gay, Mills & 

Airasian, 2012). Quanto à metodologia da investigação, esta deve ser definida 

dependendo, essencialmente, do problema a analisar (Coutinho, 2019). Uma vez 

definido o problema de investigação e depois de uma análise pormenorizada do 

contexto do estudo e das suas limitações, é fundamental estabelecer o rumo da 

investigação, assim como definir a metodologia mais adequada ao propósito que o 

investigador quer alcançar.  

A investigação em educação foca os fenómenos educativos como o seu objeto 

central, quer na perspetiva da ação/intervenção, quer fazendo prevalecer a 

preocupação por explicar e/ou compreender os fenómenos, tendo em conta os 

indivíduos, ou os contextos sociais e culturais em que os processos se verificam e 

desenvolvem (Amado, 2017).  

O contexto educativo assenta numa realidade subjetiva, complexa e dinâmica, 

por isso, a metodologia de investigação em educação deverá contemplar um caracter 

mais descritivo, explicativo e interpretativo dos fenómenos em estudo (Amado, 2017).   

É de salientar que apesar de ter sido planeada, esta investigação acabou por 

não ser concretizada, devido à evolução da pandemia pelo SARS-CoV-2 (Severe 

acute respiratory syndrome coronavirus 2), o que impossibilitou a implementação do 

Plano de Intervenção e, por conseguinte, não foram recolhidos os dados necessários 

para levar a cabo este estudo. Por esta razão, apresenta-se, de seguida, uma 

proposta de metodologia de investigação, que poderá ser utilizada no futuro, no 

sentido de dar resposta ao problema de investigação já referido neste trabalho. Assim, 

primeiramente, é feita a classificação da investigação, de seguida é caracterizada a 

amostra do estudo, posteriormente são enunciadas as técnicas e os instrumentos de 

recolha de dados e, por fim, é feita referência à validade e fiabilidade dos instrumentos 

de recolha de dados. 
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3.1 Classificação da Investigação 

 

Uma investigação pode ser classificada quanto ao seu propósito, que se baseia 

na aplicabilidade dos resultados e no grau em que estes são possíveis de generalizar 

à população em estudo (Gay et al., 2012). Esta proposta de investigação, quanto ao 

propósito, é classificada como Investigação-Ação, que pode ser descrita como uma 

família de metodologias de investigação que incluem ação, ou mudança, e 

investigação, ou compreensão, a partir de um processo cíclico, ou em espiral, que 

alterna entre ação e reflexão crítica (Coutinho, 2019). Este estudo permite ao 

professor-investigador compreender melhor os acontecimentos provenientes da sua 

ação educativa, encontrar soluções para os eventuais problemas que possam surgir e, 

dessa maneira, orientar as suas práticas no futuro (Coutinho, Sousa, Dias, Bessa, 

Ferreira & Vieira, 2009). Entende-se, portanto, que durante todo o processo há 

produção do saber, através da reflexão sobre a ação, proporcionando, assim, um 

aumento do conhecimento sobre o problema investigado, não podendo, contudo, 

haver a generalização dos resultados obtidos (Amado, 2017).  

Para uma investigação segundo este propósito, tal como para qualquer ato de 

investigação, é sempre necessário pensar nas formas de recolher a informação que o 

próprio estudo vai proporcionando. No caso do professor-investigador, este tem de ir 

recolhendo informação sobre a sua própria ação, ou intervenção, no sentido de 

analisar, com mais distanciamento, os efeitos da sua prática letiva, reduzindo o 

processo a um sistema de representação que se torne mais fácil de analisar, 

facilitando assim, a fase da reflexão (Coutinho, 2019). 

A investigação pode ser também classificada quanto ao seu método. A 

classificação quanto ao método tem em conta a abordagem que é adotada na recolha 

e análise de dados e divide genericamente as investigações em dois grandes grupos: 

o qualitativo e o quantitativo (Fortin, 1999). Segundo Coutinho (2019, p.356) “um 

investigador para melhor resolver o problema de pesquisa não tem de aderir 

rigidamente a um dos paradigmas tradicionais, podendo adotar uma combinação dos 

atributos de cada um deles, com recurso a métodos de cariz quantitativo e qualitativo”. 

O investigador pode, assim, optar por uma abordagem mista de métodos qualitativos e 

quantitativos, no mesmo estudo, de forma a satisfazer a diversidade e complexidade 

dos fenómenos estudados (Gay et al., 2012; Paranhos, Filho, Rocha, Júnior & Freitas, 

2016; Coutinho, 2019). Segundo Gay et al (2012), existem três tipos de combinação 

metodológica: o modelo QUAL-quan, também designado de modelo exploratório, no 
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qual há uma maior representação dos dados qualitativos, o modelo QUAN-qual, 

também designado de modelo explanatório, uma vez que os dados quantitativos são 

mais representativos e o modelo QUAN-QUAL, também denominado de triangulação 

metodológica, no qual os dados quantitativos e qualitativos são igualmente relevantes.  

Esta proposta de investigação segue uma metodologia que combina métodos 

qualitativos e quantitativos, seguindo o modelo QUAN-QUAL, uma vez que, neste 

caso, os dados quantitativos e qualitativos são igualmente representativos para uma 

compreensão do fenómeno em estudo. A integração de métodos permite a construção 

de um desenho de pesquisa mais robusto, com o objetivo de aumentar a profundidade 

e a fiabilidade dos resultados que serão obtidos (Fortin; 1999; Gay et al, 2012). A partir 

da abordagem quantitativa o investigador pode fazer descrições objetivas do 

fenómeno que está a investigar (Coutinho, 2019). Para isso, propõem-se o recurso à 

técnica do inquérito, através de um questionário, que, posteriormente, deverá ser 

analisado recorrendo-se à estatística descritiva. Ao nível da abordagem qualitativa, 

sugere-se a utilização da técnica da análise de documentos a partir de um diário de 

aula, recorrendo-se à análise de conteúdo. Esta abordagem qualitativa baseia-se 

numa perspetiva naturalista e concentra-se em compreender os fenómenos na sua 

totalidade e no contexto em que ocorrem (Coutinho, 2019). 

 

 

3.2. Caracterização da amostra 

 

Esta investigação estava programada inicialmente para ser implementada numa 

turma do 9º ano de escolaridade de uma escola básica e secundária da cidade do 

Porto. Esta turma era constituída por 29 alunos, 19 do sexo feminino e 10 do sexo 

masculino, cujas idades variavam entre os 14 e os 13 anos (média de 13,7 anos), 

sendo que todos os alunos tinham nacionalidade portuguesa. No que diz respeito ao 

aproveitamento escolar, nenhum dos alunos da amostra teve retenções em anos 

anteriores, sendo que no ano letivo passado, 3 alunos obtiveram 1 negativa e 26 

alunos obtiveram nota positiva a todas as disciplinas. Em relação a apoios sociais, 

apenas 2 alunos beneficiavam de apoio social escolar de escalão B. 

Na avaliação final do terceiro período não se verificaram negativas a Ciências 

Naturais, sendo que a média do aproveitamento a esta disciplina foi de 3,5 valores. 

Esta amostra não era considerada probabilística, ou seja, não era representativa 

da população, visto que se tratava de uma amostra de conveniência e assim sendo, os 
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resultados obtidos não poderiam ser generalizados. Apesar disso, poderiam funcionar 

como indicadores dos parâmetros avaliados (Coutinho,2019).  

Visto que esta investigação não foi concretizada devido às condicionantes 

provocadas pela evolução da pandemia pelo SARS-CoV-2, sugere-se que, em futuras 

investigações, caso haja a intensão realizar este estudo, o investigador ajuste a 

amostra à realidade que pretende investigar. 

 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

 

Uma etapa fundamental da fase metodológica da investigação é a definição das 

técnicas e dos instrumentos de recolha de dados. Segundo Fortin (1999), o processo 

de colheita de dados consiste em recolher, de forma sistemática, a informação 

desejada junto dos participantes do estudo, com a ajuda de instrumentos escolhidos 

para esse fim.  

Tendo em conta o caráter metodológico da presente proposta de investigação, 

bem como da necessidade de obter dados qualitativos e quantitativos, são delineados 

como técnicas de recolha de dados, a análise de documentos e o inquérito e, como 

instrumentos de recolha, o diário de aula e o questionário. 

  

 

 

3.3.1 Questionário 

 

As técnicas de recolha de dados, cuja informação é obtida inquirindo os sujeitos, 

podem ser agrupadas sob a designação geral de técnicas de inquirição, ou inquérito. 

O inquérito envolve a colocação de questões sobre informação factual, atitudes, 

sentimentos, valores, ou opiniões, dependendo do seu objetivo (Gay et al., 2012; 

Coutinho, 2019). Quando as questões são apresentadas através de um formulário, o 

instrumento de recolha de dados designa-se de questionário (Coutinho, 2019). O 

questionário permite obter uma grande quantidade de informação, num curto período 

de tempo (Gay et al., 2012). Este deve ser preenchido pelos participantes do estudo, 

sem assistência, nem participação direta do investigador. Este instrumento ajuda a 

organizar, a normalizar e a controlar dados de tal modo que as informações possam 

ser colhidas de uma forma rigorosa (Fortin, 1999). 
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Nesta proposta de investigação foi elaborado um questionário do tipo 

estruturado. Este tipo de questionário é caracterizado por limitar o sujeito às questões 

formuladas, sem que ele tenha a possibilidade de as alterar, ou de precisar o seu 

pensamento. Os questionários estruturados podem comportar diversos níveis de 

estruturação. Podem conter questões fechadas em que a resposta do sujeito está 

limitada às opções apresentadas, ou podem conter questões abertas, onde existe um 

pouco mais de liberdade para o participante responder livremente, usando a 

linguagem própria, e emitir opiniões (Gay et al., 2019; Coutinho, 2019). 

O questionário elaborado (apêndice 1) teria como propósito aferir as 

competências concetuais e atitudinais adquiridas pelos dos alunos, após a aplicação 

do PI, de forma a recolher informação para dar resposta ao problema de investigação 

proposto. Este encontra-se dividido em 4 partes: Informação sobre o participante; 

Saúde, qualidade de vida, determinantes de saúde e qualidade do ar; Intensões e 

comportamentos pró-ambientais; e Metodologia de ensino. Tendo em conta que a 

parte 2, Saúde, qualidade de vida, determinantes de saúde e qualidade do ar, 

apresenta questões que pretendem verificar a aquisição e mobilização de 

conhecimentos, é apresentado no apêndice 2 a correção para essas questões. O 

questionário é maioritariamente composto por questões de resposta fechada, 

apresentando apenas uma questão de resposta aberta, permitindo aos participantes 

adicionar informação mais aprofundada sobre a metodologia de ensino utilizada no PI, 

o que poderia ser pertinente para a análise dos dados obtidos.  

 

 

3.3.2 Diário de aula 

 

Segundo Coutinho (2019), a técnica de análise de documentos centra-se na 

perspetiva do investigador e implica uma pesquisa e leitura de documentos escritos, 

que se constituem como uma boa fonte de informação. Esta técnica pode ser utilizada 

a partir de diversos instrumentos, como por exemplo, o diário de aula. O diário de aula 

insere-se no contexto investigacional dos documentos pessoais e autobiográficos e 

trata-se de um registo reflexivo de experiências e de observações, ao longo de um 

determinado período de tempo, em que o sujeito que escreve inclui interpretações, 

opiniões, sentimentos e pensamentos, sob uma forma espontânea de escrita (Zabalza, 

2004; Amado, 2017). Assim, através deste instrumento, o investigador/professor tem a 

oportunidade de investigar e refletir sobre a sua prática educativa (Zabalza, 2004). Na 
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análise dos diários torna-se possível verificar o tipo de intenções, interações e efeitos 

positivos e negativos, sendo possível de os analisar à luz do método qualitativo 

(Amado, 2017).  

Nesta proposta de investigação o diário de aula seria redigido por investigadores 

com participação de baixo grau, que, neste caso, poderiam ser o/a orientador/a 

cooperante e o/a(s) colega(s) de estágio. De forma a facilitar as observações e os 

registos dos investigadores foi construído um documento com alguns tópicos a serem 

analisados. Assim, o diário de aula apresenta-se dividido em três partes: Metodologia 

de ensino, Estratégias e recursos utilizados; Desempenho do/a professor/a 

estagiário/a; e Outras informações relevantes para a investigação (apêndice 3). 

 

 

3.3.3 Validade e fiabilidade dos instrumentos de recolha de dados 

 
 

No delineamento das técnicas e instrumentos de recolha de dados é essencial 

assegurar que haja validade e fiabilidade dos instrumentos que serão utilizados. 

Segundo Coutinho (2019), a validade refere-se à qualidade dos resultados da 

investigação, sendo que os podermos aceitar como sendo factos empiricamente 

verdadeiros. Para o mesmo autor a fiabilidade assegura que os dados foram obtidos 

independentemente das circunstâncias e que seriam encontrados os mesmos 

resultados se fosse feita uma segunda aplicação do instrumento. 

De forma de assegurar a validade e a fidelidade, os instrumentos de recolha de 

dados sugeridos para esta investigação, foram alvo de uma rigorosa análise de 

conteúdo e foram analisados e aprovados pelos orientadores científicos da IPP e PES. 
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Capítulo 4. Programa de Intervenção 

 

A elaboração deste Programa de Intervenção (PI), decorre da necessidade de 

encontrar respostas para o problema e objetivos de investigação, identificados no 

Capítulo 1. Este foi planeado e preparado tendo em conta o enquadramento teórico e 

metodológico apresentado no Capítulo II.  

A implementação deste PI foi inicialmente planeada para decorrer durante 3 

aulas de 50 minutos, a agendar nas duas últimas semanas do mês de abril de 2020. 

Apesar disto, tal como já vem sendo referido ao longo deste trabalho, não foi possível 

implementar o PI, devido à evolução da pandemia pelo SARS-CoV-2. No entanto, 

sugere-se que esta proposta seja futuramente reavaliada e, se possível, aplicada em 

futuras investigações na área do ensino das ciências, ou simplesmente usada por 

professores da disciplina de Ciências Naturais do 9º ano de escolaridade, no sentido 

de diversificar as suas metodologias e estratégias de ensino.  

Assim sendo, este capítulo está dividido em duas partes. Numa primeira parte é 

descrito o processo da planificação do PI e da elaboração dos recursos educativos 

necessários. Numa segunda parte é apresentada uma sugestão de implementação do 

PI, que poderá futuramente ser útil no contexto de sala de aula, ou no contexto de uma 

investigação semelhante àquela que é proposta neste trabalho. 

 

 

4.1. Planificação e recursos educativos 

 

No ensino, a planificação da aula é uma das atividades mais importantes do 

trabalho do professor. Segundo Richardson (1992), citado por Santos (2011), o 

planeamento é algo que concebe e antecipa a ação, tenta ajustar ações apropriadas a 

algo que temos de nos aperceber antes de acontecer e é orientado para atingir os 

resultados desejados, tendo em conta os objetivos que nos propomo a atingir. 

No planeamento é essencial definir os objetivos da nossa intervenção. Os 

objetivos estabelecem aquilo que o aluno deverá ser capaz de atingir, como 

consequência de seu desempenho, em atividades de uma determinada aula (Spudeit, 

2014). 

Para além de delinear os objetivos, o planeamento deve ainda dar uma visão 

geral de como, à partida, irá ser conduzida a aula. Por essa razão, devemos também 

definir o conteúdo, a metodologia de ensino, os recursos didáticos e a avaliação a 
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utilizar (Castro, Tucunduva, & Arns 2008). O conteúdo é um conjunto de assuntos, que 

se pretende que sejam abordados durante uma determinada aula e que são 

selecionados e organizados a partir da definição dos objetivos. Os recursos didáticos 

referem-se a todo e qualquer meio utilizado no contexto de um procedimento de 

ensino, visando motivar o aluno e objetivando o aprimoramento do processo de ensino 

e aprendizagem. Por fim, a avaliação acompanha todo o processo de aprendizagem, 

não devendo ser apenas um momento privilegiado (o momento do teste), mas sim um 

processo que é realizado ao longo de todas as aulas, numa perspetiva de avaliação 

formativa, com o intento de observar a consecução dos objetivos da aprendizagem 

(Castro et al., 2008). 

Para por em prática o planeamento, anteriormente descrito, procedeu-se à 

elaboração das planificações das aulas necessárias para a implementação do PI. O 

plano de aula, ou a planificação da aula é o instrumento estruturado que vai 

operacionalizar todo o processo de planeamento, consistindo no desenho de algo para 

ser feito no futuro, que especifica quais são os inputs necessários para atingir os 

objetivos desejados (Santos, 2011). Desta forma, o plano de aula é um instrumento 

que sistematiza todos os conhecimentos, atividades e procedimentos que se pretende 

realizar numa determinada aula, tendo em vista o que se espera alcançar junto dos 

alunos (Spudeit, 2014).  

Segundo Castro et al. (2008), através da elaboração de um plano de aula o 

professor é capaz de se organizar e ter consciência daquilo que de fato, pretende 

fazer e alcançar. Se tiver essa organização presente, evitará ser colhido de surpresa 

por acontecimentos imprevistos. Por outro lado, é igualmente fundamental que o 

professor mantenha a criatividade e a intuição necessária para perceber quando o 

plano estabelecido não está a obter os resultados desejados e, nesse caso, ser capaz 

de, durante a aula, tomar as medidas necessárias para mudar o que for necessário e 

ajustar à realidade com a qual se depara.  

Na elaboração do plano de aula, o professor deve considerar alguns 

componentes fundamentais, tais como: conhecer a sua personalidade enquanto 

professor, conhecer os seus alunos (características cognitivas e psicossociais) e 

conhecer a metodologia mais adequada às particularidades da disciplina e dos 

conteúdos a lecionar. Conhecer estes componentes possibilita ao professor escolher 

as estratégias que melhor se encaixam nas características citadas, aumentando as 

hipóteses de se obter sucesso nas aulas (Castro et al., 2008).  

No caso concreto deste PI, os planos de aula foram elaborados tendo em conta 

os aspetos acima descritos, mas também procurou-se que o planeamento seguisse 
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alinhado com a necessidade de encontrar respostas para o problema e objetivos de 

investigação identificados no Capítulo 1. Assim, depois de ponderadas várias ideias e 

após a realização de um planeamento mental, foram elaboradas as planificações para 

as 3 aulas de 50 minutos, definidas para a implementação deste PI (Apêndice 4), 

seguindo os princípios da Metodologia do Ensino Baseado em Casos (EBC). Nestas 

planificações foram identificados os objetivos e as etapas de desenvolvimento das 

aulas, assim como, as tarefas solicitadas aos alunos e à professora-investigadora. 

Estas incluem, ainda, os recursos necessários, estratégias de avaliação e indicadores 

de aprendizagens. 

No decorrer do planeamento e preparação deste PI foi ainda necessário 

proceder à elaboração de vários recursos educativos. Foi elaborado a Apresentação 

PowerPoint: Determinantes da saúde – Qualidade do ar (Apêndice 5), para apoiar a 

professora investigadora na primeira aula do PI, em que seriam abordados os 

conteúdos essenciais, que proporcionassem aos alunos os conhecimentos prévios 

necessários para a exploração do caso. De seguida, procedeu-se à elaboração da 

Ficha do caso: A qualidade do ar influencia a nossa saúde? (Apêndice 6), que seria 

utilizada na segunda aula do PI. O caso foi dividido em dois cenários, ambos reais, um 

dos quais histórico e outro mais atual. No primeiro cenário é apresentado vários 

relatos e registos, ao longo da história, de situações de poluição atmosférica e de 

algumas das suas consequências para a qualidade de vida e saúde das populações. 

No segundo cenário é descrita a visão do consultor biomédico Drº Bill Davenhall, 

sobre a influência do local onde vivemos na nossa saúde, sendo sugerida a 

visualização de um TED Talk (conferência), em que este partilha as suas ideias sobre 

o assunto. A visualização do vídeo é possível através da utilização dos smartphones 

dos alunos, sendo que, para facilitar o acesso, estes podem fazer a leitura de um 

código QR, que se encontra disponível na ficha do caso, o que os encaminha para o 

endereço eletrónico em que se encontra o TED Talk referido. 

Posteriormente, foi produzido o Guião do aluno (Apêndice 7) e o Guião do 

professor (Apêndice 8) para apoio na análise e discussão do caso que iria decorrer 

durante a segunda e a terceira aulas. De seguida, foi elaborado o Questionário: 

Determinantes ambientais da saúde – Qualidade do ar (Apêndice 1), que seria 

aplicado como forma de avaliação dos conhecimentos adquiridos pelos alunos, 

proporcionando informação essencial para a investigação que seria realizada pela 

professora-investigadora. Por fim, foi criado o Diário de aula (Apêndice 3), com tópicos 

de análise a serem observados e registados pelos professores-investigadores com 
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participação de baixo grau, a orientadora cooperante e a colega de estágio, o que 

constituiria mais um instrumento de recolha de dados para a investigação. 

 

 

4.2. Proposta para a implementação do Programa de Intervenção 

 

Este PI deverá ser implementado na disciplina de Ciências Naturais de uma 

turma do 9º ano de escolaridade, integrado no domínio curricular “Viver melhor na 

Terra” e no subdomínio “Saúde individual e comunitária”. Deverão ser programadas 

para este efeito, 3 aulas com a duração de 50 minutos. 

Na primeira aula, o professor-investigador, com o auxílio da Apresentação 

PowerPoint: Determinantes da saúde – Qualidade do ar, deverá fazer uma abordagem 

teórica subjacente ao tema, destacando os conteúdos principais e necessários para 

que os alunos adquiram os conhecimentos fundamentais para, mais tarde, serem 

capazes de explorar o caso que lhes será apresentado. Para isso, deverá iniciar a aula 

questionando os alunos acerca das suas ideias prévias sobre o conceito de saúde. De 

seguida, sugere-se que explore os conceitos de saúde, qualidade de vida e 

determinantes de saúde, dando especial enfoque aos determinantes de saúde 

ambientais. Depois disso, propõem-se que o professor saliente a importância da 

qualidade do ar e refira as consequências da poluição atmosférica para a saúde e para 

a qualidade de vida do Homem, apoiando-se em alguns vídeos pertinentes sobre 

estes assuntos, que foram selecionados e agregados à apresentação Powerpoint, 

pedindo a colaboração dos alunos para proceder à análise dos mesmos. Por fim, o 

professor-investigador deverá abordar a necessidade de mitigar este problema, 

identificando algumas mudanças comportamentais que cada cidadão deve 

implementar no seu dia-a-dia, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade do ar 

e, por conseguinte, para a saúde e qualidade de vida de todos. Nesta aula os 

professores-investigadores com baixo grau de participação deverão iniciar os seus 

registos no Diário de aula (Apêndice 3). 

Na segunda aula deverão ser formados grupos heterogéneos de 3 e de 4 alunos 

e cada grupo deverá escolher o seu porta-voz. Para este trabalho sugere-se que se 

altere a disposição das mesas da sala de aula, de modo a que cada grupo fique 

reunido à volta de uma, ou de duas mesas, favorecendo a comunicação e a troca de 

ideias entre os elementos do grupo, aquando da exploração do caso. Depois disso, 

deverá ser entregue, a cada aluno dos vários grupos, a Ficha do caso: A qualidade do 
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ar influencia a nossa saúde? (Apêndice 6) e o Guião do aluno (Apêndice 7). O 

professor-investigador deverá propor que cada grupo trabalhe o caso, fazendo uma 

leitura atenta e uma análise e discussão dos factos apresentados em cada um dos 

cenários, procedendo, por fim, à resolução das questões propostas no guião do aluno. 

Ao longo desta aula, os professores-investigadores com baixo grau de participação 

deverão continuar os seus registos no Diário de aula (Apêndice 3). 

Na terceira aula o professor-investigador deverá, antecipadamente, proceder à 

organização das mesas da sala de aula, dispondo-as em forma de “U”, com as 

extremidades viradas para o professor. Desta forma, pretende-se que todos os alunos 

consigam ter contacto visual com o professor e com os restantes colegas de grupo e 

da turma, tornando possível a realização de uma dinâmica de partilha e discussão do 

trabalho realizado, durante a segunda aula do PI. Para simplificar a apresentação dos 

trabalhos realizados na aula anterior, sugere-se que o professor-investigador solicite 

ao porta-voz de cada um dos grupos, a partilha dos resultados da exploração do caso, 

apoiando-se nas respostas dadas às questões propostas no Guião do aluno. Após a 

partilha realizada por cada um dos grupos, o professor-investigador deverá dar a 

palavra a qualquer aluno da turma, que queira compartilhar a sua opinião sobre o que 

foi dito pelo porta-voz do grupo. Ao longo da realização desta atividade, o professor-

investigador terá o papel de moderador das intervenções dos alunos e, se considerar 

necessário, deverá dirigir a discussão para algum assunto pertinente, que não tenha 

sido referido. Para isso, sugere-se que use o Guião do professor (Apêndice 8), como 

um recurso de apoio para a realização desta atividade. Por fim, propõem-se que seja 

solicitado, a cada aluno da turma, o preenchimento do Questionário: Determinantes 

ambientais de saúde – Qualidade do ar (Apêndice 1), constituído por várias questões 

que pretendem averiguar as competências adquiridas pelos alunos, ao nível dos 

domínios cognitivo e atitudinal e perceber a opinião dos alunos acerca da Metodologia 

de Ensino Baseada em Casos, usada neste PI. Ao longo desta aula, os professores-

investigadores com baixo grau de participação deverão, pela última vez, realizar os 

seus registos no Diário de aula (Apêndice 3). 
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Capítulo 5. Resultados e Discussão 

 

Numa investigação, os dados obtidos, através das técnicas e instrumentos de 

recolha de dados, necessitam de ser organizados e analisados (Coutinho, 2019). 

Contudo, tal como já foi referido neste trabalho, o Plano de Intervenção não foi 

aplicado e, por conseguinte, não foram recolhidos os dados necessários para 

proceder-se à análise e discussão dos resultados. Assim sendo, neste capítulo, serão 

apenas apontados os resultados expectáveis de uma possível aplicação desta 

investigação. Numa futura investigação sugere-se que o professor-investigador recorra 

à utilização da estatística descritiva e à análise de conteúdo, com o objetivo de 

organizar e descrever os dados recolhidos de uma forma coerente e objetiva.  

 

 

5.1 Resultados expectáveis 

 

De acordo com a bibliografia e a investigação realizada à volta da aplicação do 

Ensino Baseado em Casos, ao nível do ensino de temas diversificados na área das 

Ciências, foi possível perceber que a utilização desta metodologia produz benefícios 

significativos no processo de ensino e aprendizagem, nomeadamente no 

desenvolvimento de competências cognitivas e atitudinais nos alunos (Montanher, 

2012; Giacalone, 2016; Vasconcelos & Faria, 2017; Vasconcelos et al., 2017, Mattar & 

Aguiar, 2018). 

Em particular, vários estudos recentes, realizados com alunos da disciplina de 

Ciências Naturais, do 3º ciclo do Ensino Básico, têm vindo a demonstrar que a 

integração da metodologia EBC no ensino de temáticas incluídas do programa 

curricular da disciplina, faz com que os alunos tendam a ter uma maior facilidade na 

aquisição e na mobilização de conhecimentos (Barbosa, 2017; Pereira, 2018; Teixeira, 

2019). Por outro lado, os mesmos estudos apontam para o facto de os alunos 

tenderem a envolver-se mais nas aulas onde esta metodologia é aplicada, mostrando-

se mais interessados e motivados (Barbosa, 2017; Pereira, 2018; Teixeira, 2019). 

Estes resultados sugerem uma relação entre o bom desempenho a nível cognitivo e o 

efeito motivacional que esta metodologia proporciona nos alunos. De facto, segundo 

Barbosa (2017) e Pereira (2018), o bom desempenho a nível cognitivo, deve-se em 

parte à melhoria do estado motivacional dos alunos, derivado da utilização desta 

metodologia de ensino. 
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Segundo Teixeira (2019) podemos também inferir que a metodologia do EBC 

promove nos alunos a compreensão do conhecimento científico, permitindo-lhes 

mobilizá-lo para a resolução de problemas e para a elaboração de soluções baseadas 

em conclusões, resultantes da interpretação de diversos dados reais. Com isto, de 

acordo com o autor, a metodologia EBC constitui-se fundamental no desenvolvimento 

da literacia científica dos alunos. 

É possível, ainda, constatar os efeitos positivos da metodologia EBC ao nível do 

trabalho colaborativo entre os alunos (Barbosa, 2017; Teixeira, 2019). De acordo com 

Teixeira (2019), o desenvolvimento de trabalho colaborativo, integrado na metodologia 

EBC, proporcionou no seu estudo, a obtenção de resultados, no geral, satisfatórios em 

parâmetros como a motivação, a atenção, a interação e a participação.  

A partir destes estudos é possível extrapolar resultados para esta proposta de 

investigação. Assim, com base nos resultados obtidos noutras investigações 

semelhantes, é expectável que a utilização da metodologia do Ensino Baseado em 

Casos, em alunos do 9º ano de escolaridade, ao nível da temática da qualidade do ar 

como um determinante ambiental da saúde dos indivíduos e das populações fomente 

um bom nível de interesse e motivação nos alunos e uma boa compreensão e 

mobilização dos conteúdos da temática, favorecendo o sucesso escolar dos alunos.  
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Capítulo 6. Conclusões e sugestões para 

futuras investigações 

 

Este capítulo encontra-se dividido em dois subcapítulos. No primeiro são 

abordadas as conclusões gerais, referindo-se ao cumprimento dos objetivos 

concetuais, educacionais e profissionais, inicialmente delineados. No segundo 

subcapítulo estão identificadas algumas sugestões para futuras investigações. 

 

 

6.1 Conclusões  

 

O problema que orientou esta proposta de investigação consistiu na avaliação 

do impacto da Metodologia do Ensino Baseado em Casos, ao nível dos domínios 

cognitivos e atitudinais dos alunos do 9º ano de escolaridade, na temática integrada 

nas aprendizagens essenciais da disciplina do Ciências Naturais - a qualidade do ar 

como um determinante ambiental da saúde dos indivíduos e das populações. 

No desenvolvimento deste estudo, apenas foi possível realizar a planificação da 

investigação e do Programa de Intervenção, assim como a construção dos recursos 

educativos necessários. Quer a implementação do PI, quer a recolha de dados, a sua 

análise e obtenção de resultados, não foram concretizados, devido à inesperada 

pandemia SARS-CoV-2, que alterou todas as planificações anteriormente delineadas. 

Assim sendo, mais do que responder ao problema de investigação, este trabalho 

constituiu essencialmente uma proposta para orientar futuras investigações ligadas ao 

ensino das ciências, em particular na disciplina de Ciências Naturais, do 9º ano de 

escolaridade. 

Ainda assim, foi possível responder, em parte, aos objetivos delineados para 

este estudo. Ao nível dos objetivos conceptuais, apesar de não ter sido possível 

recolher dados, considera-se que o PI tem potencial para ser aplicado e para se obter 

bons resultados em termos do sucesso escolar dos alunos. No que diz respeito aos 

objetivos educacionais, tendo em conta os resultados de outras investigações 

semelhantes, considera-se que, a Metodologia do Ensino Baseado em Casos 

apresenta grandes potencialidades no desenvolvimento de competências cognitivas e 

atitudinais nos alunos, embora só se possa corroborar esta afirmação quando forem 

recolhidos os dados necessários. Relativamente aos objetivos profissionais, apesar de 
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não ter sido aplicada a metodologia EBC, o professor-investigador teve a oportunidade 

de conhecer mais aprofundadamente esta metodologia de ensino, desenvolvendo 

recursos educativos adequados à mesma. A este nível foi ainda relevante o 

desenvolvimento de competências no âmbito da Investigação em Educação, 

acompanhado da consciencialização da importância da reflexão sobre a prática 

docente. Considera-se que o desenvolvimento destas competências foram essenciais 

para o crescimento profissional, enquanto futura docente, numa fase de formação tão 

importante que é a Iniciação à Prática Profissional. 

 

 

6.2 Sugestões para futuras investigações 

 

Findado este trabalho, sugere-se que esta proposta de investigação, assim como 

o respetivo Programa de Intervenção sejam futuramente aplicados, em regime de 

ensino presencial, ou reformulados para serem implementados em regime de ensino à 

distância, através da adaptação das planificações de aula e dos recursos educativos 

desenvolvidos. Em ambas as situações, esta proposta de investigação deverá ser 

analisada e adaptada à realidade a investigar pelo professor-investigador. 
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Apêndices 

Apêndice 1 – Questionário “Determinantes ambientais de saúde – 

Qualidade do ar “ 
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Apêndice 2 – Correção da parte II do questionário “Determinantes 

ambientais – Qualidade do ar “ 
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Apêndice 3 – Diário de aula 
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Apêndice 4 – Planificação das aulas do PI 
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Apêndice 5 – Apresentação PowerPoint: “Determinantes de saúde - 

qualidade do ar” 
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Apêndice 6 – Ficha do caso: “A qualidade do ar influencia a nossa 

saúde?” 
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Apêndice 7 – Guião do aluno para análise e discussão do caso: “A 

qualidade do ar influencia a nossa saúde?” 
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Apêndice 8 – Guião do professor para análise e discussão do caso: 

“A qualidade do ar influencia a nossa saúde?” 
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