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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho ora apresentado sobre o tema, Dificuldades no Ensino/Aprendizagem das 

Ciências da Terra, vem na sequência de uma investigação para apresentação de um trabalho 

científico do final da Curso em Geologia, constituindo um requisito parcial para obtenção do 

grau de licenciatura. 

A motivação para a realização deste trabalho, foi o despertar do gosto pelos conteúdos 

de Geologia que vim adquirindo ao longo da formação, mas também, como optei pela área de 

ensino, queria constactar no terreno, como se ensina esta ciência, o interesse dos alunos, as 

dificuldades tanto do professor como do aluno no processo Ensino/ Aprendizagem da mesma. 

 Tem como objectivo principal conhecer as principais dificuldades no processo Ensino/ 

Aprendizagem desta ciência de modo a contribuir com algumas sugestões de superação, caso 

sejam necessárias. No entanto, há que evidenciar também o papel da Geologia e o seu 

contributo na compreensão da história da Terra, no desenvolvimento, etc. 

Com efeito, julgamos, que com este trabalho podemos não só, aumentar o nosso 

conhecimento sobre o tema, mas também contribuir com sugestões que podem ser úteis tanto 

para as futuras formações como para melhorar o Ensino/Aprendizagem no terreno.  

 

 Para a concretização deste trabalho, elaborou-se algumas fichas de questionários e de 

observação da aula, que permitam a recolha de informações junto dos principais actores, 

nomeadamente professores, alunos e escolas. Fez – se a observação directa de algumas aulas a 

vários professores de várias escolas, pesquisa bibliográfica e à Internet. 

 No que se refere à estrutura, o presente trabalho apresenta uma introdução seguida de 

uma subdivisão em capítulos.  

No capítulo I – Enquadramento da investigação (Apresentação geral da estrutura da 

tese, Pertinência do estudo, Delimitação do problema, Hipótese inicial, Objectivos de estudo, 

Descrição geral do plano de investigação). 

 

 No capítulo II – Âmbito Científico  

Neste capítulo, vamos destacar o conceito de Geologia, a sua relação com as outras 

ciências, ressaltar o seu papel na interpretação e reconstituição da história da terra, no 

desenvolvimento económico e no ambiente, etc. Ainda, dentro deste capítulo, falamos do 

Ensino -Aprendizagem, e das suas dificuldades defendidas por alguns autores. 
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No capítulo III – Refere-se a metodologia do trabalho. 

 No capítulo IV – Proceder-se-á a descrição e análise dos resultados. 

No capítulo V – Serão apresentadas as principais constatações e recomendações. 

No capítulo VI – Conclusão do estudo. 

 Para terminar, é referenciada a Bibliografia e anexada os instrumentos de recolha de 

dados que apoiaram o desenvolvimento deste trabalho. 
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Capítulo I 

 

1. ENQUADRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO 

 

1.1. Apresentação geral da estrutura da tese. 

 

Pretende-se que o presente trabalho constitua um instrumento de reflexão sobre o 

papel da Geologia na sociedade, o modo como é encarado pelos alunos e como é ministrado 

pelos professores, e fornecer subsídios para a melhoria do Ensino - Aprendizagem não apenas 

no Ensino Secundário, mas também no Ensino Superior (formação de professores). 

 

 O trabalho está organizado em seis capítulos. No primeiro capítulo na parte 

introdutória faz-se o enquadramento da investigação, referindo-se à pertinência do estudo e a 

sua organização, que passa pela delimitação do problema, definição dos objectivos e a 

descrição do seu plano geral.  

No segundo capítulo (a parte teórica), apresenta-se de uma forma geral um estudo 

sobre o papel da Geologia no entendimento/ compreensão da história da terra, no 

Desenvolvimento Económico e Ambiental. Ainda dentro deste capítulo, faz-se a referência ao 

seu objecto de estudo, sua relação com as outras ciências e também é abordado a situação do 

ensino das ciências, o tema dificuldades no Ensino – Aprendizagem das Ciências, sob o ponto 

de vista de alguns autores. 

 

No terceiro capítulo é indicada a metodologia do trabalho onde se refere a 

caracterização das escolas, dos professores e das turmas, assistência às aulas, distribuição e 

recolha dos questionários, que permitem proceder o estudo e a comprovação ou não da nossa 

hipótese inicial. 

 A descrição e análise dos resultados serão efectuadas no quarto capítulo. 

No quinto capítulo, faz-se as constatações e recomendações. 

No último capítulo, faz –se as conclusões do estudo. 

Na bibliografia faz – se referencia às obras consultadas e citadas no trabalho, bem como as 

que foram apenas consultadas, mas que se revelam fundamentais para a realização do 

trabalho. 

Em anexo, encontram-se exemplares de instrumentos utilizados na recolha de dados. 
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  1.2. Pertinência do Estudo 

 

Pretendemos que o presente estudo dê a conhecer se existem realmente dificuldades no 

processo Ensino – Aprendizagem de conteúdos de Geologia e também contribuir de certa 

forma com sugestões que podem levar à mudança, caso se venha a verificar tal necessidade. 

Sabemos que a Geologia é uma das disciplinas importantes que permite conhecer e 

compreender o Mundo que nos rodeia, saber da sua evolução e manifestações ambientais, da 

riqueza que a Terra nos proporciona e assim aprender a desfrutar do que nela existe, e também 

à sua preservação. É neste contexto, que achamos que um dos objectivos centrais desta 

ciência, é ajudar os alunos “desde cedo” a ter ideias mais correctas e adequadas sobre a 

mesma. Em Cabo Verde achamos que estas ideias são pouco abordadas, são referidas algumas 

vezes, mas de forma não abrangente no ensino secundário (7ºAno), e apenas é leccionada uma 

parte do solo, mas, mais ligado à área da Biologia. E só é ministrada com mais afinco no 9º 

Ano (Ciências Naturais). E nós sabemos que os alunos constituem um elo de ligação, escola -

comunidade, o que facilita na divulgação dos conhecimentos da Geologia mais aplicáveis à 

vida, como, a problemática da construção de habitações nas encostas e nos cursos de água, a 

intrusão salina devido a apanha excessiva de areia e outros problemas ambientais, e isso, 

ajuda-os a construir ideias e atitudes mais conscientes e adequadas na tomada de decisões. É 

por isso, que uma das preocupações dos estudantes da Geologia do ISE, é ver os conteúdos 

desta disciplina alargados em vários ciclos de estudo. 

A Lei de Base do Sistema Educativo, defende que o ensino secundário não só dá a 

continuidade ao E.B.I. mas também permite o desenvolvimento dos conhecimentos e aptidões 

obtidos nos ciclos de estudo precedentes e a aquisição de novas capacidades intelectuais, e 

ainda visa possibilitar a aquisição de bases científicas, tecnológicas e culturais necessárias ao 

prosseguimento de estudos e ingresso na vida activa.  

 

É neste contexto, que destacamos alguns dos objectivos das ciências propostos nessa lei: 

 Imprimir a formação uma valência científica e técnica que permite a participação do 

indivíduo, através do trabalho, no desenvolvimento sócio -económico. 

 Promover a criatividade, a inovação e a investigação, como factores de desenvolvimento 

nacional. 

 Estimular a preservação e reafirmação dos valores culturais e do Património nacional. 
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Define-se também as tarefas fundamentais da escola e do processo educativo que vão 

trabalhar em sintonia de modo a: 

 Proporcionar a geração mais nova a consciência crítica das realidades nacionais; 

 Desenvolver e reforçar em cada indivíduo o sentido patriótico e a dedicação a todas as 

causas de interesse nacional; 

 Estreitar ligações do ensino e aprendizagem com o trabalho, favorecendo a assimilação 

consciente dos conhecimentos científicos e técnicos necessários ao processo global do 

desenvolvimento do país. 

 Incentivar o espírito criativo e a adaptação às mutações da sociedade, da ciência e da 

tecnologia no mundo moderno. 

 

Esses objectivos do Ministério da Educação, essas tarefas das escolas e do processo 

educativo, só serão cabalmente concretizados, se houver uma coordenação do ensino, isto é, 

ter sempre em conta os princípios constitucionais, finalidades estabelecidas pelas entidades 

oficiais e os objectivos traçados pelo professor. Há que se levar em conta, que esses 

objectivos devem estar integrados dentro de finalidades gerais, porque se não, pode conduzir a 

um ensino deficiente e consequentemente a aprendizagem também.  

 

A nossa Lei de Base do Sistema Educativo também está relacionada com as grandes metas 

de ensino propostos pelos autores Biggs (1973), e Suchodolski (1972), referidas pelas autoras 

Ana Maria Domingos et al (uma forma de estruturar o ensino e a aprendizagem) que 

passamos a citar: 

 Possuir ou ser capaz de localizar informações; 

 Possuir capacidades cognitivas altamente generalizáveis; 

 Possuir estratégias de resolução de problemas; 

 Avaliar os resultados da sua própria aprendizagem; 

 Ensinar os alunos a aplicar o conhecimento à vida; 

 Ensinar os alunos a pensar, não somente em termos de regras de ciência, mas também, em 

termos de experiências de vida entre outros. 

Analisando essas metas propostas por esses dois autores, concluímos que, se estas forem 

postas em prática, certamente permitirá ao indivíduo acompanhar o mundo em mudança. 
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1.3. Organização da investigação 

   

Nesta secção será referido o problema que suscitou o presente estudo, a hipótese 

inicial, os seus objectivos e a forma como o plano geral da investigação se desenvolveu. 

 

1.3.1. Delimitação do Problema 

 

Como se sabe qualquer investigação parte sempre de um problema inicial, norteado 

por uma questão cuja resposta desconhecemos, que no presente caso foi:  

 

Será que existem realmente dificuldades no processo de Ensino-Aprendizagem dos 

conteúdos da Ciência da Terra? 

 

Esta questão se torna pertinente, uma vez que durante o nosso Curso deparamos com 

alguns conteúdos abstractos, como o Sistema Solar, a Deriva de Continentes, a Tectónica, 

etc., conteúdos esses, que também constam no programa de 9º ano de escolaridade e que 

parecem demonstrar um grau de dificuldade do professor em transpor esse conhecimento 

científico aos alunos; a falta de recursos que interpretem as teorias e apoiem as explicações do 

professor, (por exemplo a inexistência de Modelos) mas também a falta de manuais e ainda a 

existência de fichas de apoio pouco atraentes (recorre-se a fotocópias e que muitas vezes não 

ajudam porque as imagens são a preto e branco o que não facilita a visualização e a 

compreensão);  

 O contacto tardio com as Ciências da Terra e sem uma continuidade;  

 A carga horária reduzida, o que dificulta a realização de algumas aulas práticas; 

 Professores com pouco espírito investigativo (devido a várias situações); 

 E também outros ainda um pouco amarrados ao ensino por transmissão o que impede o 

aluno de ser o construtor da sua própria aprendizagem;  

 Às vezes a disciplina é leccionada por professores que não são da área, ou leccionam duas 

disciplinas diferentes em ciclos diferentes, o que conduz à uma preparação deficiente.  

Todos estes pressupostos nos levaram a “pensar” que existem dificuldades de Ensino -

Aprendizagem desta Ciência, e por isso, quisemos clarificar esta situação. 
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1.3.2. Hipótese Inicial 

 

A hipótese inicialmente colocada é: 

Existem realmente dificuldades no processo do Ensino – Aprendizagem de 

conteúdos de Ciências da Terra. 

A formulação desta hipótese, baseou-se nos problemas acima referidos, na experiência 

enquanto professora, no contacto com a formação (recolha de informações, troca de 

experiências) que tivemos. 

 

1.3.3. Objectivos de estudo 

 

Com o presente estudo propõe-se: 

 Conhecer as principais dificuldades no processo de Ensino - Aprendizagem de Ciências da 

Terra, de modo a fornecer pistas para mudanças às Instituições que formam os professores 

nomeadamente ao ISE e à DGEBS, do Ministério da Educação e Ensino Superior.  

 

No entanto, em torno deste objectivo central, existem outros objectivos específicos que 

pretendemos alcançar: 

 Reconhecer o papel da Geologia na compreensão de História da Terra, no 

Desenvolvimento Económico, Ambiental; 

 Relacionar a Geologia com as outras Ciências; 

 Analisar a situação de ensino das ciências 

 Analisar as causas das Dificuldades do Ensino – Aprendizagem; 

 Recolher no terreno informações que sustentem a nossa hipótese; 

 Analisar as informações, os materiais recolhidos no terreno de modo a tirar ilações sobre a 

hipótese anteriormente formulada;  

 Propor pistas de mudanças na componente metodológica no Ensino -Aprendizagem; 

 Fornecer subsídios ao Instituto Superior de Educação (ISE) e aos colegas professores do 

Ensino Secundário, através da DGEBS, subsídios susceptíveis de serem aproveitados, 

com intuito de minimizar essas dificuldades. 
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1.3.4. Descrição do plano geral de trabalho 

 

Começou-se por ser elaborar um plano de investigação (investigadora e orientadora) 

  

Fase I 

 Recolha dos documentos e consultas bibliográficas tanto a que se refere ao ensino em 

geral da área específica de Geologia e didáctica da mesma, e de um modo particular de 

alguns documentos sobre as Dificuldades de Ensino – Aprendizagem; 

 Elaboração de fichas de assistência às aulas; 

 Elaboração de fichas de inquérito aos professores, aos alunos e às escolas; 

 

Fase II 

 Assistência às aulas e recolha de informações, dos materiais utilizados na mesma; 

 Distribuição e recolha de fichas de inquérito; 

 Digitalização dos dados que iam sendo recolhidos; 

 Descrição e análise dos resultados; 

 

Fase III 

 Reflexão sobre os dados obtidos através de observação e inquérito, análise e conclusão, 

com vista a validar ou não o nosso estudo. 

 Elaboração das propostas de mudança e fornecimento de alguns subsídios às Instituições 

que formam os professores e aos responsáveis pelo Ensino-Aprendizagem do país. 
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Capítulo II 

 

2. ÂMBITO CIENTÍFICO 

  

 

Actualmente em Cabo Verde, a importância ou impacto dos conteúdos na vida 

quotidiana são ainda “pouco conhecidos” a nível da classe estudantil, e isso, comprova-se 

pelo facto da fraca aderência dos alunos a esta área no 3º ciclo e consequentemente à fraca 

candidatura no curso superior leccionado no (ISE). 

 

A Geologia só é ministrada com mais afinco no 2º ciclo (9ºano), mas achamos que 

falta “um cunho,” porque no programa só se limita a descrever os factos ocorridos ou que 

ocorrem e muitas vezes de forma superficial. Tomemos como exemplo, a terra no espaço, 

como se formam as rochas, teorias de como se deslocam os continentes, etc; são factos 

curiosos, mas pouco “atractivos” o que nos leva a crer, que os alunos não sentem na “pele” a 

importância desta disciplina. Como por exemplo, saber que um Geólogo tem um papel 

importante na identificação de recursos na Natureza, na prospecção e exploração de águas 

subterrâneas, petróleo e outros recursos minerais, no aconselhamento de implantação de 

grandes obras, na conservação do meio ambiente, na investigação de actividades sísmicas e 

vulcanológicas, na prevenção de acidentes relacionados com as construções nas encostas, etc. 

 

É neste âmbito, que antes de debruçarmos sobre as Dificuldades de Ensino – 

Aprendizagem propriamente dito, vamos falar um pouco da Geologia, o seu objecto de 

estudo, das disciplinas que dela fazem parte, das ciências que se relacionam directamente, e 

por fim falar do papel de Geologia na compreensão da história da terra, no desenvolvimento 

económico e no ambiente, itens muito importantes que poderão despertar nos alunos, interesse 

para essa área de estudo. 
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2.1. Conceito de Geologia 

 

São vários os estudos realizados até se chegar ao conceito desta ciência. Assim, a 

palavra Geologia, foi usada pela primeira vez por Jean André Deluc em 1778, e introduzida 

de forma definitiva em 1779, por Horace – Benedic de Saussure. 

Assim, se foi reestruturando a definição desta ciência de acordo com a evolução e a 

necessidade de sociedade: 

 

Geologia pode ser definida como uma ciência que se ocupa do conhecimento dos materiais e 

dos fenómenos que ocorrem na parte acessível à nossa observação directa, ou seja estudo da 

constituição e evolução da crosta terrestre. (Manuel Faria, 1975) 

 

Na Internet, ao pesquisarmos, surgem vários conceitos interessantes: 

Geologia é a ciência que estuda a estrutura da terra, os materiais que a compõe, a sua 

natureza, forma e origem. 

 É a ciência descritiva, histórica e explicativa, ou seja, é uma ciência de observação, de 

interpretação e de experimentação. 

 É uma ciência que procura decifrar a história geral da terra, desde o momento da sua 

formação até o presente, utilizando tantas informações físicas, químicas e biológicas 

contidas nas rochas. 

 É a ciência que estuda a terra, sua composição, estrutura, propriedades físicas, histórias e 

processos que lhe dá a forma. 

 É a ciência que estuda a história física da terra, origem, os materiais que a compõe e os 

fenómenos naturais ocorridos durante várias Eras e Períodos da escala geológica terrestre. 

 

De todas as definições dadas podemos concluir que todas dão ênfase ao estudo da terra, sua 

história, os materiais constituintes, os fenómenos que ocorrem, a sua origem, etc. Porém, a 

Geologia hoje, não se preocupa apenas com o estudo do passado e do presente, mas também 

está de olho no futuro. 

Dentro desta ciência, há muitos campos diferentes, onde um auxilia ou complementa o outro, 

de modo a ter um resultado mais eficaz nos seus estudos. 
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Fig.1 – Alguns Ramos da Geologia. 
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2.2. Objecto de estudo de Geologia 

 

        A Geologia, sendo uma ciência que se ocupa do estudo da história da terra, um dos seus 

principais objectos de estudo são as rochas, porque elas estão impregnadas de fósseis, e são 

esses que contam a história da terra. Com o evoluir dos tempos o ambiente também passou a 

ser objecto de estudo desta ciência. 

A Terra congregou substâncias químicas e acumulou forças que lhe permitiu toda a evolução 

geológica e biológica por que passou desde o seu nascimento, há cerca de 4600 milhões de 

anos, até aos nossos dias. Os vulcões, os sismos e as montanhas são algumas manifestações 

dessa imensa energia armazenada no seu interior. 

A Terra, o lar de todos os seres vivos, tem tudo aquilo que precisamos e de que absolutamente 

dependemos: a luz do sol e a temperatura amena que permitem a vida, o ar que respiramos, a 

água que bebemos, o chão que pisamos e nos dá o pão. Por isso, é necessário conhecê-la, 

amá-la e protegê-la. 

 

Fig.2 – A Terra suporte da Vida. 



 
 

16 

 

Fig. 3 – Manifestações da dinâmica interna da Terra. 

 

A Geologia como ciência propõe: 

 Descrever as características do interior e da superfície da terra em várias escalas; 

 Compreender as razões de ordem física e química que levaram o planeta a ser tal como a 

observamos; 

 Definir de maneira adequada, a utilização de recursos e fenómenos geológicos como fonte 

de matérias-primas e energia, para a melhoria de qualidade de vida da sociedade; 

Os progressos alcançados nas últimas décadas, tanto nas técnicas de observação, como no 

estudo dos fundos oceânicos vieram aumentar grandemente o nosso conhecimento sobre a 

natureza dos materiais desta capa externa, sobre a dinâmica da sua actuação e sobre os 

fenómenos geológicos que daí resultam de que são exemplos os vulcões e os sismos. 

 

O interior da terra, que representa a maioria do globo, não está ao alcance da nossa 

observação directa. O seu conhecimento tem sido conseguido indirectamente através de meios 

de investigação em que se estudam certos fenómenos físicos inerentes à sua natureza e 

estrutura. O calor interno e a sua propagação, o magnetismo, a variação da densidade com a 

profundidade, e a velocidade a que se propagam as vibrações que provocam (ondas sísmicas), 

etc., constitui uma disciplina da Geologia, a Geofísica, que tem permitido conhecer de um 

modo global o nosso planeta.  
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Sabemos assim, da existência de um núcleo interno denso, quente e essencialmente férrico 

envolto por um manto com cerca de 80% do volume da Terra a que se sucede uma capa 

externa, rochosa e instável, a crosta, que se desloca e deforma, dando lugar a manifestações 

perceptíveis à escala da nossa vida como os sismos, actividades vulcânicas e a outras 

muitíssimo lentas, de que nos apercebemos pelos seus resultados após milhões e milhões de 

anos, abrindo e fechando oceanos ou erguendo cadeias montanhosas. 

 

A Geologia relaciona-se directamente com muitas outras ciências, em especial com a 

Geografia e Astronomia. 

A Geologia serve-se de instrumentos fornecidos pela Química, Física e Matemática, etc., para 

“complementar” o seu estudo, mas também a Antropologia e a Biologia servem-se de 

Geologia para dar cunho a muitos dos seus estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Relação da Geologia com outras Ciências. 
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2.3. O papel da Geologia no entendimento/compreensão da história da 

Terra. 

 

Fig. 5 – As rochas constituem um livro aberto sobre a história da Terra 

 

Assim como para desvendar a história de uma família, ou de uma cidade ou de um 

povo são precisos documentos, uma crónica, uma fotografia, um velho jornal, também a 

história da terra pode ser conhecida através do estudo de reais documentos que estão à nossa 

vista – as rochas que “camuflam” em si os mais importantes testemunhos dessa história com 

cerca de 4600 milhões de anos. Portanto as rochas constituem os “livros” onde se escreve a 

história da Terra, e os fósseis são as “palavras”, muitas vezes frases incompletas e por isso, é 

fundamental saber interpretá-las, e só podem ser decifradas por aqueles que aprenderem a ler 

essa escrita tão particular. A Geologia é pois, a ciência que ensina a desvendar nas rochas os 

mais escondidos segredos da terra. 

Foram nas rochas que aprendemos que os primeiros animais pluricelulares, ainda de corpo 

mole, sem esqueleto surgiram no mar há 650 a 700 milhões de anos.  

São através das rochas, como as argilas que ficamos a saber como era o clima no 

passado; são minerais, como o sal-gema e outros, que mostraram que havia água do mar onde 

hoje é terra firme.  
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Ainda as dobras e as falhas, salientes nas camadas rochosas de uma montanha, 

permitem situar no tempo as diferentes fases da evolução deste como relevo; é de igual modo, 

nas rochas que encontramos as ossadas, as pegadas e os ovos com embriões de dinossauros.  

É também, através do estudo das rochas, sobretudo as que formam os fundos marinhos, que se 

compreende como os mesmos se expandem e se alargam e que os continentes se deslocam 

numa dinâmica à escala global que, nos últimos 200 milhões de anos, fracturou um grande 

super continente (a Pangea). 

São todos esses estudos e interpretações que levaram a reconstituição da história da terra; mas 

para isso acontecer, foi necessário o envolvimento de vários ramos da Geologia como a 

Estratigrafia, Paleontologia, Sedimentologia, entre outros, trabalharem em consonância para 

chegar à verdadeira história da Terra. 

 Por exemplo, a Estratigrafia, constitui um ramo do conhecimento geológico que visa a 

determinação das condições iniciais de formação dos depósitos sedimentares e o 

estabelecimento de um quadro espacial e temporal dos acontecimentos geológicos de forma a 

conseguir a reconstituição da história da crosta e das paisagens físicas ao longo do tempo. 

 

A Estratigrafia desenvolve-se em duas vertentes: 

 A vertente descritiva – que está relacionado com o estudo da forma, do conteúdo, do 

aspecto, da espessura e extensão dos estratos. 

 A vertente de interpretação – refere-se ao estudo quanto à origem, ambiente de formação, 

cronologia, e relação espacial com outros estratos. 

 

 As unidades básicas da Estratigrafia são os estratos ou camadas que são os materiais 

sedimentares depositados em condições físico-químicas que pouco ou nada variaram durante 

a sua formação. 

 Na natureza, os estratos constituem espessas acumulações cujas características variam 

tanto verticalmente, isto é, temporalmente, como horizontalmente, assim vão registando ao 

longo do tempo os acontecimentos e a sucessão de ambientes sedimentares que ficam 

gravados sob a forma de sequências sedimentares. 

 O processo em que decorre a sedimentação, varia de ponto para ponto e no caso de 

sedimentação marinha, varia em função da profundidade em que ocorre a deposição, isto é, 

varia com o maior ou menor afastamento da crosta. 
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Estas condições podem, para um dado ponto, variar ao longo do tempo; o estudo das séries 

sedimentares revela que para o mesmo local (embora as características ambientais de 

sedimentação tendam a permanecer durante muito tempo) as variações nas características 

litológicas são quase sempre muito importantes o que explica o facto de ao longo da história 

geológica a disposição relativa das bacias oceânicas, os climas, e as grandes orogenias 

provocaram uma oscilação a nível geral dos mares, que se traduziu pela ocorrência de 

sucessivos períodos em que os mares avançam sobre os continentes – transgressão e outros 

em que se retiraram – regressão. 

 

A Geologia rege-se por princípios que permitem estabelecer a idade relativa e a forma 

como foram criadas. Esse estudo baseia-se na utilização de critérios geométricos da posição 

relativa das várias formações e também no estudo dos conteúdos em fósseis das rochas 

sedimentares.  

A conciliação desses estudos permite fazer uma correlação entre as diferentes séries 

sedimentares, mesmo estando afastadas umas das outras. E assim, destaca - se vários 

princípios, que através da observação da disposição actual das camadas, deduz-se a 

cronologia relativa. 

 

2.4. Princípios fundamentais da Estratigrafia 

 

 Princípio da horizontalidade original inicial  

Enunciado por Nicolau STENO (1638-1686) diz que, não havendo perturbações, as camadas 

depositam -se horizontalmente.  

Referiu que, sempre que as camadas não estão nessa posição, é porque houve a interferência 

de movimentos tectónicos posteriormente à sua formação e que levou à sua deformação. 

 

 Princípio da sobreposição  

(STENO) – concluiu que os sedimentos se dispõem em estratos, sendo cada um formado por 

materiais mais recentes (aquela que se encontra no topo) e por mais antigos (camadas 

inferiores). Este princípio pode ser aplicado em depósitos sedimentares formados por 

crescimento vertical e não naqueles em que isso ocorre lateralmente como por exemplo em 

terraços fluviais, camadas afectadas por cavalgamento, depósito de grutas, etc. 
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 Princípio da Intersecção ou das Relações de Corte. 

Este princípio foi introduzido por James Hutton, este afirma que uma rocha ígnea intrusiva ou 

falha que corta uma sequência de rochas é mais jovem/recente que as rochas por ela cortada. 

 

 Princípio de Actualismo. 

Este princípio ressalta que o perfil actual da superfície terrestre é o resultado da actuação dos 

processos e fenómenos geológicos que sucederam ao longo dos tempos. Admite que as forças 

físicas, os agentes e os processos que actuam hoje na natureza foram sempre os mesmos, 

independentemente da sua intensidade. É desta forma que se pode aplicar a experiência do 

presente na reconstituição do passado.  

 

 Princípio de Sucessão Faunística ou Princípio da Identidade 

Paleontológica. 

Teoria defendida por willian Smith (1769-1836) – Diz que os fósseis podiam ser usados como 

«marcadores do tempo». Todavia podiam ser usados não só para reconhecer e individualizar 

determinado conjunto de estratos, mas também para fazer a correlação com os outros que 

possuem fósseis idênticos. Este princípio, fundamenta que o conjunto de estratos com o 

mesmo conteúdo em fósseis é da mesma idade. 

 

A Paleontologia é um dos ramos da Geologia que estuda os fósseis. 

Em Geologia, os fósseis constituem ferramentas de trabalho; é a partir deles que se fazem a 

datação e a ordenação das sequências sedimentares. 

A história dos fósseis é também a história da migração dos continentes, das mudanças 

climáticas, da extinção de massas e das modificações ocorridas na fauna e flora ao longo do 

tempo. 
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Fig. 6 – Fósseis e a reconstituição do passado. 

 

São considerados fósseis os restos de seres vivos que viveram há milhões de anos no nosso 

planeta, como folhas, caules, ossos, garras, conchas, ou vestígios da sua actividade, como 

pegadas, ovos e fezes, encontrados geralmente nas rochas sedimentares. Estas rochas formam-

se lentamente, a partir de partículas (sedimentos) provenientes de outras rochas. Com essas 

partículas depositaram-se organismos, parte deles ou vestígios das suas actividades. 
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Esses fósseis são fundamentais porque permitem: 

 Fornecer dados para o conhecimento da evolução biológica dos seres vivos através dos 

tempos; 

 Prever a datação relativa das camadas, pelo grau de evolução ou pela ocorrência de 

diversos grupos de plantas e animais fósseis. A sucessão das camadas rochosas e seu 

conteúdo fóssil estão resumidos na coluna crono estratigráfica, onde os grandes grupos e 

sistemas estão arranjados em sequência, onde os sedimentos mais recentes depositam 

sobre os mais antigos; 

 Reconstituir o ambiente em que o fóssil viveu, contribuindo para a Paleogeografia e 

Paleoclimatologia; 

 Identificar as rochas em que podem ocorrer substâncias minerais e combustíveis como o 

fosfato; carvão e petróleo, servindo de apoio à Geologia Económica. 

 

Através da distribuição dos fósseis, pode-se verificar em qual período houve explosão 

(aumento) e extinção (redução drástica) de uma determinada espécie. 

 

 

2.5. Geologia e o Desenvolvimento Económico 

 

A Terra é um tesouro pleno de materiais úteis e preciosos. Desde os tempos 

“primórdios”, a actividade humana tem sido condicionada pela riqueza dos materiais 

terrestres. O homem encontra-se rodeado de recursos provenientes de minerais e de rochas, 

cujas características especiais de dureza, resistência ao calor e composição química os tornam 

adequados às mais diversas utilizações. 

 

O homem com a sua inteligência criadora, utiliza esses recursos da natureza para 

satisfazer as suas necessidades. E pode – se assim dizer, que quase a totalidade da riqueza de 

um país provem deles, e graças ao conhecimento da Geologia, é possível a sua busca e 

exploração. Assim, para a exploração desses recursos, os conhecimentos de vários ramos da 

Geologia, como a Mineralogia, Petrologia, Pedologia, são essenciais. 

A Mineralogia é um ramo da Geologia que estuda os minerais principalmente a sua 

composição química, como disciplina especializada intimamente ligada à Física e à Química. 
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Os minerais são substâncias naturais (inorgânicas, sólidos ou líquidos), de composição 

química estabelecida entre determinados limites e de estrutura atómica bem definida. São 

sobretudo, as propriedades físicas e químicas que permitem a sua identificação e o seu estudo. 

O seu conhecimento aprofundado, tornou-se imprescindível na sociedade actual, constituindo 

assim ao lado de algumas rochas, matérias-primas importantíssimas para as variadíssimas 

indústrias.  

 

Assim destacam-se vários tipos de minerais de acordo com o fim a que se destina: 

 Minerais de interesse Gemológico – incluem-se as pedras preciosas como: Diamante, 

Rubi, Safira, Esmeralda, Água-Marinha, etc; 

 

 Minerais ornamentais – São utilizados para fins ornamentais, exemplo: Mármore, Ágata, 

Calcita, Gipso, Quartzo rosa, etc; 

 

 Abrasivos – Granada, Rochas siliciosas, Sílex, Diamante; 

 

 Fluxos – São minerais usados em operação de fusão para tornar a “escória” mais fluidos, 

ex: Calcita, Fluorita e o Quartzo. 

 

 Fertilizantes – Minerais utilizados na agricultura para o crescimento das plantas, mas os 

essenciais são: o fósforo, o potássio e o nitrogénio – esses elementos encontram-se em 

certos minerais que são extraídos em grande quantidade para a produção de fertilizantes. 

 

 Aparelhos ópticos e científicos – O Quartzo são muito importante no fabrico de 

“osciladores” de rádio, prismas e lentes especiais; O Gipso e as Micas – são aproveitados 

para acessórios do Microscópio. 

 

 Minérios de metais – incluem alumínio, chumbo, cobalto, cobre, estranho, ferro, 

Magnésio, Manganês, Crómio. Ouro, Prata, Platina, Urânio, Zinco, Titânio, etc. 
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2.6. O papel da Geologia no Ambiente 

 

Problemas do homem com o uso da Terra e a reacção da Terra a este uso. 

 Para falar do Ambiente em Geologia deve-se levar em conta dois ramos tradicionais 

da Geologia – a Geologia de Engenharia e Geologia Económica. 

Ambas, se tratam da Geologia Aplicada em que a Geologia Económica trata da detecção e 

exploração de recursos minerais e energéticos, enquanto que a Geologia de Engenharia tem 

como missão diagnosticar, compreender e descrever a natureza geológica dos terrenos onde 

vão ser implementados os grandes empreendimentos humanos, estudando assim, às 

características dos diferentes materiais e a dinâmica de processos geológicos naturais. É 

assim, que entra a Geologia Ambiental (estudo da interacção do homem com o Ambiente) 

onde são aplicados os conhecimentos da Geologia tanto como na detecção, exploração e 

implementação de qualquer actividade no Meio Ambiente, de modo a prevenir a sua 

degradação e proporcionar a sua preservação. 

 Se compararmos a terra com uma laranja, a vida só existe na casca. E ao que se sabe, o nosso 

planeta é único lugar no universo onde existe vida. Por isso, é imprescindível conhecê-la e o 

modo como ela funciona pois, sem a sua compreensão podemos eventualmente destruí-la, o 

que colocará em risco a nossa sobrevivência.  

 

Segundo HOWARD e REMSON (1978) – “ A Geologia Ambiental é a inter relação entre o 

homem e o ambiente geológico considerada em escala local e global, sendo que ambiente 

geológico inclui a topografia, o manto de cobertura de solo e de outros materiais 

desagregados, o substrato rochoso, os processos naturais que modificaram a paisagem e os 

factores que influenciam os processos em actividades, tais como a vegetação, ou subsolo 

congelado permanentemente.” 

 

Para Keller (1982), a “Geologia Ambiental é Geologia Aplicada, abrangendo um amplo 

aspecto de interacções prováveis entre o homem e o ambiente físico. Especificamente é a 

aplicação de informação geológica para resolver conflitos, minimizando a possibilidade de 

degradação ambiental, ou maximizando a possibilidade de um adequado uso de ambiente 

natural ou modificado”. 
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Durante década de 80, várias definições foram dados sobre a Geologia Ambiental (por 

Carvalho, Bates e Jackson, Ayala Carcedo etc.). Pode-se constatar que essas definições 

sofreram poucas mudanças, entretanto, é de notar que em todas elas se refere a interacção 

entre o meio físico e o homem, isso mostra que o homem é o principal interveniente nas 

mudanças das paisagens ambientais tanto no sentido positivo como no negativo. Assim, 

ressalta-se o papel da Geologia que através dos seus diversos ramos (Geologia Ambiental, 

Geologia de Engenharia, Geologia Económica, Geologia Estrutural e Tectónica, etc.) vem 

desenvolvendo estudos para uma melhor exploração dos recursos sem trazer grandes prejuízos 

à natureza. Embora muitos ainda, continuam a ignorar os indicadores de mudança a nível 

ambiental, os Geólogos têm um papel fulcral no aconselhamento dos decisores políticos sobre 

os problemas ambientais relacionados com o aproveitamento e protecção dos recursos 

naturais. 

 

Dos diferentes conceitos, achamos mais adequado o do Keller (1982) – Porque o 

homem, consoante a sua necessidade, age sobre o ambiente (na construção, na exploração de 

recursos, na produção de novos recursos, na eliminação de produtos não aproveitados, etc.). 

Mas, sabendo que o Ambiente é único e pode ser destruído, então ele deve utilizar as 

informações da Geologia que lhe oriente de como explorar os recursos, onde e como 

implementar grandes obras, o que fazer para “produzir” menos poluentes, e em vários casos, 

mostra alternativas que diminuem a degradação do mesmo, dá orientação de como fazer uma 

gestão racional dos recursos, de como utilizar energias alternativas, preservar a diversidade da 

espécie, como tratar dos resíduos sólidos e líquidos), etc. 

 

2.7. O ensino das Ciências Geológicas. 

 

2.7.1. Situação do ensino das Ciências  

 

Em muitos países, as leis que regem o Sistema Educativo bem como os programas das 

disciplinas, relacionadas com Ciências da Natureza (Biologia, Geologia e Geografia) têm 

como meta principal a aquisição de conhecimentos pelos alunos. 
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Investigações feitas mostram que “as escolas tem se remetido a um programa baseado nos 

conhecimentos, conhecimentos esses muitas vezes incoerentes, seleccionados em função de 

delicados consensos estabelecidos sobretudo entre especialistas, sem recurso a estudos que 

fundamentem as opções tomadas. 

Com a evolução do tempo, crescem os conhecimentos científicos, o que exigiria 

também que crescesse o tempo e os temas a serem abordados. Todavia, isto acarretaria a 

sobrecarga dos alunos, e aí surge um novo problema, o de fazer a selecção e determinar a 

utilidade efectiva desses conhecimentos. 

A escola é ainda considerada por muitos a única via transmissora do saber, mas é 

duramente questionada face às novas tecnologias que revolucionam já todo o processo de 

comunicação. 

Nos anos 60 e 70 as importantes reformas curriculares, tinham como objectivos 

principais, a preparação científica dos jovens, isto é, prepará-los para ingressarem os estudos 

universitários, colmatando assim, a falta de cientistas e técnicos qualificados.  

O ensino preconizado na época era chamado de aprendizagem por descoberta, 

marcado pela concepção indutivista da ciência. 

Neste âmbito o aluno desempenharia o papel de um pequeno “cientista” aplicando o “método 

científico” seguindo uma sequência linear, invariável dando a falsa ideia da descoberta 

minimizando o trabalho científico.  

Assim a ciência como um processo, reduziu-se apenas a observação e experiências 

descontextualizadas. Não levavam em conta o que se passava na realidade. 

Esta reforma curricular (anos 60 e 70) tinha também como alvo, a educação científica dos 

cidadãos em geral, mas segundo FENSHAM (1985), as escolas e as universidades, 

esqueceram este objectivo, previlegiando claramente o primeiro objectivo: a preparação 

científica dos jovens. 

Na sequência, das investigações feitas, tanto na Europa como nos EUA, e descrevidas 

por LOCKARD (1985), revelaram que a maioria dos conhecimentos científicos ensinados na 

escola, é rapidamente esquecida, porque não foi efectivamente compreendida. 

Ainda na mesma linha de investigação, verificou-se que a curiosidade dos jovens pela ciência 

vai diminuindo à medida que progridem na escolaridade. Assim, as universidades vêm se 

queixando da inadequada preparação dos alunos. Salienta-se que esta preparação é 

caracterizada por uma repetição rotineira de factos e conceitos. Deste modo, não permite o 

desenvolvimento de capacidade e nem habilitam o aluno a nível do domínio de conteúdos. 
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Em Portugal realizaram-se alguns estudos a cerca do ensino das ciências, que mostram 

que a situação é similar aos resultados encontrados noutros países. O resultado mostra que os 

alunos não ficam aptos a prosseguir carreiras científicas. Mas eles perguntam: Será que 

conseguiram adquirir uma cultura científica? 

A investigação feita pelo Ministério da Investigação e Tecnologia Francês e publicado 

na revista Sciences et Avenir (Dezembro de 1989) mostra que não. Porque 73% dos 

inqueridos, disseram que a cultura não tem a ver com o conhecimento produzido pela ciência 

e suas aplicações tecnológicas. O homem comum parece ter uma representação, mesmo que 

superficial, da pintura, da música, mas não das ciências. Mesmo na classe dos possuidores de 

estudos superiores de carácter científico, 65% pensam que a ciência não faz parte da cultura 

contemporânea. Posto isto, pode-se concluir que o ensino das ciências que tinha como 

objectivo preparar cientistas e técnicos e também promover uma cultura científica no cidadão 

comum, não foram alcançados. Pensamos que Cabo Verde tem a mesma tendência que 

Portugal, uma vez que a nossa educação é baseada na mesma linha que deste país. 

Mas o que é Ensino em Ciência? 

WATTS (1989) definiu ensino em ciência como uma equilibrada educação em ciência para 

todos, isto é, ninguém deve ficar de fora, seja pela idade, capacidade, motivações, sexo ou 

cultura. Isto porque, os fenómenos naturais e não só, que ocorrem, abrangem a todos os 

indivíduos da sociedade. Por isso, é necessário desenvolver capacidades, atitudes no seio da 

população e estes devem estar ao lado da aquisição de conceitos científicos. 

GIORDAN (1987) afirma: “Pensamos que a escola não pode continuar a limitar-se a 

transmitir um conjunto de determinados conhecimentos”; para que haja a educação em 

ciência, é necessário que a alfabetização nesta ciência comece desde a escolaridade básica, e 

prolongar-se no secundário, uma vez que nem toda a massa estudantil consegue alcançar 

níveis mais elevados.  

Na perspectiva de melhorar o ensino, vários investigadores, tais como FENSHAM (1985), 

WATTS (1989), e GIORDAN (1987) vêm defendendo um conjunto de objectivos essenciais 

para a educação de modo a permitir ao aluno: 

 Usar o saber científico, particularmente alguns conceitos básicos que funcionam como 

ângulos de abordagem da realidade e como instrumentos para resolver problemas de teor 

não meramente académico; 

 Desenvolver atitudes tais como curiosidade, criatividade, flexibilidade, abertura de 

espírito, reflexão crítica, autonomia, respeito pela vida e pela natureza; 
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 Desenvolver capacidades como, por exemplo, testar ideias, formular hipóteses, observar, 

planear e realizar experiências, conceptualizar. Pensar afinal. 

 Compreender a si próprio e ao mundo que o rodeia, particularmente no que toca aos 

papéis da ciência e da tecnologia na promoção de um desenvolvimento em equilíbrio com 

o meio; conceber a ciência como uma actividade humana e contextualizada, 

desenvolvendo para com ela atitudes positivas facilitadoras quer da inserção na sociedade 

actual, de cariz marcadamente cientifico e tecnológico, quer no prosseguimento de 

carreiras profissionais nestes domínios. 

 Tornar-se apto a beneficiar das relações pessoais e sociais da ciência, entendendo as 

relações entre esta e a sociedade.         

 

 

 

2.7.2. Ensinar e Aprender 

 

Mas, o que é Ensinar? O que isto implica? O que é a Aprendizagem? Como é que ocorre 

a Aprendizagem? Todo o indivíduo, aprende da mesma forma? Será que há 

Dificuldades no Ensino e Aprendizagem? Quais são, as causas dessas dificuldades? Será, 

que há uma relação entre a indisciplina e a Dificuldade de Aprendizagem? O que fazer, 

para conduzir um bom Ensino – Aprendizagem? 

Apoiando – nos nestas questões, vamos desenvolver o nosso estudo nos depoimentos 

de vários autores que trabalham arduamente para divulgar as suas conclusões de modo a 

permitir aos professores, e não só, a desenvolver um trabalho mais consciente no processo de 

ensino de modo a conduzir uma aprendizagem mais eficaz. 

 

Ensinar é o acto de ministrar os conhecimentos de uma ciência, de uma arte, é dar lições a 

alguém. Mas, este ensinar, não se refere apenas a transmissão de conteúdos, exige-se algo 

mais, que vai repercutir no desenvolvimento do indivíduo e da sociedade.  
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Segundo Elizabeth Polity, ensinar desenvolve-se à base de uma relação, pressupondo uma 

interacção além do processo emocional, implícita no acto de ensinar. Ela refere-se a uma 

comunicação interactiva (professor/ aluno, aluno/ aluno) em que os estados de inter 

subjectividade podem tornar-se significativos.  

Para essa autora, é mais adequado a utilização do conceito Ensinagem do que 

Ensinar, porque esta, só refere apenas a transmissão dum conteúdo específico, enquanto a 

Ensinagem significa ensinar com a emoção e com a razão, porque parte-se do princípio que o 

conhecimento nos é viabilizado pelo outro, constituindo na e pela relação com o nosso 

interlocutor, ficando este, na dependência que possamos dar-lhe significados por meio de 

reflexão, ou seja, agregando valores às novas experiências. Segundo a autora, a Ensinagem 

não é um processo que conduz somente à acumulação de novos conhecimentos, mas também 

à integração, à modificação, ou seja, trata-se da construção conjunta que se opera na relação, 

com isto, mostra que o professor pode conduzir um bom Ensino-Aprendizagem, se construir 

um ensino com base numa relação saudável, que permite aos alunos, a autoconfiança, desejo 

de aprender, de participar e de comunicar as suas ideias, permitindo assim que a mensagem 

passe suavemente. Mas, para isso, exige-se a competência do professor como profissional de 

Educação, isto é, saber lidar com o processo de ensino - aprendizagem. Trata-se de uma tarefa 

complexa, que requer preparo, compromisso, envolvimento e responsabilidade do 

professor. Ana Maria Domingos, Isabel Pestana e Luiza Galhardo (1981), defendem que deve 

haver uma coordenação no ensino, isto é, ter sempre em conta os princípios constitucionais, 

finalidades estabelecidas pelas entidades oficiais e os objectivos estabelecidos pelo professor. 

Há que se levar em conta que esses objectivos devem estar integrados dentro de finalidades 

gerais, porque se não, pode conduzir a um ensino deficiente, o que produzirá consequências 

na aprendizagem. O professor deve ter sempre em mente que “não há ensino sem 

aprendizagem “, é essa reflexão, que faz dele um professor competente.  

 

Mas o que é ser professor competente? 

Para a autora Lúcia Moysés (s/d) “ é o professor que, sentindo-se politicamente 

comprometido com o seu aluno, conhece e utiliza adequadamente os recursos capazes de lhe 

proporcionar uma aprendizagem real e plena de sentido”. 
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Competente é o professor que tudo faz para tornar seu aluno um cidadão crítico e bem 

informado, em condições de compreender e actuar no mundo em que vive. Se antigamente a 

preocupação das escolas era a transmissão dos conteúdos, actualmente, a preocupação 

fundamental é desenvolver no aluno a competência, e a tarefa do professor, é fornecer-lhes 

“armas”, orientando-lhes para que isso aconteça. É assim, que vários investigadores da área 

de educação, propõem várias estratégias que os professores podem usufruir, de modo a 

conduzir o ensino Aprendizagem. 

 

Quando se fala do ensino, a aprendizagem vem junto, não há um sem o outro. Constituem 

uma dupla indissociável. São como diz Richelle (1986), “as duas são faces da mesma moeda”. 

O que é Aprendizagem? Como ocorre? Os indivíduos aprendem da mesma maneira?   

São várias as definições de aprendizagem de acordo com as perspectivas de cada estudioso. 

Alguns a definem assim:  

 É a mudança relativa e permanentemente de comportamento resultante de uma 

experiência. 

 É modificar o comportamento, seja qual for o sentido que essa tal mudança se opere. 

 É uma construção pessoal, resultante de um processo experencial interior à pessoa e que 

se traduz numa modificação do comportamento relativamente estável. (J. Tavares, I. 

Alarcão). 

Esta é a que se enquadra melhor no referencial da actualidade, isto é, uma apreensão que 

envolve um processo global permitindo o cruzamento dos três tipos de saberes: saber 

(conhecimentos) saber-fazer (capacidades) e o saber-ser (valores) 

A aprendizagem não é uma tarefa fácil, porque esta implica vários factores, não só para quem 

aprende, mas também, para quem ensina. Factores esses que estão ligados: 

 Ao estado psicológico (interesse, motivação, curiosidade, auto conceito, auto estima, etc.); 

 À característica da tarefa (grau de dificuldade); 

 Ao ambiente/ local de estudo; 

 Ao estado físico do aluno; 

 À metodologia utilizada pelo professor; 

 À relação pedagógica (relação professor/aluno).     
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Como ocorre a aprendizagem? 

Se nos tempos passados, o Ensino-Aprendizagem baseava – se apenas na transmissão 

de conteúdos e memorização dos mesmos pelos alunos, onde estes, eram passivos, mero 

telespectadores, hoje está sendo invertida esta situação. A maior preocupação gira em torno 

do educando, da sua aprendizagem. A aprendizagem implica actividade. Qualquer pessoa 

pode ensinar, mas ninguém pode aprender por nós, isto é, se o aluno não quer, não se 

interessa, não presta atenção, não faz esforço, não exercita, não aprende. O aluno é o objecto e 

o agente da aprendizagem. A aprendizagem ocorre dentro dele e através da sua acção, do seu 

pensamento e interacção com o objecto cognoscível. A aprendizagem requer a nossa 

implicação activa, tanto nas acções como nas palavras. Só haverá Aprendizagem, se o aluno 

quiser aprender, se estiver interessado e se estiver motivado. Por isso, é necessário que os 

conteúdos e as experiências sejam agradáveis, convincentes, úteis e significativos; têm que 

estar relacionados de alguma forma com a vida dos alunos e que atendam os seus interesses e 

necessidades. 

 

Todo indivíduo aprende da mesma maneira? 

Não. A Aprendizagem depende de cada indivíduo, isto é, depende da sua inteligência, 

do seu interesse, da sua capacidade de prestar atenção, do seu estádio de desenvolvimento 

cognitivo, da sua vontade e até das necessidades que o obriga a aprender. Há indivíduos que 

têm mais facilidade em aprender de que outros.   

O Ensino-Aprendizagem é um processo complexo em que estão incluídas inúmeras variáveis: 

alunos, professores, concepções e organização curricular, metodologia, estratégias, recursos. 

Portanto, a aprendizagem do aluno não depende somente dele, existem muitos factores 

externos e internos (cognitivos, emocionais, orgânicos familiares, sociais e pedagógicos) que 

determinam a condição do indivíduo e interfere no processo Ensino e Aprendizagem. 

 

2.7.3. Será que existem dificuldades no Ensino e Aprendizagem das 

Ciências da Terra? 

Esta é a nossa hipótese inicialmente levantada, devido a alguns constrangimentos 

verificados no dia-a-dia: os conteúdos abstractos, falta de manuais, a carga horária reduzida 

que dificulta a realização de aulas práticas, falta de recursos (amostras, modelos), etc. Ainda 

para além desses constrangimentos, pode ocorrer situações na sala de aula que envolvem a 

indisciplina, o que dificulta a tarefa dos professores e a aprendizagem dos alunos. 
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E o que poderá levar a essa dificuldade? 

Durante muito tempo, os alunos foram penalizados e culpabilizados pelos seus 

fracassos e sofriam punições e críticas. Mas, com os avanços registados à nível global, 

cresceu também o gosto pela Investigação Educativa, estudando assim, o papel da escola, dos 

professores, dos alunos e de outros intervenientes e chegaram a conclusão que a dificuldade 

de aprendizagem pode ter na origem outros intervenientes, tais como: as metodologias de 

ensino, os conteúdos escolares, o problema de relacionamento professor – alunos, etc. 

 

Será que existe uma relação entre indisciplina e a Dificuldade de Ensino – 

Aprendizagem? 

José Caeiro e Pedro Delgado (2005) afirmam: “uma das questões que mais afectam os 

professores na sala de aula é a indisciplina dos alunos. Esta situação envolve a utilização de 

linguagem imprópria, a desobediência, a insolência, o desrespeito pelas normas estabelecidas 

na sala de aula. E isso vem crescendo dia-após-dia. São várias as atitudes como: fazer 

barulho, bocejar, sair do lugar sem autorização, discutir com o professor, etc., que perturbam 

as actividades do professor”. Esses acontecimentos não estão “a passar” numa só escola ou só 

país, mas isso, parece que já está generalizada. Acontece também aqui nas nossas escolas, 

principalmente nas Secundárias, e cujas causas e factores são os mesmos. 

São várias as causas apontadas pelos autores José Caeiro e Pedro Delgado, citados por 

Amado, J, (2000:43), e Maria Teresa Estrela (1994), que levam à indisciplina na sala de aula, 

que passamos a citar: 

 O conteúdo não é do seu interesse; 

 O modo como o conteúdo é apresentado pelo docente, não o motiva; 

 Insatisfação face às relações interpessoais permitidas ou promovidas pelo docente na sala 

de aula; 

 O estádio de desenvolvimento em que se encontra; 

 Dificuldades de adaptação do aluno em relação à escola (fadiga, e dificuldade em manter 

uma postura adequada ao longo da aula); 

 Desadaptação em relação a certos professores, quer pela sua personalidade e aspecto 

físico, manias e tiques que apresenta; 

 Falta de educação e arrogância demonstrada pelo aluno; 

 Exibicionismo perante professores e colegas; 

 Uso e abuso de conversas paralelas enquanto decorre a aula. 



 
 

34 

Todos esses aspectos são apontados como perturbadores do normal funcionamento da aula e 

quando há perturbação, logo implica a Dificuldade de Ensino e Aprendizagem. 

Mas, os mesmos defendem, que essas indisciplinas estão relacionadas com o 

alargamento de escolaridade obrigatória, a massificação do ensino, como objectivo de 

combater o analfabetismo e proporcionar um ensino para todos, e isso levou muitos alunos a 

encarrar a escola como uma imposição, e isto, cria situações de desinteresse e indisciplina; 

ainda essa tese é reforçada por Mª Teresa Estrela (1994) que dentre outros casos cita também 

o elevado número de alunos por turma, níveis elevados de insucesso escolar, elevado número 

de alunos oriundos de meios desfavoráveis e salas mal apetrechadas de material didáctico. 

 São vários os modelos de abordagens feitos de modo a explicar a origem da 

indisciplina, e essas várias abordagens foram definidos por João Amado como modelo 

holístico de ensino. Para este autor, “a visão completa de ensino deve conferir tanto a factores 

internos como factores externos à aula, realçando a sua estreita ligação”. Isto quer dizer, que 

para compreender a vida na sala de aula, deve-se levar em conta os fenómenos interactivos 

subjectivos, inter subjectivos, os constrangimentos institucionais e os determinantes sociais 

mais amplos do ensino, situação que envolve uma visão holística de educação. Com isso, 

torna-se possível compreender que o problema da indisciplina em contexto educativo está 

ligado a tudo que diz respeito ao ensino. 

Atrás referimos as causas que levam a um aluno a “cometer” indisciplina e perturbar o 

Ensino-Aprendizagem, mas, também há que salientar que a actuação do professor também 

pode desencadear a indisciplina. Segundo João Amado, as responsabilidades do professor 

estão sobretudo relacionadas com o modo como estrutura as tarefas académicas e na maneira 

como gera as relações sociais na aula. Neste âmbito, a estratégia de Ensino-Aprendizagem 

utilizado pelo professor pode ser inadequado: por exemplo o uso abusivo do método 

expositivo, a monotonia da aula, a aula repetitiva que não desperta o interesse dos alunos, a 

ausência de sentidos da matéria, não ter o domínio dos conteúdos, entre outros.  

Ainda ter relações problemáticas com os alunos da turma pode levar a uma reacção adversa, 

especialmente quando o professor mostra falta de autoridade e firmeza ou então age 

injustamente demonstrando falta de coerência entre o que diz e o que faz.   

Todas essas causas também atrás referidas, registam-se aqui nas nossas escolas, mas convém 

destacar uma situação que pode causar a dificuldade de aprendizagem e que também pode 

conduzir a indisciplina: a dificuldade de se expressar, isto acontece por causa do bilinguismo.  
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O aluno que fala constantemente o crioulo no seu dia-a-dia, só tem o contacto com o 

português na sala de aula, e às vezes de forma deficiente, ao chegar ao secundário, se não 

tiver domínio da língua oficial, sente-se constrangido para participar, de expor as suas ideias, 

e normalmente o seu raciocínio é mais lento, e às vezes, o professor não tem disponibilidade 

de tempo e nem paciência para esperar que ele formule a resposta, então passa a palavra a 

outros e este fica inibido e começa a ficar de fora na sua aprendizagem. E o aluno ao perceber 

que tem dificuldades, muitas vezes começa a apresentar desinteresse, desatenção, 

irresponsabilidade, agressividade, etc. Essas atitudes traduzem-se depois num baixo 

rendimento escolar. 

 

Mas, o que fazer para reduzir a Indisciplina e promover o Ensino-Aprendizagem? 

Segundo Marcel Postic (1995), a preocupação actual dos que se interrogam sobre o 

funcionamento do sistema Educativo, é a de encontrar os meios pedagógicos para assegurar a 

todos os alunos as condições para o sucesso escolar. Desses questionamentos, surgem 

perguntas como: Como dar aos alunos com dificuldades, utensílios intelectuais que lhes 

faltam? Como suscitar neles, o desejo de aprender, e vontade de levar uma acção a seu termo? 

São várias as perguntas que o pedagogo faz, porque para ele, a vontade de aprender nasce no 

interior de cada indivíduo e aos que estão de fora (professor, família e escola) cabe a função 

de ajudar, orientar e fornecer meios necessários para tal. 

 

Para isso, os investigadores do ramo, dão sugestões de actividades que o professor pode 

utilizar para diminuir os comportamentos desviantes e promover o Ensino-Aprendizagem: 

 Dar importância ao primeiro contacto entre o professor e o aluno. Neste contacto o 

professor demonstra o interesse e o respeito em relação aos seus alunos, e isso, poderá ser 

um aspecto preventivo em relação aos problemas de indisciplinas futuras; 

 Ter em atenção a preparação da sua aula, arranjando estratégias diversificadas que 

permitem o envolvimento de todos os alunos, de modo a interessar e motivar os mesmos; 

 Elogiar o aluno pela actividade ou atitude correcta; 

 Gerir adequadamente a participação dos alunos na sala; 

 Proporcionar a participação de todos, a partir de questões e exercícios, principalmente aos 

que menos participam ou aos que têm mais dificuldades na compreensão da matéria; 

 Ocupar os alunos com tarefas interessantes e motivadores em vez de tarefas maçadoras e 

repetitivas; 
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 Mudar constantemente de estratégia; 

 Cultivar um relacionamento saudável com os alunos, pois a escola não se pode limitar 

apenas a transmitir conteúdos, mas também criar e desenvolver a relação humana. Sem 

ela, não existe comunicação entre professor e aluno, por este motivo, os conceitos não 

passam, não são apreendidos, e se isto acontecer, não houve nem ensino nem 

aprendizagem.  
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Capitulo III 

 

3. METODOLOGIA DE ESTUDO 

 

O presente estudo baseia-se na metodologia investigação -acção, baseando-se na 

análise de materiais produzidos e observação das práticas pedagógicas dos professores de 

Ciências Naturais/ Geologia. Deste modo, essa metodologia permitir-nos-á a recolha de 

informações para uma posterior interpretação. 

Com este estudo pretendemos tirar ilações que comprovem a nossa hipótese levantada. 

A observação e a análise das práticas didácticas/pedagógicas não se centraram apenas 

num único conteúdo específico, mas sim conteúdos diversificados e em diferentes escolas e 

professores. O objectivo principal era estudar “in loco” a actuação dos professores e dos 

alunos no processo ensino -aprendizagem, isto é, ver as estratégias utilizadas, o interesse dos 

alunos, entre outros. 

 

O estudo desenvolveu-se em cinco fases distintas mas inter – relacionadas: 

1º Construção de instrumento de observação de aulas e fichas de inquérito, tanto para os 

alunos como para os professores de Ciências Naturais/ Geologia; 

2º Assistência às aulas e recolha de alguns materiais utilizados na mesma; 

3º Distribuição de fichas de inquérito aos alunos, aos professores e às escolas e posterior 

recolha. 

4º Descrição e análise de resultados; 

5º Redacção das constatações, recomendações, conclusões, e das referências bibliográficas. 
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Assistência às aulas. 

 

Quadro nº 1 - Breve caracterização dos professores envolvidos no estudo 

Professor Características 

A 

 Fez bacharelato em Ciências Naturais e Licenciatura em Biologia. 

 Já trabalha há 4 anos como professor do Ensino Secundário. 

 Lecciona 2 turmas do 9º Ano e 2 turmas do 10º Ciências Naturais 

B 

 Fez Bacharelato em Ciências Naturais e Licenciatura em Biologia. 

       Ano de serviço no Ensino Secundário, 4 anos. 

 Lecciona 3 turmas do 9º ano e 2 turmas de Biologia. 

C 

 Licenciada em Biologia. 

 7 Anos de serviço no Ensino Secundário 

 Lecciona 5 turmas do 9º ano. 

D 

 Licenciada em Geologia. 

 7 Anos de serviço no Ensino Secundário. 

 Lecciona 1 turma de Geologia 12º Ano e 3 de 7º Ano (Homem Ambiente). 

E 

 Licenciada em Ciências Naturais 

 Ano de serviço no Ensino Secundário – 9 Anos. 

 Lecciona 3 turmas de 9º Ano Ciência Naturais e 3 turmas de Biologia. 

F 

 Licenciada em Ciências Naturais 

 1 Ano de serviço no Ensino Secundário 

 Lecciona 2 turmas de 9º Ano e 1 turma de 12º de Geologia. 

G 

 Licenciada em Ciências Naturais 

 1 Ano de serviço no Ensino Secundário 

 Lecciona 2 turmas de 9º ano e 1turma de Geologia 12º ano 

H 

 Licenciado em Ciências Naturais 

 10 Anos como professor no Ensino Secundário 

 Lecciona 1 turma de Geologia 12º, 1 turma de Biologia e 2 turmas de 

Ciências Naturais de 9º ano  
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Quadro nº 2 - Breve caracterização da Turma 

 

Professor 
Ano de 

Escolaridade 

Nº Total 

de Alunos 

Notas Negativas 
Comportamento 

Global 
1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

A 9º Ano 74 18 12 Bom 

B 9º Ano 114 1 16 Bom 

C 9º Ano 185 46 27 Bom 

D 12º Ano 13 3 0 Bom 

E 9º Ano 98 27 14 Razoável 

F 9º Ano 56 15 13 Suficiente 

G 12º Ano 9 1 0 Bom 

H 12º Ano 17 4 0 Bom 

 

 

A observação da aula 

 

A primeira observação foi efectuada nos finais de Fevereiro e as seguintes no início de 

Março e primeira quinzena de Abril. Observações essas, que serviram de fonte de recolha de 

dados para posterior análise. Foi explicado aos alunos os objectivos dessa observação. 

 No entanto, foi necessário um pedido de autorização para tal a algumas escolas, referindo os 

fins a que se destinavam essas observações. Utilizou-se uma ficha de registos, como o meio 

para a recolha de dados. Nesta matéria valeu a experiência anterior da estagiária como 

orientadora e coordenadora pedagógica (no EBI) que se sentiu à vontade durante a 

observação. No final de cada observação, houve alguns comentários, troca de ideias e 

experiência. Também foram recolhidos alguns materiais, tais como planos de aula e alguns 

suportes que poderão servir no momento de análise. 

 

No total foram assistidas 24 aulas, subdivididas em 3 aulas para cada professor, abrangendo 3 

professores de ensino de Geologia 12º ano (Amor de Deus, Pedro Gomes e Constantino 

Semedo) e 5 professores do 9º ano das escolas Amor de Deus, Achada Grande Frente, Cónego 

Jacinto, Manuel Lopes e Pedro Gomes. 
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Na sequência do trabalho, foram distribuídos alguns questionários tanto para os 

professores como para os alunos dos professores assistidos. Mas também com o sentido de 

reforçar a nossa investigação, nessas mesmas escolas distribuímos as mesmas fichas aos 

restantes professores da mesma área, para a recolha de opiniões a cerca do Ensino – 

Aprendizagem. 

Os questionários tanto dos professores como dos alunos vão ser analisados por itens e 

em paralelo. Foram questionados no total 128 alunos (do 9º e 12º anos), envolvendo 8 turmas, 

uma média de15 alunos por sala, onde se assistiu as aulas, e também foram questionados 15 

professores.     
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Capitulo IV 

 

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Quadro nº 3 – Resumo das aulas assistidas. 

Professor A Professor B Professor C 

 Não demonstra 

dificuldades na 

planificação da sua 

aula. 

 Leva os alunos a 

trabalharem através 

de T.P.C. 

 Utiliza amostras, 

(muito insuficiente) 

cartazes, esquemas 

para simplificar a 

explicação; 

 Promove a 

interrogação na sala; 

 Às vezes revela a 

falta de fundamento 

epistemológico; 

 Valoriza os trabalhos 

de casa; 

 Mostra algumas 

vezes dificuldades 

em simplificar um 

assunto. 

 É um professor que 

busca informação/ 

inovação. 

 Induz os alunos a 

 Não demonstra dificuldade 

em planificação da sua 

aula. 

 Leva os alunos a 

trabalharem através de 

T.P.C. 

 Utiliza esquemas no 

quadrado p/simplificar a 

aula. 

 Tem cuidado de explicar 

sempre um conceito novo 

que aparecer. 

 Dá informações adicionais. 

 Tem a preocupação com a 

linguagem (oral, escrita) 

dos alunos. 

 Domina os conteúdos. 

 Valoriza os trabalhos de 

casa. 

 Simplifica a linguagem. 

 Preocupa sempre em dar 

apontamentos. 

 Sugere que os alunos 

chamam o conceito pelo 

nome. 

 Salienta a história da 

ciência. 

 Planifica suas aulas 

regularmente. 

 Incentiva os alunos a 

pesquisarem (trabalho de 

grupo) 

 Faz uma ligação entre os 

conteúdos. 

 Consolida os trabalhos dos 

alunos. 

 Faz perguntas contínuas. 

 Utiliza cartaz, amostra e 

esquemas p/simplificar a 

aula. 

 Fornece fichas de apoios 

aos alunos. 

 Trabalha muitas vezes 

recorrendo ao T.Grupo. 

 Dá mais ênfase ao ensino 

por pesquisa e por 

transmissão. 

 O “grupo” assume papel 

activo. 

 Demonstra dificuldades no 

controle da turma. 

 Não explora de forma 

significativa os materiais à 

disposição  
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terem o material de 

estudo. 

 Previlegia o ensino 

por transmissão, 

pesquisa e por 

descoberta; 

 Os alunos assumem 

um papel activo 

dentro da sala; 

 Promove a interligação de 

saberes. 

 Privilegia mais o ensino 

por transmissão de 

conteúdos. 

 Os alunos assumem um 

papel pouco activo.  

 Não explora os pré-

requisitos  

  

 

 

Professor D Professor E Professor F 

 Planifica as suas 

aulas; 

 Interliga os 

conteúdos; 

 Não procura variar 

as estratégias. 

 Mostra um pouco 

desmotivada (falta 

de manuais, 

amostras…) 

 Aula muito 

superficial para os 

alunos de 12ºAno; 

 Não desenvolve o 

espírito de pesquisa 

nos alunos; 

 Baseia-se mais no 

ensino por 

transmissão; 

 Os alunos assumem 

quase o papel 

passivo, mas muitos 

 Não mostra dificuldades na 

planificação; 

 Faz a ligação do 

conhecimento anterior com 

o actual; 

 Incentiva a participação 

dos alunos atribuindo um 

mais (+); 

 Induz o aluno a chegar 

onde o professor pretende; 

 Consolida as respostas dos 

alunos, repisando as suas 

ideias; 

 Explora o conhecimento 

dos alunos; 

 Manda os alunos 

consultarem sobre um 

determinado conteúdo, 

antes de o leccionar na 

sala; 

 Acompanha, as actividades 

dos alunos na sala 

 Planifica as suas aulas; 

 Promove a interligação de 

saberes; 

 Bom ambiente de 

aprendizagem; 

 Procura variar as 

estratégias; 

 Leva os alunos a 

pesquisarem; 

 Explora o conhecimento 

dos alunos; 

 Faz perguntas contínuas ao 

longo e no final das aulas; 

 Reformula a resposta dos 

alunos; 

 Deixa os alunos a vontade 

para se questionarem; 

 Aproveita da situação do 

dia-a-dia para dar 

exemplos; 

 Ensino baseado mais na 

Transmissão. 
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demonstram que 

possuem 

conhecimentos e 

curiosidades. 

esclarecendo as dúvidas; 

 Incentiva os alunos para a 

troca de ideias durante a 

resolução de exercícios; 

 Baseia no ensino por 

transmissão por pesquisa e 

descoberta; 

Há uma participação activa dos 

alunos. 

 

Professor G Professor H  

 Não demonstra 

dificuldades na 

planificação da sua 

aula; 

 Utiliza materiais 

didácticos para 

concretizar a aula; 

 Os alunos mostram-

se pouco motivados; 

 Mostra algumas 

vezes dificuldades 

em simplificar um 

assunto; 

 É um professore que 

busca informação/ 

inovação; 

 Previlegia o ensino 

por transmissão; 

 Os alunos assumem 

um papel pouco 

activo dentro da 

sala. 

 Não demonstra 

dificuldades em planificar a 

sua aula; 

 Leva os alunos a 

trabalharem através de 

apresentações de trabalho 

de grupo; 

 Domina os conteúdos; 

 Valoriza os trabalhos de 

grupo; 

 Consolida os conteúdos; 

 Promove a interligação de 

saberes; 

 Privilegia mais o ensino 

por pesquisa e por 

descoberta; 

 Os alunos assumem um 

papel activo; 

 Incentiva a participação dos 

alunos dando-lhes uma nota 

no final de apresentação 

dos trabalhos. 
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Constatações efectuadas durante a assistência às aulas: 

 Desatenção nos alunos enquanto o grupo apresenta, gerando barulho/ confusão e o 

trabalho não tem o impacto desejado  

 Cartaz com muitos itens, letras ilegíveis – a professora não chama a atenção para a 

importância de uma boa apresentação e nem deu dicas para melhorarem proximamente; 

 Muitas vezes não é explicado um conceito novo que aparece, e isso dificulta um pouco a 

compreensão do tema que está a ser ensinado. 

 Conversas paralelas entre os alunos durante as aulas; 

 Quando os professores mostram imagens dos manuais, ficam longe ou passam 

rapidamente junto as alunos e estes não têm tempo de analisar/ visualizar as mesmas; 

 As concepções alternativas raras vezes são exploradas, isto é, não se incentiva os alunos a 

darem a sua opinião, a manifestarem; 

 Na maioria das vezes os professores optam por fazer esquemas no quadro que auxiliam a 

explicação, mas, isto toma um pouco de tempo; 

 

Das aulas assistidas concluímos que:  

 A maioria dos professores “preparam” os conteúdos regularmente; 

 Procuram estabelecer a ligação entre o conhecimento anterior com o actual; 

 Muitas vezes utilizam materiais didácticos (cartazes, amostras, esquemas no quadro) para 

concretizarem a aula, o que auxilia na compreensão dos conteúdos; 

 Os pré-requisitos dos alunos muitas vezes não são explorados; 

 Os professores estão a utilizar com mais regularidade as outras formas de ensino, embora, 

continuam a dar maior ênfase ao ensino por transmissão;  

 Muitos professores têm dificuldades em explicar com clareza os temas abstractos, devido 

a inexistência de modelos; 

 Não há uma integração dos conteúdos de C.Naturais/ Geologia com o meio ambiente, isto 

advém do Programa; talvez haja necessidade de uma reformulação nos currículos, de 

forma a introduzir mais conteúdos sobre o meio ambiente, porque a Geologia é uma 

ciência dinâmica, deve acompanhar a evolução e não ficar preso ao passado. 

 Os professores mostram-se preocupados em dar os apontamentos, devido a falta dos 

manuais, 

 Têm dificuldades em vincular teoria à prática, referindo à falta de tempo e materiais 

necessários para tal. 
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4.1. Opinião dos Alunos 

Quadro nº 4 – Resumo da opinião dos alunos sobre a disciplina de Ciências Naturais/ Geologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.b.s: Os números que ultrapassaram ou não chegaram aos 100% é porque: 

 Escolheram mais do que uma opção. 

 Ou então não opinaram.

Nº de 
Perg. 

Tópicos orientadores 

Itens a escolher 
Prof. 

A 
Prof. 

B 
Prof. 

C 
Prof. 

D 
Prof. 

E 
Prof. 

F 
Prof. 

G 
Prof. 

H 
Total % 

1 

Qual é o teu interesse 
nos conhecimentos de 
C.Naturais/ Geologia 

Bastante 11 21 9 4 14 10 4 7 80 62,50% 

Razoável 4 10 4 7 3 5 2 6 41 32,03% 

Pouco       2   2   2 6 4,69% 

Nenhum     1           1 0,78% 

2 

Sentes dificuldades na 
aprendizagem dos 
conteúdos de C.N/ Geol 

Sempre                 0 0,00% 

Muitas Vezes       2   1     3 2,34% 

Algumas Vezes 11 21 10 8 4 13 6 14 87 67,97% 

Nunca 4 10 4 3 13 3   1 38 29,69% 

3 

Achas que o Prof.(a) 
prepara as suas aulas 
antes de leccioná-las na 
turma 

Sempre 15 26 12 11 15 13 5 6 103 80,47% 

Muitas Vezes   3 1 1 1 1 1 3 11 8,59% 

Algumas Vezes   2 1 1 1 1   6 12 9,38% 

Nunca                 0 0,00% 

4 

O(a) Prof.(a) expõe os 
conteúdos com clareza e 
precisão? 

Sempre 12 27 10 5 16 9   9 88 68,75% 

Muitas Vezes 2 1 4 1   5 4 2 19 14,84% 

Algumas Vezes 1 3   6 1 3 3 4 21 16,41% 

Nunca                 0 0,00% 

5 

O Prof.(a) realiza activ. 
que incentivem os alunos 
a estudar/aprender 

Sempre 4 15 3   8 6 1 3 40 31,25% 

Muitas Vezes 4 9 4   4 8 1 7 37 28,91% 

Algumas Vezes 6 5 6 5 3 3 3 4 35 27,34% 

Nunca 1 2 1 7 2     1 14 10,94% 

6 

O(a) Professor(a) inicia e 
finaliza as aulas 
pontualmente? 

Sempre 7 19 8 5 13 7 4 1 64 50,00% 

Muitas Vezes 5 6 3 3 1 4 1 2 25 19,53% 

Algumas Vezes 3 4 2 4 3 5 1 7 29 22,66% 

Nunca       1       5 6 4,69% 

7 
Os conteúdos de CN 
/Geol. é do teu interesse 

Sim 14 29 12 9 16 12 6 11 109 85,16% 

Não 1 2 2 4 1 3   4 17 13,28% 

8 

Participas activamente 
nas aulas? 

Sempre 3 11 5 4 9 2 2 3 39 30,47% 

Muitas Vezes 3 6 3 4 3 5 2 3 29 22,66% 

Algumas Vezes 9 14 6 4 4 10 2 9 58 45,31% 

Nunca       1 1       2 1,56% 

9 

A tua relação com o 
professor tem sido. 

Muito Boa 5 15 7 6 13 8 3 9 66 51,56% 

Boa 9 15 6 5 4 7 2 5 53 41,41% 

Pouco 
Satisfatório 1 1 1 2   2 1 1 9 7,03% 

10 

O(A) Prof.(a) ou escola 
tem organizado activid. 
que complementam os  

Visita de Estudo 6 17 2 1 1 17 1 4 49 38,28% 

Trab. de 
Pesquisa 11 19 8   8     10 56 43,75% 

Seminário 1 2   2   1     6 4,69% 

Debates 2 8 6 3 9     2 30 23,44% 

Outros 1 3     5       9 7,03% 

11 

Frequentas a biblioteca 
da escola? 

Sempre 1   2   1 4 2   10 7,81% 

Muitas Vezes         1 3 1   5 3,91% 

Algumas Vezes 6   7 12 15 10 3 15 68 53,13% 

Nunca 8   5 1         14 10,94% 

12 

Existem manuais de 
CN/Geologia nessa 
biblioteca? 

Todos 1   2   6 3     12 9,38% 

Quase Todos 13   4 5 7 11 4   44 34,38% 

Pouco 1   7 7 4 2 2 13 36 28,13% 

Nenhum     1 1         2 1,56% 

13 

Consegues adquirir 
todas as fichas de apoio 
fornecidas pelo 
professor(a) 

Todos 7 11 6 4 7 10 2 7 54 42,19% 

Quase Todos 8 16 7 5 9 7 3 5 60 46,88% 

Pouco   3 1 4 1   1 1 11 8,59% 

Nenhum                 0 0,00% 

14 

Tens hábito de faltar as 
aulas de C.N/ Geologia 

Sempre   3 1 1       2 7 5,47% 

Muitas Vezes 2     1     1 6 10 7,81% 

Algumas Vezes 2 9 6 5 7 4 4 7 44 34,38% 

Nunca 11 18 7 6 10 13   7 72 56,25% 

   

Nº total dos alunos: 128 
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4.2. Opinião dos Professores 

 

Quadro nº 5 

Nº de Perguntas Nº  

De Prof. 

Respostas dadas às perguntas 

1. Tem hábito de faltar às 

aulas? 

10 Revelaram faltar as aulas algumas vezes. 

3 Revelaram nunca faltar as aulas 

1 Revelaram que faltam muitas vezes 

2. Acha que os alunos têm 

acompanhado a matéria? 
5 

Acham que os alunos acompanham  

Sempre a matéria 

9 
Acham que muitas vezes os alunos 

acompanham 

1 Não Respondem 

3. Os alunos participam 

activamente nas aulas? 
6 

Acham que os alunos participam 

activamente 

7 
Revelam que muitas vezes os alunos  

participam activamente 

2 
Acham que algumas vezes estes  

participam activamente 

4. Os alunos conseguem 

adquirir todas a fichas 

fornecidas pelo(a) 

professor(a)? 

2 
Afirma que os alunos conseguem sempre  

adquirir as fichas 

8 
Revelam que muitas vezes os alunos  

conseguem adquirir as fichas 

4 
Afirmam que algumas vezes os alunos  

conseguem adquirir as fichas 

1 Revela que não fornece fichas 

5. Como classificas a relação 

entre si e os seus alunos? 
5 

Classificam de Muito Bom a sua relação 

com os alunos 

10 Classificam de Bom essa relação 

6. Como é o comportamento 

dos seus alunos na sala de 

aula? 

1 
Acha que o comportamento dos seus  

alunos é Muito Bom 

7 
Classificam o comportamento dos seus  

alunos de Bom 

7 
Acham que os seus alunos têm um  

comportamento razoável 

3 
Revelaram que nunca tiveram casos  

de indisciplina 

7. Tem tido casos notáveis de 

indisciplina durante as 

aulas? 

9 
Revelaram que já tiveram algumas  

vezes casos de indisciplina 

1 
Revela que já teve muitas vezes casos  

de indisciplinas 

8. A família intervém no 

Ensino/ Aprendizagem? 

 

 

 

 

1 
Revela que a família intervém muitas 

vezes 

11 
Revelam que a família intervém algumas 

vezes 

2 Revelam que a família nunca intervém 

1 Não se opinou 
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9. Frequentas as reuniões de 

planificação? 
14 

Todos participam nas reuniões de 

planificação 

10. O coordenador de 

disciplina tem assistido as 

suas aulas? 

1 
Afirma que o coordenador sempre assiste a 

sua aula 

8 
Afirmam que o coordenador assiste a  

sua aula por algumas vezes 

5 
Afirmam que o coordenador nunca  

assistiu a sua aula 

11. Quando ocorre o encontro 

de reflexão com os 

coordenadores/ colegas? 

11 
Disseram que o encontro de planificação  

é semanal 

2 
Disseram que o encontro de planificação  

é quinzenal 

1 
Disseram que o encontro de planificação  

nunca ocorre 

12. Tem dificuldades em 

preparar a sua aula 
9 

Revelaram que nunca sentiram dificuldade  

em preparar as aulas 

4 
Revelara que algumas vezes sentem  

dificuldade em preparar as aulas 

1 Não respondeu 

13. Os conteúdos programados 

são claros e precisos? 
3 

Acharam que os conteúdos programados  

são sempre claros e precisos 

9 
Acharam que os conteúdos programados  

são muitas vezes claros e precisos 

1 
Acharam que os conteúdos programados  

são claros e precisos 

14. Consegue alcançar todos 

os objectivos trancados no 

programa da disciplina? 

7 
Revelaram que conseguem alcançar  

todos os objectivos traçados 

7 

Revelaram que não conseguem alcançar  

devido: 

 Programa muito vasto 

 Folhas e lacunas no plano curricular 

 Deficiências de recursos didácticos e  

      condições de trabalho 

 Falta de materiais didácticos,  

      indispensáveis às aulas práticas 

 Falta de condições em termos 

laboratoriais. 

15. Quando leccionar, qual é a 

sua maior preocupação? 

10 Preocupam mais com o rigor científico 

6 Preocupação em definir os objectivos 

5 
Preocupação com o comportamento dos  

alunos 

4 
Preocupação com a preparação dos  

conteúdos 

1 Não opinou 

16. Existe na biblioteca da 

escola manual de apoio da 
2 

Revelaram que não existe nenhuma  

manuais (não há biblioteca) 

7 Acharam que há poucos livros 
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disciplina que lecciona? 

 

 

5 

Acharam que há quase todos 

17. Tem consultado esses               

manuais na biblioteca da 

Escola?  

1 Afirma que sempre consulta os manuais 

6 
Afirmaram que já consultaram muitas 

vezes 

3 
Afirmaram que algumas vezes já 

consultaram 

2 
Afirmaram que nunca consultaram os 

manuais 

18. Sentes dificuldade de 

leccionar alguns 

conteúdos? 

3 
Assumem que não sente nenhuma  

dificuldade em leccionar 

11 

Assumem que sentem dificuldades devido 

a: 

 Falta de recursos 

 Falta de coordenador (1) 

 Falta de maturidade dos alunos(3) 

19. O que tem feito para 

ultrapassar essas 

necessidades? 

8 Recorrem à pesquisa na Internet 

4 Recorrem ao apoio dos colegas 

6 Mandam os alunos investigarem 

4 

Recorrem a outras estratégias, como: 

 Colocar os alunos a preparar e dar 

aulas; 

 Procurar amostras de rochas e trazer  

      para sala; 

 Construir o seu próprio material 

didáctico; 

 Pesquisar noutros manuais 

20. Tem realizado algumas 

actividades que 

complementam o 

conhecimento dos alunos 

4 
Pelo menos 4 professores afirmaram que  

fizeram visita de estudo 

12 
Afirmaram que os alunos realizaram  

trabalho de pesquisa 

6 Assumem que tem realizados palestras 

2 

Revelaram que realizaram outras 

actividades  

como o trabalho de grupo e sessão de 

vídeo 

1 
Assumem que nunca realizou outras 

actividades 

21. Como tem sido o resultado 

(avaliação) dos alunos? 
1 

Acha que o resultado dos seus alunos é  

excelente 

8 
Classificam o resultado dos alunos muito  

satisfatório 

5 
Classificam o resultado dos alunos 

satisfatório 

22. As salas de aula 

proporcionam condições 

por um bom Ensino/ 

1 Acha que a sala oferece todas as condições 

5 
Acham que as salas oferecem quase  

todas as condições 

7 Acham que as salas oferecem algumas  
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Aprendizagem? 

 

 

 

condições 

1 
Acha que a sala não oferece condições 

23. A escola tem adoptado 

medidas de natureza 

metodológicas de modo a 

minimizar a dificuldade de 

Ensino/ Aprendizagem das 

Ciências Naturais/ 

Geológicos? 

12 A escola tem tomado algumas medidas 

2 

A escola não tem tomado nenhuma medida 

24. A escola tem organizado 

seminário sobre aspectos 

pedagógicos e 

metodológicos? 

8 

Afirmam que a escola já organizou  

Seminários, tais como: 

 Práticas pedagógicas na sala de aula 

 Sobre a dinâmica de grupo 

 Palestras e conferências, exposições 

6 
Revelaram que a escola nunca organizou 

nada. 

25. Qual tem sido o principal 

motivo de dificuldade da 

disciplina que lecciona? 

13 
Acharam que a dificuldade está na falta de  

estudos 

3 
Acharam que a dificuldade está na  

complexidade de conteúdos 

2 
Acharam que a dificuldade está na falta de  

interesse dos alunos 

2 
Acharam que a dificuldade está na  

assiduidade e pontualidade 

1 Acha que está na má preparação dos alunos 

26. Até que ponto a sua 

formação (no ISE) tem 

contribuído para a sua 

actuação como professor? 

5 

Classificaram de excelente a contribuição 

da  

formação tiveram 

3 Classificaram de muito bom 

5 
Classificaram de bom a contribuição da 

formação 

27. Que sugestões darias hoje, 

para as futuras formações 

de Ciências Naturais/ 

Geologia no ISE? 

 Que houvesse muitas e eficientes aulas práticas 

 Realizar mais seminários e dar mais atenção às  

      aulas práticas 

 Que se crie espaços para aulas práticas 

 Melhoria nos planos curriculares 

 Proporcionassem formações contínuas aos professores 

do Ensino Secundário tendo em conta como: novas ~ 

Metodologias, a utilização da TIC no processo Ensino 

Aprendizagem, actualização científica dos conteúdos. 

 Deve-se levar em conta os programas elaboradas pelo 

      Ministério para o Ensino Secundário. 

 Investir mais na prática , de forma a consolidar 

melhor os conteúdos de modo que o formando poder 

ter a mesma dedicação para o Ensino prático com os 

seus alunos poderem manusear os materiais… 
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Apesar da sensação de estar tudo bem, vários itens confirmam que não corresponde à verdade. 

Senão vejamos: 

93% dos professores acham que os alunos acompanham (muitas vezes ou sempre) a matéria. 

No entanto 60% revelaram que já tiveram alguns casos de indisciplina. Pergunta-se quais 

serão as causas? 

47% Revelou não conseguir alcançar os objectivos traçados, indicando alguns factores: 

 Programa muito vasto; 

 Falhas e lacunas no plano curricular; 

 Deficiências de recursos didácticos, indispensáveis às aulas práticas; 

 Falta de condições, em termos laboratoriais; 

Note-se que as aulas normalmente decorrem nas salas de aula e que apenas 7% diz que ele 

não oferece condições. Se são reais esses problemas, porquê que 66% revelaram nunca 

sentirem dificuldades em preparar as aulas? Será que existe um automatismo, um “fazer” as 

coisas sempre iguais, a ponto de 75% dos inqueridos não sentirem dificuldades de preparar as 

aulas? Pode-se deduzir que algumas das medidas de natureza metodológica adoptadas pela 

maioria das escolas 87% tem ajudado a atenuar essas dificuldades na preparação das aulas? 

Os próprios professores admitem sentir dificuldades em leccionar alguns conteúdos. Apesar 

de os professores admitirem recorrer à pesquisa na Internet, recorrerem ao apoio dos colegas, 

mandarem os alunos investigar e deles próprios produzirem seu próprio material, 65% dos 

alunos afirmam que têm algumas vezes dificuldades na aprendizagem dos conteúdos e 2,3% 

afirmam tê-las muitas vezes. 

 Menos teoria mais prática 

 Melhorar a bibliografia 

 Mais visitas de estudo 

 Devem ter mais componentes práticos, porque uma 

das maiores dificuldades que os professores 

estagiários enfrentam tem a ver com as aulas práticas 

não estão preparados por leccionarem as aulas 

práticas. 

 Apostar na qualidade e não na quantidade e não na 

quantidade para tal é preciso: 

o Boa infraestrutura; 

o Bons professores; 

o Oportunidade de investigação ou seja 

disponibilizar fundo para apostar na 

investigação científica 

 Apostar na formação e capacitação de professores no  

que diz respeito à vertente pedagógica. 
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No entanto, a maioria dos alunos 80% admitem que o(a) professor(a) prepara sempre as suas 

aulas. Apenas 11% acha por exemplo que o(a) professor(a) não realiza actividades que 

incentivam os alunos. 

A relação professor – aluno é classificada de muito boa pela maioria dos alunos e dos 

professores (vidé quadro nº 4 pág. 46). O facto de a maioria dos alunos não faltar as aulas 

56%, ou algumas vezes 36% prova este facto, assim como o interesse dos alunos pela 

disciplina 63%. Esse interesse pela Geologia deve-se a múltiplos factores e achamos que 

devíamos enunciá-los tais como os alunos explicaram de modo a permitir tirar futuras ilações: 

 

    a) Geologia é do meu interesse porque: 

 Informa-nos sobre os fenómenos naturais que estão a abalar alguns países; 

 Ajuda-nos a ter mais conhecimento sobre os fenómenos da natureza; 

 Permite-me adquirir conhecimento sobre a terra; 

 Gosto da natureza; 

 É interessante; 

 Gosto de estudar as rochas; 

 Gosto, é muito importante para o meu curso; 

 Gosto de estudar os fenómenos que estão a ocorrer na natureza; 

 Estudamos rochas, Universo; 

 Fala sobre o Planeta; 

 Tenho curiosidade em aprender matérias do Universo; 

 Ajuda-me a entender mais sobre o Planeta Terra; 

 Contribui para o meu estudo e permite-me ter mais conhecimento; 

 Ajuda-me a conhecer, a saber mais sobre a ciência do passado; 

 Aprendemos muito sobre as rochas e sismos; 

 Ajuda na nossa construção civil, na preservação do petróleo e ouro, etc, compreender os 

fenómenos naturais, prever e prevenir os efeitos; 

 Passo a conhecer mais sobre os fenómenos terrestres; 

 Permite estudar os fenómenos naturais; 

 Ajuda a saber o que acontece na natureza; 

 Acho interessante aprender coisas da natureza; 

 Ensina-nos a conhecer o que nos rodeia e a natureza; 
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 É bom conhecer coisas novas; 

 Ajuda a perceber vários fenómenos do mundo; 

 Entendo como funciona a Terra, o ambiente, etc; 

 Ajuda a saber o passado da Terra, a formação das rochas, a vida no passado; 

 Permite-me adquirir mais conhecimento sobre os aspectos físicos e humanos da Terra; 

 É muito importante na matéria de minerais e rochas; 

 Aumenta o meu conhecimento; 

 Ajuda a conhecer os fenómenos naturais e desperta curiosidade; 

 Permite saber o que se passa no ambiente; 

 É boa disciplina (no futuro quero ser professor de Ciência Naturais); 

 Aprendo muitas coisas, saber como era o planeta no início, estudar as rochas; 

 Aprendo sobre a Terra e sua característica; 

 Aprendo coisas sobre vulcões, riftes e pode ser que me sirva no passado; 

 Aprendo quase tudo sobre os efeitos naturais da Terra; 

 Aprende-se muitas coisas remotas e recentes; 

 Ter mais conhecimento sobre a Terra e os fenómenos que actuam sobre ela; 

 Permite conhecer vários aspectos do passado; 

 São coisas interessantes que vão ser útil; 

 Tem um papel fundamental (não explicou) 

 É uma disciplina que ensina tudo o que há à nossa volta, a sua origem, transformações, 

etc. 

 Desperta a curiosidade. Sempre tentei saber porque é que esses fenómenos ocorrem; 

 Adoro a disciplina, tem informações interessantes; 

 Ajuda a conhecer a forma da Terra e tudo que gira à volta do Universo; 

 É uma disciplina que a gente aprende muito rápido; 

 É uma aula de despertas interesse; 
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b) Geologia não é do meu interesse porque: 

 Às vezes não entendo quase nada, não procuro saber, acho um pouco desinteressante; 

 Não é do meu interesse. A minha profissão não tem nada a ver com essa disciplina; 

 Gosto, mas não é da minha área; 

 Não sinto nenhum interesse por esta disciplina e acho que é muito chato; 

 Acho que o meu curso não condiz com a geologia; 

 Acho que eu queria ter uma disciplina de Direito; 

 Nunca gostei dos conteúdos de Ciências Naturais; 

 Não Tem nada a ver com o meu curso; 

 Não, não tem a ver com aquilo que vou fazer futuramente; 

 Não preciso dela para fazer medicina; 

 Não tem nada a ver com a minha carreira profissional; 

 Não tem nada a ver com o que pretendo fazer; 

 Não tem nada a ver com aquilo que eu quero ser; 

 

Apesar das dificuldades apontadas pelos professores e pelos alunos, é de se realçar a 

realização de actividades que complementam os conhecimentos dos alunos, tais como: 

trabalho de pesquisa, visitas de estudo, debate, Seminários, etc. 

Para colmatar as lacunas, as fichas produzidas pelos professores têm sido um óptimo 

complemento já que a maioria (professores e alunos) afirmam que existem poucos manuais de 

Ciências Naturais/ Geologia e a frequência à biblioteca da escola é baixa. Quer professores, 

quer alunos, afirmam o interesse na aquisição dessas fichas. 

 

Se concentrarmos na avaliação, verificamos que: 

60 % classificam o resultado de muito satisfatório e 33% de satisfatório. 

Os professores apresentam como principal motivo de dificuldades da disciplina a falta de 

estudo dos alunos 93%, o que contrasta com a posição dos alunos, que afirmam que ela se 

deve sobretudo aos professores “metodologia” e dão pistas para a sua resolução: 
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Os professores devem: 

 O professor deve organizar mais palestra e visitas de estudo; 

 Dar mais trabalhos de pesquisas; 

 Realizar trabalhos que incentivam os alunos a estudar; 

 Fazer trabalhos individuais; 

 Fazer mais práticas e manuais; 

 Novos métodos de explicar; 

 Paciência por parte do professor; 

 O professor deve mudar o ritmo de ensinar; 

 Dar os conteúdos antes da aula para que o aluno possa estudar, pesquisar e aí poder 

participar mais na aula; 

 Fazer mais actividades; 

 Proporcionar debates; 

 Fazer experiências; 

 Dar aulas práticas; 

 Usar amostras e exemplos; 

 Ajudar alunos com fichas e livros; 

 Explicar com mais clareza e passar mais exercícios; 

 Trazer materiais físicos para a disciplina (amostras) 

 Realizar visitas a lugares onde podemos aplicar os nossos conhecimentos; 

 Devem estar sempre a incentivar os alunos; 

 Fazer palestras com os profissionais; 

 Fazer debate, chamadas orais; 

 Promover mais debates, mais trabalhos de pesquisa, mais visitas de estudo, mais aulas 

práticas; 

 Fazer um estudo mais directo de Cabo Verde, com visitas de estudo; 

 Apresentar objectos práticos na aula; 

 Dar mais trabalhos de grupo; 

 Mais debates sobre essa disciplina com outras escolas; 

 Tem que ser mais activa, explicar de forma mais clara; 

 Dar aulas com mais motivação; 

 Ter todos os materiais possíveis para esta disciplina; 
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 Dar aulas com garra, explicar bem a matéria; 

 Fazer algo que incentivem os alunos; 

 A Educação deve diminuir o número de programas de aula; 

 Fazer sempre teste de apoios; 

 O professor deve explicar de forma claro o conteúdo; melhorar a sua caligrafia; não 

colocar os alunos para fora de sala; 

 

No entanto, não excluem também os deveres dos alunos: 

 Fazer sempre deveres de casa; 

 Ter mais tempo para estudar, ler, pesquisar, ter força e vontade; 

 Organizar grupo de estudo;  

 Estudar mais, pesquisar sobre a matéria, procurar apoio dos amigos; 

 Ir mais à biblioteca e Internet; 

 Estudar em grupo; 

 Precisamos ter mais instrumentos; 

 Estudar em grupos, tirar dúvidas com o professor;  

 Estudar mais e prestar mais atenção; 

 Deixar que algumas aulas sejam preparados pelos alunos; 

 Mais leitura; 

 Possibilidade de terem aulas com imagens; 

 

93% dos professores reconhecem a importância da formação do Instituto Superior de 

Educação (ISE) na sua carreira como professor. No entanto, deixam um conjunto de sugestões 

a esta instituição de ensino: 

 Haja muitas e mais eficientes aulas práticas; 

 Realização de mais seminários e outras práticas do género; 

 Criação de espaços para aulas práticas; 

 Melhoria nos planos curriculares; 

 Promoção de formações contínuas aos professores do Ensino Secundário, tendo em conta 

as novas metodologias, a utilização das TIC no processo Ensino Aprendizagem e a 

actualização científica dos conteúdos; 

 Ter em conta os programas elaborados pelo Ministério para o Ensino Secundário; 
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 Investir mais na prática de forma a consolidar melhor os conteúdos, de modo que o 

formando possa ter a mesma dedicação para o ensino prático com os seus alunos e 

poderem manusear os materiais; 

 Valorizar tanto a teoria como a prática; 

 Melhorar o acesso à bibliografia; 

 Organizar mais visitas de estudo; 

 Apostar na qualidade e não na quantidade; para tal é preciso: 

o Boa infraestrutura; 

o Bons professores; 

o Oportunidades de investigação ou seja disponibilizar fundo para apostar na 

investigação científica; 

 Apostar na formação e capacitação de seus professores, no que diz respeito à vertente 

pedagógica. 
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Capitulo V 

 

5. CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O estudo permite-nos constactar que existem um conjunto de situações a serem solucionadas 

com a maior brevidade possível, nomeadamente:  

 Há uma ruptura entre o conteúdo teórico actualmente ensinado e a prática diária dos 

cidadãos; 

 Desfasamento entre os conteúdos leccionados nas várias escolas estudadas. Cada 

professor de uma determinada escola, define dentro de cada tema, os sub-temas que acha 

melhor aprofundar. 

 A escola tem pouco recorrido à comunidade envolvente, comunicação social, empresas e 

outros parceiros para resolver os problemas que se prendem com a falta de recursos. 

 O actual sistema de ensino -aprendizagem desenvolvido pelos principais agentes, 

professores e alunos, tem dado prioridade ao saber – saber (conhecimentos), ficando em 

nítida desvantagem o saber-fazer, pondo em causa os objectivos educacionais. 

 Há falta de manuais no mercado, mesmo os de outros países, dificultando o ensino de 

Geologia, mas também o desenvolvimento do hábito de leitura e de pesquisa dos alunos; 

 Verifica-se deficiente aplicação dos métodos interactivos na leccionação da Geologia, 

mesmo pelos professores formados pelo I.S.E (Instituto Superior de Educação). Várias são 

as causas apontadas, dentre elas há falta de hábito de aplicação desses métodos, mesmo 

durante a formação, a falta de recursos de várias ordem, etc. 

  Inexistência de uma visão global do que é a Geologia e da sua aplicabilidade no dia-a-dia; 
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Face ao atrás exposto, ousamos propor as seguintes pistas para mudança e melhoria do Ensino 

– Aprendizagem da Geologia em Cabo Verde: 

 Criar mecanismos de fiscalização/acompanhamento da leccionação dos conteúdos 

planificados. A criação de um centro de coordenação a nível central e concelhio e um 

encontro geral dos coordenadores no início de cada trimestre seria o ideal. 

 Incluir no plano curricular novos conteúdos emergentes, nomeadamente relacionados com 

os problemas ambientais, tais como: riscos geológicos, poluição das águas subterrâneas, 

erosão costeira, intrusão salina, ambiente e ordenamento do território (problema da 

construção nas encostas, exploração de recursos naturais) entre outros. 

 Desenvolver projectos nas escolas, mesmo que de dimensão pequena, virados para a 

investigação e busca de solução para a escola e a comunidade. Por exemplo, projectos de 

reutilização do lixo, campanhas de sensibilização para combater a construção nas encostas 

e nas linhas de água, nomeadamente em parceria com as câmaras Municipais e outros 

parceiros. 

 Criar clubes nas escolas cujos objectivos sejam a realização de actividades para e extra 

curriculares, tais como sessões de filmes, consulta de manuais e Internet, fotografias, 

vídeos, Intercâmbio inter - escolas, visitas de estudos, etc. 

 Incentivar a aplicação, por parte dos professores de metodologias de ensino que permitam 

a resolução de problemas do dia-a-dia, por parte dos alunos e seus familiares. Esta 

metodologia torna a aprendizagem mais interessante, desenvolve o espírito cooperativo e 

um leque de valores fundamentais para a formação integral do indivíduo. 

 Criar o programa “Escolas Vivas”, que visa o intercâmbio de experiências positivas 

vivenciadas em cada escola. Orientado pelos professores, os actores principais seriam os 

alunos que desenvolveriam actividades interessantes e divertidas. O estreitamento de laços 

entre professores e alunos da mesma e de outras Escolas, seria um outro objectivo a ser 

reforçado. 

 Elaborar, a curto prazo, os manuais e cadernos de exercícios necessários para o ensino da 

Geologia, pondo tónica nos aspectos relativos a Cabo Verde. 

 Incentivar os professores e alunos a avaliarem sistematicamente a actuação dos mesmos, 

visando a melhoria do processo ensino - aprendizagem. 

 Afectar parte do orçamento da escola à realização de actividades práticas, privilegiando a 

realização de visitas de estudo. 
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Em relação ao ISE (Instituto Superior de Educação), cujo papel é crucial na formação dos 

professores, propomos: 

 Melhorar as condições de ensino -aprendizagem, nomeadamente equipando melhor a 

biblioteca, os laboratórios e outros similares; 

 Proporcionar mais situações de contacto com a realidade local, nomeadamente através de 

visitas de estudo, trabalho de pesquisa, seminários e debates abertos ao público em geral, 

etc. 

 Alargar o período de estágio dos alunos de Geologia para, pelo menos um (1) ano lectivo; 

 Promover o entrosamento entre os professores que leccionam a parte didáctica e  os dos 

conteúdos científicos, propiciando a avaliação dos trabalhos dos alunos pelos dois 

docentes, em simultâneo. 

 Criar, em sintonia com as escolas, no início de cada ano lectivo, um espaço de 

apresentação da disciplina de Ciência Naturais/ Geologia, como forma de dá-la a conhecer 

na sua globalidade; 

 Promover, junto dos futuros professores, um ensino – aprendizagem devidamente 

fundamentado, levando-os a desenvolver o raciocínio crítico e a auto formação, uma vez 

que a nossa formação está praticamente a ser ministrada com base na transmissão de 

conhecimentos, o que dificulta um bom desempenho no inicio da carreira; 

  Reestruturar a formação prática, para que os futuros professores adquiram competências 

ajustadas fazendo jus à disciplina em que se formou. 
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Capítulo VI 

 

6. CONCLUSÕES 

 

As conclusões apresentadas são de natureza exploratória, por isso, os resultados não podem 

ser generalizados, mas poderão contribuir para estruturar melhor o processo de formação dos 

futuros professores do Ensino Secundário assim como a prática do Ensino – Aprendizagem. 

Assim, relativamente à hipótese inicialmente enunciado no capítulo I, que apontava para 

dificuldades no Ensino – Aprendizagem das Ciências da Terra, concluímos: 

Com base nos dados obtidos, que foram descritos no capítulo IV podemos confirmar que 

existem realmente dificuldades de Ensino – Aprendizagem das Ciências da Terra. 

.Qualquer professor tem que possuir uma boa preparação científica para leccionar num grupo 

bidisciplinar (Geologia e Biologia), isto quer dizer, que aquele deve dominar os conteúdos 

dessas disciplinas, actualizando – os sempre, o que exige uma grande dedicação e empenho 

pessoal ao longo da sua carreira. Mas será que isto acontece? 

.Queixa-se da nossa insuficiência a nível de formação, falta de realização de experiências, 

falta de manuais que sustentem a formação, etc. 

Os professores, na sua maioria, leccionam Biologia e Ciências Naturais em dois ciclos 

diferentes, duas disciplinas que exigem muita preparação científica, tempo para pesquisar e 

realizar experiências, saídas de campo e o tempo de leccionação é limitado. Tudo isso 

dificulta o ensino – aprendizagem, se o professor não for um autêntico malabarista. Muitas 

vezes, pode-se até realizar experiências, mas, normalmente chega-se até a fase de 

experimentação e não se atinge a de interpretação, que é muito importante, uma vez que 

permite ao aluno dar a sua opinião, discutir e chegar a uma conclusão. 

Das dez (10) escolas do Ensino secundário do Concelho da Praia, nove (9) leccionam 

Ciências Naturais/Geologia; das seis (6) inquiridas, verifica-se que a maioria dos professores 

(10) que leccionam esta disciplina, são licenciados em Biologia (4) e Geologia (2) e quatro (4) 

são Bacharéis em Ciências Naturais. Verifica-se que o gosto pelo ensino de Geologia se 

encontra em desvantagem. 

Concluímos que: 

Existem algumas deficiências na leccionação de alguns conteúdos, devido a complexidade 

dos mesmos, porque exigem alguma abstracção, tanto do professor como do aluno; 
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Muitos alunos estudam esta disciplina porque gostam, ou porque precisam da nota, mas não 

fazem uma interligação dessa com as ocorrências actuais (problemas ambientais, por 

exemplo); 

Tanto os alunos como os professores admitem haver algumas dificuldades no ensino – 

aprendizagem dessa Ciência, tanto que alistaram muitas sugestões para diminuir essas 

dificuldades (vidé Páginas 53 e 54). 

Não há uma “sintonia”dos conteúdos/objectivos. Determinados conteúdos/temas são 

leccionados ou aprofundados de acordo com o critério do colectivo dos professores dessa 

escola. 

Em algumas escolas não existem sequer amostras de rochas, e quando o professor fala delas 

mencionando os minerais, as características, etc., os alunos ficam alheios a esses conteúdos. 

Ao terminar esse estudo sugerimos que se passe a dar melhor atenção à disciplina de Geologia 

e sobretudo ao método de ensino, de modo a motivar o seu estudo e a aplicabilidade a vida 

quotidiana. Por isso, pensamos vir a divulgar os resultados do mesmo nas Escolas 

Secundárias, alvos deste estudo no início do próximo ano lectivo, com o objectivo de 

sensibilizar:  

 Os Directores, para estarem atentos na escolha dos professores para as turmas do 9º Ano, 

da necessidade de apoiarem as iniciativas como por exemplo visitas de estudos e outras 

similares; 

 Os Professores, para a importância da pesquisa, da recolha de amostras, produção de 

materiais e intercâmbio entre as escolas; 

 Os Alunos, para procurarem criar pontes entre o que aprenderam teoricamente e a prática 

diária, permitindo-lhes melhor participação no desenvolvimento deste país; 

 O I.S.E, para a importância das melhorias das condições de Ensino-Aprendizagem, 

favorecendo o hábito dos futuros docentes de desenvolverem pesquisas e realizarem mais 

actividades práticas. 
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