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EDITORIAL 
As aves: evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes 

	

Este número da Evolução. Revista de Geistória e Pré-História, constitui-se como uma 
edição especial dedicada à publicação dos resumos do II Congresso Internacional as Aves: 
evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes, constituídos por pequenos artigos 
científicos das comunicações propostas ao congresso, organizado pelo Centro Português de Geo-
História e Pré-História, na Biblioteca Nacional de Portugal entre os dias 28 de maio e 1 de junho 
de 2018. O congresso pretende reunir, com a finalidade de troca de conhecimentos, investigadores 
que têm trabalhado sobre a origem, evolução e utilização das aves pelo homem. Dirige-se 
sobretudo a paleontólogos, pré-historiadores, arqueólogos, biólogos e a historiadores.	

As aves, com mais de 9000 espécies vivas, são o grupo de vertebrados voadores mais 
bem-sucedido, superando qualquer outro grupo de vertebrados voadores, pela sua abundância e 
diversidade, quer no presente quer no passado. As aves são animais espantosos, quer pela sua 
fisionomia, pela cor das suas penas, por voarem, mas também pela sua história evolutiva. De 
facto, as aves são na realidade dinossáurios, pois na moderna organização taxonómica, aves e 
dinossáurios partilham o mesmo ramo da evolução: o ramo dos dinossauria.  

As aves aparecem representadas nas artes de culturas e civilizações diversas, desde a Pré-
História até aos dias de hoje, na arte rupestre, na cerâmica, na escultura, nos mosaicos e na pintura. 
Por outro lado, as penas das aves foram usadas também desde a pré-história como adorno: 
recentes estudos demonstram que já os neandertais usavam penas de corvídeos para adornarem o 
corpo. Tal como outros animais, também as aves aparecem associadas a mitologias diversas, 
surgindo até com características divinas no seio de alguns povos, como é o caso do Antigo Egipto, 
em que o íbis-branco era considerado como encarnação do deus Thoth.   

As línguas oficiais do Congresso são o português, o castelhano e o inglês, sendo ainda 
aceites comunicações em francês e em italiano desde que apresentem textos numa das línguas 
oficiais. 

 

O Concelho Editorial 
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AS	AVES	COMO	RECURSO	ESTRATÉGICO	NO	ENSINO	DAS	CIÊNCIAS	

Luís Ramos1, Maria Margarida Roque1, Pedro Oliveira1	
1Escola Secundária de Pinhal Novo, Rua Professor Henrique de Barros 2955-090, Pinhal Novo, Portugal	

ABSTRACT 

The objective of this work is not only to make known the diversity of species of birds characteristic of the region as 
well as to integrate their exploration into the programmatic contents of the discipline of Biology of the 10th and 11th 
years. 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo não só dar a conhecer a diversidade de espécies de aves características da região bem 
como integrar a sua exploração nos conteúdos programáticos da disciplina de Biologia dos 10º e 11º anos. 

INTRODUÇÃO 

A freguesia do Pinhal Novo está inserida no concelho de Palmela, localizado entre os 
estuários da Reserva Natural do Sado e do Tejo, e no Parque Natural da Arrábida, três das mais 
importantes áreas protegidas nacionais. Tendo em conta o seu enquadramento natural, a freguesia 
integra a Reserva Ecológica Nacional. Apesar do elevado número de habitantes, relativamente 
aos que integram a população estudantil da nossa escola, era nossa convicção que muitos deles 
desconheciam a importância e a riqueza ambiental da região, a sua riqueza faunística e em 
particular e aves que cruzam os céus desta região. 

No início da década de 70 foi, oficialmente, reconhecida a importância da região da Serra 
da Arrábida e da sua riqueza natural pela criação da Reserva da Arrábida. Mais tarde, este 
reconhecimento ganha outra importância, passando a ter o estatuto de Parque Natural, com o 
objectivo de proteger os seus valores geológicos, florísticos, faunísticos e paisagísticos locais, 
entre outros de ordem cultural e histórica. Através do Decreto Regulamentar nº 23/98, de 14 de 
outubro, a delimitação do Parque Natural foi ampliada com a criação de a uma área de 
conservação e proteção marinha que se estende da Arrábida até ao Cabo Espichel. Atualmente, 
encontra-se em avaliação a candidatura do Parque Natural da Arrábida (PNArr) a Reserva da 
Biosfera.	

De acordo com a informação que consta do site do Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas (ICNF), foram referenciados para a serra da Arrábida 136 espécies de aves.  De 
entre estas, podem ser observadas aves aquáticas, como por exemplo, o maçarico-das-rochas, o 
guincho-comum ou a gaivota-argêntea. De entre as grandes aves terrestres, podemos referir a 
perdiz, águia de Bonelli, falcão peregrino, pombo-torcaz, rola-brava, notibó-de-nuca-vermelha, 
andorinhão-pálido e o abelharuco. Quanto aos passeriformes, com alguma paciência, poderemos 
observar a cotovia-de-poupa, a andorinha-dáurica, o pisco-de-peito-ruivo, o rouxinol-comum, o 
rabirruivo-preto, o melro-azul, a felosa-ibérica, a estrelinha-de-cabeça-listada, a pega-azul, o gaio, 
o bico-grossudo, a escavadeira-de garganta-preta, entre outros.  

A observação de aves e o seu estudo podem ser um excelente auxílio no processo de 
consciencialização ambiental, tornando mais eficaz a Educação Ambiental formal e informal, 
contribuindo para a formação de agentes mais pró-ativos na conservação da Natureza. (Padua et 
al. 2003). O recurso à exploração e conhecimento da avifauna da região também poderá ser uma 
estratégia relevante para a motivação e estudo de alguns dos conteúdos científicos que integram 
o programa da disciplina de Biologia para os 10º e 11ºs anos. Em muitos casos, a motivação pode 
ser o motor que conduz o aluno a atingir com sucesso uma determinada meta académica através 
do seu próprio envolvimento na construção das suas aprendizagens e conhecimentos. 	
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MÉTODOS 

O estudo investigativo iniciou-se com uma avaliação diagnóstica, realizada através da 
aplicação de um inquérito e da realização de um desenho, junto a uma amostra de 87 alunos (75%) 
dos alunos que frequentam a disciplina de Biologia e Geologia de 11º ano, do Curso de Ciências 
e Tecnologia sobre o seu conhecimento acerca da avifauna, em particular da região, o papel das 
aves nos ecossistemas, comportamentos de acasalamento, a sua fisiologia e adaptações 
específicas ao habitat onde se encontram. Durante esta fase os alunos, foram também inquiridos 
sobre a pertinência do recurso ao estudo da avifauna para a exploração dos conteúdos 
programáticos da disciplina. 

Em resultado da avaliação diagnóstica os professores inquiriram oralmente os alunos 
sobre algumas das respostas dadas e traçaram uma metodologia de trabalho com vista à integração 
dos conhecimentos sobre a avifauna da região nas aprendizagens relacionadas com os conteúdos 
programáticos previstos para a disciplina e ano de escolaridade acima referidos. 

Após a fase de exploração, em contexto curricular, procedeu-se a uma nova avaliação 
relativa aos conhecimentos e aprendizagens realizadas recorrendo-se para isso à aplicação de um 
novo inquérito e voltando a ser solicitada a representação gráfica de algumas das aves referidas. 

RESULTADOS 

Na fase de diagnóstico foi percetível que a grande maioria dos alunos nunca visitou a 
Serra da Arrábida e desconhecia a avifauna da região. Referiram que a observação de aves não é 
uma atividade que realizem nem que lhes desperte interesse, embora cerca de 70% dos inquiridos 
considere que o estudo das aves poderá ser um bom recurso educativo para a aprendizagem dos 
conteúdos programáticos da disciplina, revelando curiosidade por poder integrar uma saída de 
campo com este objetivo.	

Na pergunta onde era solicitado que os alunos dessem alguns exemplos de aves que 
conheciam foram identificadas 41 espécies diferentes. As espécies mais referidas, por ordem 
decrescente, foram: a gaivota, o pombo, a andorinha, o melro, o pardal, o corvo, a cegonha, a 
galinha e o pato, e a águia. Relativamente às aves que podem ser observadas na Serra, foram 
corretamente assinaladas, por ordem decrescente: a águia, o pintassilgo, o melro, o pardal e a 
coruja. De todas as espécies listadas, a grande maioria dos alunos revelou desconhecer os seus 
rituais de acasalamento. 

Cerca de 86% dos alunos sabem que as aves contribuem para o equilíbrio do ecossistema 
e, em menor percentagem, a diferença entre o sistema digestivo de uma ave granívora e de uma 
ave carnívora. No que se refere às características do sistema respiratório das aves, mais de 50% 
dos alunos não as identificou e apenas 44%, dos alunos que responderam, o fizeram de forma 
correta. Como adaptação fisiológica das gaivotas ao seu habitat, parte dos alunos fez referência à 
existência de uma glândula de sal que lhes permite eliminar o excesso de sal. 

Após o período de integração curricular da temática da avifauna, e decorrente da 
aplicação do mesmo inquérito, os resultados revelaram-se algo diferentes. O número de espécies 
referidas pelos alunos e que podem ser observadas na arrábida aumentou, e a sua representação 
gráfica foi mais fidedigna às características das aves, nomeadamente os pormenores do bico, patas 
e até tonalidade da plumagem. No que se refere às características do seu sistema respiratório, 
todos os alunos, as referiram de uma forma mais ou menos correta. Verificou-se igualmente que 
a confusão entre rituais de acasalamento e reprodução foram esclarecidos.  

A grande maioria dos alunos referiu que o estudo das aves poderá em muito contribuir 
para a exploração dos conteúdos programáticos da disciplina e que a observação de aves trará um 
contributo maior para o aprofundamento dos seus conhecimentos. 
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DISCUSSÃO 

Na fase diagnóstica verificou-se que os alunos não só desconheciam a avifauna da Serra 
da Arrábida, como, de uma forma geral, o comportamento de acasalamento das aves, a sua 
fisiologia e características particulares como a forma do bico e tipo de patas características das 
aves representadas graficamente. Esta a ausência de conhecimentos deve-se ao facto de os alunos 
não estarem familiarizados com observação de aves, nem esta atividade lhes despertar interesse.  

Verificou-se que a o conhecimento sobre a avifauna da Arrábida, das suas características 
particulares e do seu comportamento, melhorou bastante após integração da temática na 
exploração de conteúdos curriculares.  

Analisadas as respostas obtidas aquando da aplicação do segundo questionário e os 
desenhos realizados, constatou-se uma evolução significativa do conhecimento dos alunos, 
embora persistam lacunas pontuais. Na sua opinião, o recurso ao estudo das aves para a 
compreensão dos conteúdos programáticos da disciplina é uma estratégia pertinente para o ensino 
em particular e para a aquisição de novos conhecimentos sobre a Serra da Arrábida.  

CONCLUSÃO 

A implementação das estratégias de ensino aprendizagem com recurso às aves, resultou, 
de forma mais motivadora, na apropriação de conhecimentos sobre a região e contribuiu para uma 
aprendizagem significativa de conteúdos curriculares inerentes à disciplina em questão. 
Despertou igualmente nos alunos o interesse e curiosidade por realizarem uma saída de campo à 
Serra da Arrábida para aprofundarem os seus conhecimentos sobre a Serra e em particular sobre 
as aves que por lá fazem os seus ninhos.  

De acordo com os dados recolhidos, conclui-se que é necessário replicar a tipologia de 
atividade desenvolvida, nomeadamente no que respeita à temática da observação da natureza, no 
sentido mais lato, por forma a consciencializar os alunos para a importância da valorização e 
conservação das espécies e preservação dos seus habitats. 
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