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Resumo 

Vivemos numa sociedade em que todos os dias nos deparamos com problemas de 

ordem científica, tecnológica, social e ambiental. Cada vez mais os cidadãos necessitam 

de estar informados e serem detentores de uma educação em ciência de base que lhes 

possibilite tomadas de posição devidamente fundamentadas, individualmente ou em 

colectivo. Serem capazes de questionar e argumentar suportados em conhecimentos que 

lhes proporcionem segurança e credibilidade. Cabe à escola promover nos alunos o 

desenvolvimento da atitude científica que lhes permitirá, em adultos, mesmo não 

seguindo carreiras científicas, intervir assertivamente, na resolução de problemas do 

quotidiano. Para tal ser possível é fulcral o desenvolvimento de uma atitude científica 

em especial a de respeito pela evidência e, daí decorrente, a importância de a 

desenvolver na Educação Básica e portanto no 1º CEB. 

 Seguindo uma metodologia qualitativa de estudo de caso, pautámo-nos pelas 

seguintes questões de investigação: a) O que é referido no Currículo Nacional do Ensino 

Básico (CNEB) na área de Estudo do Meio e consequentemente, Ciências Físico e 

Naturais relacionado com o desenvolvimento de atitude científica? b) A realização, em 

sala de aula, mesmo que esporádica, de experiências com controlo de variáveis, 

contribui para o desenvolvimento da atitude científica? 

 Para fundamentação teórica fez-se análise de conhecimento produzido, 

disponível e suas implicações no ensino. Teve-se em conta a importância de uma 

educação científica de base para todos, do ensino das ciências nos primeiros anos de 

escolaridade, a situação actual dos estudantes face à educação em ciência assim como as 

ideias que os professores têm acerca da ciência e suas implicações no ensino. A atitude 

científica mereceu particular destaque. Analisou-se e reflectiu-se, sobre o Currículo 

Nacional do Ensino Básico, no sentido de se perceber qual a relevância ali dada à 

atitude científica.  

A procura de desenvolvimento da atitude científica em estudo, passou pela 

implementação em sala de aula, numa turma de 3ºano de escolaridade, de actividades de 

cariz experimental. Optou-se por incrementar actividades já testadas no âmbito do 



Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências (PFEEC). Tais 

actividades proporcionaram a realização de experiências com controlo de variáveis 

consideradas como as mais adequadas para o desenvolvimento da atitude científica de 

respeito pela evidência.  

Finalmente, procedeu-se a uma análise qualitativa dos dados recolhidos, mediante 

diferentes técnicas e instrumentos, concernentes ao desenvolvimento da atitude de 

respeito pela evidência. Os resultados evidenciam evolução da atitude científica de 

respeito pela evidência, nos alunos envolvidos, justificando afinal, um outro modo de 

trabalhar no EM/CFN no 1º CEB assim como a necessária formação de professores. 
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Abstrat 

We live in a society in which we find everyday cientifical, technological, social and 

environmental problems. More and more citizens need to be informed and to be holders 

of an education in base science which give them the possibility to take rightly founded 

positions, individually or in group. They should be able to questioning and argue having 

as a pillar the knowledge which give them security and credibility. The school should 

promote the development of scientific attitude to the pupils which allow them, when 

grown-up, even they don’t follow scientific careers, an assertive intervention on daily 

problems resolution. To this can be possible it is very important the development of a 

scientific attitude, specially the respect for evidence and, consequently, the importance 

of develop it in Basis Education and therefore in elementary school. 

Following a qualitative methodology of case study, we ruled us by these 

investigation issues: a) What is refered in the Elementary School National Curriculum 

on the Environmental Study and, consequently, Physical and Natural Sciences related 

with the scientific attitude development?  b) To practice some experimental activities in 

the classroom would be sufficient condition for developing a scientific attitude as the 

one of respect for evidence? C) Even sporadically, contributes the realization of 

experiences with controlled variables in the classroom to the development of scientific 

attitude? 

To the theorical basis was made an analysis of the produced available knowledge 

and its implications on teaching. It was borne in mind the importance of a base 

scientific education for all, the importance of science teaching on first years of 

scholarity, the actual situation of the pupils in view of the education in science, as the 

ideas which teachers have about science and its implications on teaching. The scientific 

attitude deserved a special notability. It was made an analysis and a reflection about the 

Elementary School National Curriculum in order to understand what was the relevance 

given to scientific attitude. The demand for the scientific attitude development in 

question included the implementation of experimental activities in the classroom, in a 

3rd grade class. It was chosen to enhance activities already tested under the Training 

Program in Experimental Teaching of Science. Such activities provided the carry out of 



experiences with controlled variables considered the most suitable for the development 

of scientific attitude of respect for evidence. 

Finally, it was made a qualitative analysis of collected data by different techniques 

and tools, regarding the development of respect for evidence attitude. The results show 

the evolution of scientific attitude of respect for evidence, in pupils involved, justifying 

another way of working in ES/PNS( Environmental Study/Physical and natural science) 

in the elementary school and the necessary teachers training. 
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INTRODUÇÃO 
 

É cada vez mais importante criar condições para que todos os indivíduos desenvolvam 

uma cultura científica de base, com conhecimentos científicos que lhes possibilitem tomar 

posições, de forma consciente e fundamentada, face a problemas actuais. Cabe à escola 

promover nos alunos, desde os primeiros anos, o desenvolvimento da atitude científica que 

lhes permitirá, em adultos, intervir de forma justificada e com responsabilidade, na resolução 

de problemas do quotidiano. Este estudo centrou-se no desenvolvimento da atitude de respeito 

pela evidência através da realização de actividades experimentais, com controlo de variáveis, 

numa turma de 3ºano. O estudo está organizado em seis capítulos.  

 A justificação da investigação, com destaque para o problema, questões de investigação, 

objectivos e hipótese, encontra-se no capítulo I.  

 No capítulo II apresenta-se a revisão da literatura com enfoque na importância da 

Educação em Ciência desde muito cedo e da sua implicação no desenvolvimento de uma 

atitude científica. Abordam-se também os problemas que norteiam o pouco interesse por parte 

dos estudantes pelas áreas científicas assim como fomentar uma atitude científica e sua 

implicação no desenvolvimento de uma atitude mais específica de respeito pela evidência. 

 As opções metodológicas, devidamente fundamentadas, e que justificam os 

instrumentos e os procedimentos mobilizados na recolha de dados e sua análise, apresentam-

se no capítulo III. 

 O capítulo IV destina-se à apresentação dos percursos realizados pela investigadora e 

pela turma contemplando as actividades de cariz experimental com controlo de variáveis. 

 A análise qualitativa e discussão dos dados obtidos, a partir dos inquéritos efectuados 

aos alunos e à professora, por meio de questionário, antes da intervenção na turma e após a 

realização das actividades experimentais, assim como a análise e discussão das gravações 

áudio, realizadas nas diferentes sessões de TE (Trabalho Experimental) na sala de aula, 

encontram-se no capítulo V. 

 No capítulo VI, enunciam-se as conclusões do estudo efectuado tendo em conta as 

questões, os objectivos, a hipótese e o limite de validade das conclusões. Também aqui se 

apresentam as limitações ao estudo e se fazem propostas para estudos futuros. 
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 Segue-se a lista de referências bibliográficas e, por fim integram-se os apêndices, 

constituídos pelos descritivos das gravações áudio e os anexos que dizem respeito às cartas de 

planificação das actividades experimentais implementadas, questionários aplicados, grelhas 

de análise qualitativa e algumas imagens pertinentes de manuais escolares relacionadas com 

experiências. 
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CAPÍTULO I – Enquadramento Temático e Justificação do 
Estudo 

 

Neste primeiro capítulo procura-se dar a conhecer, embora globalmente, o processo e os 

fundamentos que nos levaram a empreender um trabalho de investigação no âmbito de uma 

temática que deverá fazer parte da preocupação das sociedades actuais.  

 

1.1 - Justificação e contextualização do estudo 

 

O Ministério da Educação, através do documento Currículo Nacional do Ensino Básico 

(CNEB) (DEB, 2001), manifesta preocupação pela disparidade existente entre a educação nas 

escolas e os interesses dos alunos. “O Papel da Ciência e da Tecnologia no nosso dia-a-dia 

exige uma população com conhecimento e compreensão suficientes para entender e seguir 

debates científicos e tecnológicos e envolver-se em questões que estes temas colocam, quer 

para eles como indivíduos quer para a sociedade como um todo” (DEB, 2001:129). É aqui 

bem manifesta a preocupação em formar indivíduos atentos à evolução científica e tecnológica, 

capazes de entender e criticar apresentando e defendendo, de forma justificada, os seus pontos 

de vista.  

Como refere Sá (2002), há contradição entre as preocupações declaradas pelo 

Ministério da Educação, através dos documentos que emana e o que acontece na realidade. É 

notória esta discrepância, se pensarmos em termos de provas de aferição realizadas, apenas no 

âmbito da Língua Portuguesa e da Matemática. Esta situação vem dar força aos argumentos 

dos professores que, não tendo preparação para fazer a articulação entre as diferentes áreas, 

ensinam, de forma compartimentada, a Língua Portuguesa e a Matemática. O autor refere, 

embora não a propósito das Ciências, o estudo PISA 2000, que “indicia uma conexão 

diminuta entre o que é avaliado na escola, na disciplina de Língua Portuguesa, e o que está em 

causa na avaliação no PISA. Parece poder concluir-se que o que é apreciado na avaliação que 

se faz nas escolas tem pouco a ver com as competências implicadas neste estudo” (ME, 2001, 

apud Sá, 2002:12). O mesmo acontece relativamente à Matemática e às Ciências em que, no 

tocante a esta última área, Portugal ficou em 28º lugar num total de 32 países.  
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Embora o estudo PISA se reporte a jovens com 15 anos, não deixa de ser possível 

extrair ilações para o 1º ciclo, grau de ensino em que tanto professores como encarregados de 

educação vêm a Matemática e a Língua Portuguesa como únicas áreas a trabalhar mantendo a 

ideia de que as outras são uma sobrecarga e roubam tempo àquelas por eles consideradas 

capitais (Sá, 2002). 

No que diz respeito à Educação em Ciência “… nos primeiros anos de escolaridade, a 

sua função é contribuir para que as crianças se venham a tornar capazes de estabelecer 

relações entre saberes particulares, saberes disciplinares, saberes aprendidos fora da escola e 

conhecimentos globais” (Veiga, 2003: 19)  

Ainda remetendo para o Currículo Nacional do Ensino Básico (DEB, 2001:76) “ …  no 

1º ciclo, o professor deve proporcionar aos alunos oportunidades de se envolverem em 

aprendizagens significativas isto é, que partam do experiencialmente vivido e do 

conhecimento pessoalmente estruturado que lhes permitam desenvolver capacidades 

instrumentais cada vez mais poderosas para compreender, explicar e actuar sobre o Meio de 

modo consciente e criativo “. Ainda no mesmo documento, no capítulo que se refere às 

Competências Específicas para a Literacia Científica é salientado que os alunos deverão 

adquirir competências, em diversos domínios: “conhecimento (substantivo, processual ou 

metodológico e epistemológico) ”;  “raciocínio (situações de aprendizagem centradas em 

resolução de problemas, com interpretação de dados, formulação de problemas e de hipóteses 

…)”; “comunicação (utilização de linguagem científica quer em comunicações orais quer 

escritas, cooperação na partilha de informações, utilização das novas tecnologias de 

informação e comunicação…) ” e atitudes (execução de experiências educativas onde o aluno 

desenvolva atitudes inerentes ao trabalho em Ciência, como sejam a curiosidade, a 

perseverança e a seriedade no trabalho, respeitando e questionando os resultados obtidos, a 

reflexão crítica sobre o trabalho efectuado, a flexibilidade para aceitar o erro e a incerteza… 

(p.132-133).  

Também na literatura, tomando como referencial um investigador relevante no âmbito 

da Didáctica das Ciências como Giordan (1999), verificamos o destaque dado ao 

desenvolvimento de atitudes de pesquisa no sentido de “Chercher spontanément à passer de 

l’intention à l’acte et à organiser une activité qui permet d’aller vers um but recherché” (p.97). 

O que só sucede num Ensino Experimental das Ciências (EEC) com questão problema (Q/P) 

e, por maioria de razão no Ensino por Percursos de Pesquisa (Cachapuz et al, 2002) 
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Decidiu-se, pois, realizar este trabalho, no âmbito da Educação em Ciência destacando a 

importância do Ensino Experimental das Ciências, na sala de aula, no 1º CEB, como uma 

estratégia para desenvolver uma atitude científica, mais especificamente a de respeito pela 

evidência. 

Assim consideramos relevante para a justificação do estudo o seguinte: 

a) A pertinência da temática numa altura em que o Ministério da Educação incrementa, 

formação contínua nesta área através do Programa de Formação de Professores do 1º Ciclo em 

Ensino Experimental das Ciências. 

b) “O trabalho experimental (não confundir com trabalho de laboratório) pode e deve 

ser uma dimensão fundamental do currículo” (Cachapuz, et al 2002: 53). “Continua a haver 

alunos que atravessam a escolaridade obrigatória sem terem tido a oportunidade de realizar 

uma só experiência “ (ibidem: 54) 

c) Chassot referido por Cacahpuz  et al (2002:44) salienta o facto de que “… a 

Educação em Ciência deve dar prioridade à formação de cidadãos cientificamente cultos 

capazes de participar activamente e responsavelmente em sociedades que se querem abertas 

e democráticas.” 

d) Os poucos estudos realizados em Portugal, com alunos do 1º ciclo, em Estudo do 

Meio/Educação em Ciência e, sobretudo, focados no Ensino Experimental. 

Destacamos também as motivações pessoais que nos levaram a investir neste estudo, 

como sejam o ter consciência das dificuldades existentes na implementação do ensino 

experimental das ciências no 1º ciclo, assim como acreditar que neste grau de ensino é 

possível trabalhar com as crianças em experiências, e, através das mesmas, desenvolver uma 

atitude científica. Para além de que, ao longo da nossa carreira profissional, nos interessámos 

por esta área de ensino: realizámos vários trabalhos com os nossos alunos, fizemos pesquisa 

bibliográfica, participámos em Projectos Ciência Viva com a Universidade de Aveiro, onde 

tivemos Formação. Acresce que recebemos estagiários com quem colaborámos no 

desenvolvimento de trabalhos na Perspectiva de Ensino por Percursos de Pesquisa. 

Releva-se ainda o facto de ser Formadora, no Programa de Formação em Ensino 

Experimental das Ciências para Professores do 1º CEB. 
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1.2- Identificação do problema 

 

A Educação em Ciência de hoje não pode, de modo algum, recorrer a métodos e 

práticas de outrora. Se queremos jovens com gosto pelo estudo das Ciências conscientes do 

importante papel que elas desempenham na sociedade actual em que, diariamente, somos 

confrontados com problemas para os quais a Ciência procura resposta, temos de mudar as 

práticas de ensino. Educar em Ciência, hoje, é preparar os jovens para o amanhã é 

proporcionar uma cultura científica de base para todos, mesmo para os que não prosseguem 

estudos. É fomentar o espírito crítico, a capacidade de argumentar fundamentadamente, 

desenvolver cidadãos interventivos capazes de colaborar conscientemente, na resolução de 

problemas do quotidiano de interesse colectivo (Cachapuz et al, 2001) Como nos diz Harlen 

W. e Jelly, S. (1989:77) “ ... a mera divulgação de conhecimento não tem valor cultural-

pedagógico... só presta, no ensino, o trabalho efectivo de investigação, o esforço de relacionar 

e de compreender os fenómenos...” Assim apresentamos o problema que preside ao estudo: 

Problema - A realização de experiências, com controlo de variáveis, em sala de aula, 

contribui para o desenvolvimento de uma atitude científica como a de respeito pela evidência? 

De acordo com os considerandos atrás apresentados, o estudo, toma como hipótese 

central de trabalho a seguinte: 

Hipótese - Que a realização de experiências com controlo de variáveis permitirá aos 

alunos desenvolverem uma atitude científica como a de respeito pela evidência. O que implica 

tomar consciência: 

1- Da necessidade e importância do controlo das variáveis em jogo. 

2- Dos limites de validade 

3- Da legitimidade das conclusões 

 

1.2 - Questões de investigação 

 

As questões de investigação, inerentes ao problema apresentado, relacionam-se com a 

importância da implementação do Ensino Experimental das Ciências, no 1º ciclo, segundo um 

processo didáctico actual e com recurso a cartas de planificação e actividades experimentais 
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apresentadas nos Guiões Didácticos para Professores em Formação no Programa de Formação 

em Ensino Experimental das Ciências (PFEEC). 

 

a) O que nos é referido no CNEB na área de Estudo do Meio e das Ciências Físicas e 

Naturais relacionado com o desenvolvimento de atitude científica? 

 

b) A realização, esporádica, de actividades de cariz experimental, em sala de aula, 

contribui, de modo consistente, para o desenvolvimento da atitude científica? 

 

1.3 - Objectivos da investigação 

 

a) Analisar o CNEB no sentido de realçar o que ali vem referido relativamente ao 

desenvolvimento de atitude científica mais especificamente à de respeito pela 

evidência. 

b) Estudar os efeitos do Ensino Experimental das Ciências (EEC) no 

desenvolvimento da atitude de respeito pela evidência. 

c) Contribuir para uma mudança de concepções e práticas, dos professores, 

relativamente ao trabalho experimental em sala de aula. 
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CAPITULO II- Revisão da Literatura 
 

Os fundamentos teóricos que sustentam o nosso estudo são apresentados neste capítulo 

e nele se relevam temas que julgamos essenciais.  

Destacamos a importância da Educação em Ciência desde os primeiros anos com 

especial enfoque na influência no desenvolvimento de uma atitude científica.  

Abordamos a situação actual do ensino das Ciências, as visões deformadas que os 

professores possuem acerca da Ciência e seu ensino, suas implicações no ensino e 

consequente contributo para o crescimento de atitudes negativas nos alunos, face ao estudo 

em áreas científicas.  

Salientamos o desenvolvimento de atitudes científicas, objectivos das mesmas e seus 

níveis e definições.  

Para além disso, abordamos perspectivas actuais de Ensino das Ciências em particular, 

o Ensino por Pesquisa (EPP) e o Ensino Experimental das Ciências no âmbito do qual a nossa 

proposta didáctica se enquadra. 

 

2.1 - A importância de uma educação científica para todos 

 

Na construção de uma sociedade “cientificamente letrada” (Veiga, 2003:17) é inevitável 

a introdução do estudo das ciências, desde muito cedo, nas escolas. Um longo caminho foi 

percorrido até se chegar a esta certeza. A Segunda Guerra Mundial contribuiu bastante para a 

consolidação do ensino das ciências. Após a mesma, foram realizadas reformas curriculares e 

criadas disciplinas independentes de forma a se desenvolver o trabalho experimental e 

fomentar o ensino das ciências, desde tenra idade, segundo uma perspectiva positivista da 

ciência (Veiga, 2003). É hoje consensual, para grande parte dos responsáveis pela educação 

(investigadores, professores…), que uma educação científica e tecnológica, de base, para 

todos, com início nos primeiros anos é essencial. A escola básica deverá ter um papel 

importante nesta tarefa de ajudar à construção de saberes relativos a conteúdos e a processos 

de natureza científica de modo que cada indivíduo se vá munindo de ferramentas mentais que 

lhe permitam tomar atitudes conscientes e fundamentadas, perante situações do dia-a-dia 

(instalação de ETAR, alimentos geneticamente modificados…) (Martins et al. 2006a). 

Realizar uma Educação em Ciência de base para todos, vai para além do ensinar conteúdos 
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que todos os cidadãos devem saber. (Cachapuz et al, 2002). Numa sociedade democrática 

querem-se cidadãos capazes de questionar, de examinar com sentido crítico os problemas de 

natureza social ou natural e de actuar, colaborativamente, no sentido de os ultrapassar ou 

minimizar. Sabendo-se que a escola não é o único meio de desenvolvimento da cultura 

científica, é certo, que na escola e desde muito cedo importa desenvolver uma cultura 

científica de base. Como diz Caraça (2001, 2ªed.: 30) “Quem vive numa sociedade moderna e 

não gosta ou não se aproxima da ciência, não convive com ela bem, é moderno apenas em 

parte” 

Nos últimos anos, muitos investigadores se têm debruçado e estimulado debates acerca 

da importância de se aprender ciências, desde os primeiros anos. Osborne e Freyberg (1991) 

apud  Peixoto (2008:109 -110), dizem que “os físicos aprendem metade da física antes dos 

três anos de idade” atribuindo esta afirmação a Einstein. Está aqui realçado de uma forma 

interessante quão importante é o ensino/aprendizagem das ciências desde os primeiros anos. 

Astington (2001) e  Wellman & Cross ( 2001) apud  Peixoto (2008:109-110) defendem  que 

“as crianças, a partir dos dois anos desenvolvem teorias suportadas pelos seus desejos 

convertidos em acções e que se vão transformando, segundo, Astington (2001), em teorias, 

“crenças-desejos”. Estas, por sua vez contribuem para o desenvolvimento de teorias das 

crianças identificadas pela autora como “falsas-crenças”. Segundo Giordan (1999), as 

crianças demonstram muita mais curiosidade acerca do mundo que as rodeia do que os 

adultos, elas questionam muito mais. Contudo, se essa curiosidade não for devidamente 

estimulada, com o tempo, vai-se esfumando. Apesar dos estudos apresentados por 

variadíssimos investigadores acerca deste assunto, ainda há educadores que resistem a tomá-

los em consideração. Ainda acreditam que só quando as crianças se encontram no período das 

operações formais é que deverão ser ensinados a pensar. Para Holt  apud Peixoto (2008: 110) 

esta ideia conduz a formas de actuar erradas “ porque a maior parte das vezes, os adultos 

limitam-se, a ensinar as crianças a pensar de forma incorrecta, pondo de parte uma forma de 

pensar natural e vigorosa, substituindo-a por um método que para elas não funciona e que, 

eles próprios,  raramente utilizam”  (Holt apud Peixoto, 2008:110). As crianças muito novas 

têm curiosidade por tudo e manifestam desejo de experimentar. A escola deve aproveitar este 

facto e desenvolver actividades que estimulem ainda mais esta curiosidade, não pode limitar-

se a ensinar a “ler” e a “contar”. Não basta iniciar actividades científicas em idades mais 

avançadas, a investigação tem mostrado que a evolução na aquisição de conhecimentos 

básicos que permitem ao indivíduo compreender a natureza e o meio envolvente é tanto maior 
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quanto mais cedo se inicia. A ciência desempenha um papel primordial na sociedade 

contemporânea e os conceitos básicos para o seu entendimento e relação com o quotidiano 

vão-se construindo desde as idades mais baixas. A Educação em Ciência deve começar no 

Jardim de Infância estimulando-se e fomentando as ideias e os interesses das crianças pelo 

mundo que as rodeia. Atitudes positivas face à ciência, à importância que ela tem no 

quotidiano, o respeito pela evidência, a preocupação com o ambiente… poderão ser 

desenvolvidas desde tenra idade. (Charpac,1997; Glauert, 2004). 

Ora, segundo Cachapuz et al (2002:46) “O que importa fomentar desde o início da 

escolaridade, é a curiosidade natural dos alunos e o seu entusiasmo pela 

Ciência/Tecnologia… Em particular, para os mais pequenos, trata-se de explorar os seus 

saberes do dia-a-dia como ponto de partida…” Este é um motivo, de peso, justificativo da 

importância da Educação em Ciência nos primeiros anos. As crianças são curiosas por 

natureza, interessa alimentar essa curiosidade desenvolver o gosto pela Ciência e pelo 

trabalho dos cientistas. Na opinião de outros investigadores (Martins et al. 2006a) não é fácil 

desenvolver uma imagem positiva acerca da Ciência principalmente se, por trás, existe já uma 

negativa. Razão suficiente para que, desde os primeiros anos, as crianças vão construindo 

ideias claras acerca da Ciência. Ser capaz de pensar de forma crítica, criativa … é um outro 

aspecto do desenvolvimento a ter em conta e que legitima a importância da EC desde muito 

cedo. Construir “conhecimento científico útil e com significado social, que permita às 

crianças e aos jovens melhorar a qualidade da interacção com a realidade natural” (Santos, 

2001; Fumagalli, 1998) apud Martins et al. (2006a:17). Actualmente, alunos desmotivados, 

desinteressados pelas áreas disciplinares científicas e, consequentemente, com pouca procura 

de profissões ligadas à ciência, têm preocupado a sociedade e obrigado a alterações 

curriculares, nem sempre consensuais, a nível de conteúdos e processos. As abordagens CTS, 

foram introduzidas de forma progressiva tendo como principal “objectivo ajudar a construir 

uma sociedade cientificamente letrada” (Veiga, 2003:18). Apesar dos esforços desenvolvidos, 

os relatórios de estudos variados, sobre as práticas escolares na área das Ciências, têm 

demonstrado o desfasamento entre os objectivos de uma educação CTS, as propostas dos 

manuais escolares e a acção dos professores.  

Os investigadores chamam a atenção para as vantagens de aprendizagens ligadas ao 

mundo dos alunos que os estimulem a agir sobre esse mundo favorecendo desta forma o 

desenvolvimento da autonomia, da participação, com responsabilidade, nas negociações que 

se revelem necessárias. O desenvolvimento de cidadãos interventivos, informados, vai para 
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além de um acumular de conhecimentos sem grande sentido prático. Na Educação em Ciência 

nos “primeiros anos de escolaridade, a sua função é contribuir para que as crianças se venham 

a tornar capazes de estabelecer relações entre saberes particulares, saberes disciplinares, 

saberes aprendidos fora da escola e conhecimentos globais” (Veiga, 2003:19). Numa 

sociedade em que, cada vez mais, a Ciência e a Tecnologia desempenham papéis 

importantíssimos na vida do mais comum dos cidadãos, o acesso dos indivíduos, em geral, à 

“cultura científica” é uma preocupação recorrente que “pode constituir um elemento 

determinante para a promoção da prosperidade nacional, a elevação da qualidade da decisão 

pública e privada e o enriquecimento da vida do indivíduo” (ibid). “O conhecimento científico 

é uma característica proeminente da civilização contemporânea. Como diz John Ziman 

(1986), a perspectiva científica do Universo e do Homem é uma das ideologias integradoras 

do nosso tempo e esse conhecimento é um dos de mais elevada qualidade e nobreza da nossa 

civilização. A educação em ciência contribui para formar cidadãos mais independentes, 

capazes de continuar a aprender pela vida fora, com capacidade para agir e pensar 

autonomamente, com competências de investigação, resolução criativa de problemas e 

conscientes das suas responsabilidades sociais” (De Boer, 1991, apud  CNE, 2007:9). 

Relativamente à relevância da Educação em Ciência, Cachapuz ( 2007:241) diz-nos que 

há que ter em consideração várias dimensões, entre as quais salienta as seguintes: a social, a 

académica, a económica e a cultural. No que diz respeito à “dimensão social” o autor realça a 

ligação íntima entre “ formação científica e democracia.”. “A ligação realiza-se através de três 

pilares da Ciência moderna que são o espírito crítico, a experimentação e a linguagem”.(ibid) 

Se pensarmos em termos de democracia, o que se pressupõe, quando esta é praticada, é que os 

cidadãos sejam capazes de pensar de forma informada e crítica a fim de fazerem as suas 

escolhas com assertividade e responsabilidade. “Portanto, a educação científica tem em si 

própria, o germe de formar para a cidadania e, portanto um laço inalienável com a 

democracia” (ibid). Sobre a dimensão económica, Cachapuz et al (2002), salienta o dever de 

preparar os jovens para conviverem com a Ciência e a Tecnologia de tal forma que sejam 

capazes de contribuir para o desenvolvimento sustentável das sociedades actuais. Como se 

pode facilmente constatar, esta dimensão liga-se estreitamente com a académica: preparar os 

jovens para profissões cuja base seja a Ciência e a Tecnologia e, paralelamente, cidadãos 

capazes de fazer opções fundamentadas em informações vindas da Ciência em constante 

evolução. A dimensão cultural converge com os valores comprometendo a criação de uma 

cultura científica.  
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A Ciência é um marco cultural da Humanidade (como a Arte) e é importante que a Educação 

em Ciência disso se faça eco, da capacidade (e oportunidade) que a Ciência nos dá, de uma melhor 

compreensão do mundo natural, de lidarmos com ele e tentarmos fazer dele uma representação 

coerente. Não há Educação em Ciência se não tiver esta finalidade como uma das suas finalidades 

(Cachapuz, 2007: 242).  

 

“A educação científica precoce promove a capacidade de pensar” (Sá, 2002:30). 

Embora as balizas etárias dos estádios de desenvolvimento cognitivo defendidos por Piaget, 

sejam actualmente questionadas, continua consensual que na faixa etária relativa ao primeiro 

ciclo, o pensamento infantil continua muito ligado “à acção sobre os objectos concretos: as 

crianças aprendem fazendo e aprendem pensando sobre o que fazem” (Sá, 2002:30). Ora 

segundo o autor, a educação científica, é detentora de oportunidades excelentes para uma 

aprendizagem através da acção e pensamento sobre a própria acção. Outro argumento 

apresentado por este autor, para justificar o ensino das ciências no 1º ciclo é o facto de, no 

mundo moderno a ciência e tecnologia fazerem parte integrante da vida e da cultura. 

Vivemos, hoje em dia, numa sociedade científico-tecnológica que se altera a uma cadência 

vertiginosa, mudando formas de vida, costumes, valores… As novas gerações devem ser 

preparadas, desde muito cedo, mediante o desenvolvimento de competências que as ajudem a 

enfrentar os novos e constantes desafios. A Educação em Ciência nos primeiros anos, como 

nos diz Jorge e Sousa (1991) desempenha um importante papel na promoção do 

desenvolvimento pessoal e social da criança ajudando-a a pensar e a aprender e a integrar-se 

na sociedade actual tão impregnada de acontecimentos científicos e tecnológicos. Valente 

(2007:252) diz que é na escola que os alunos têm oportunidade de aprender a pensar é neste 

espaço institucional que lhes deve ser criada a motivação para a importância de pensar. Para 

além de promover o desenvolvimento cognitivo, afectivo, de atitudes e valores, tem “a missão 

singular de ensinar a pensar”. Jon Miller apud  Sá (2002:33), defende que a educação 

científica é também uma questão de democracia. O cidadão de hoje deve participar objectar 

pedir explicações. “ A democracia é exactamente o livre curso desta atitude básica de objectar, 

de pedir explicações: é assim que ela funciona plenamente” (Caraça, 2001, 2ªed.:36). 

Diversos autores (Williams, et al, 2003, 2ªed) consideram que a ciência para crianças 

pode estimular a sua curiosidade conduzindo-as a diversas aprendizagens e desenvolvendo-

lhes o gosto por aprenderem.   
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2.2 - Atitude científica 

 

O que se entende por atitude? Segundo Harlen (1998: 88), há várias definições de 

atitude mas a que a autora adopta é “… el estado de preparatión o predisposición para 

reaccionar de um modo determinado ante ciertos objetos, personas o situaciones”.  

Ou são “ o conjunto de sentimentos e convicções que constituem uma predisposição 

geral para agir e reagir perante algo de uma determinada maneira “ (Sá, 2002: 68). 

Caracterizar um indivíduo por ter determinada atitude é fazer uma generalização global do seu 

comportamento. Só se pode fazer essa generalização se a atitude assinalada se manifesta num 

determinado comportamento e em várias situações semelhantes. Pode-se ter a opinião 

formada de que uma determinada organização da sala de aula estimula o desenvolvimento da 

autonomia nos alunos, cria-se esse ambiente relativamente aos espaços físicos mas depois 

essa atitude não se manifesta num comportamento de abertura, no sentido de dar tempo e 

liberdade aos alunos para, autonomamente, usarem esses espaços. Portanto não há coerência 

entre o que se pensa e verbaliza e aquilo que se pratica, logo não é possível caracterizar este 

professor por ter uma atitude de encorajamento à autonomia dos alunos. Há, por vezes, uma 

grande distância entre o que se diz e o que se pratica (Camps, 1996). As atitudes radicam em 

três dimensões essenciais: cognitiva, sócio-afectiva e comportamental. “Diz-se que uma 

atitude está formada quando esses componentes se encontram de tal maneira inter-

relacionados que os sentimentos e tendências reactivas específicas ficam coerentemente 

associadas com uma maneira particular de pensar em certas pessoas ou acontecimentos. 

“Desenvolvemos nossas atitudes ao enfrentarmos e ajustarmo-nos ao meio social e, uma vez 

desenvolvidas, emprestam regularidade aos nossos modos de reagir e de facilitar o 

ajustamento social”(Kardec,1978) 1. Ratcliffe, M. e Marcus G. (2003) falam -nos da relação 

entre opinião, atitude e comportamento. Um individuo, tem  a opinião de que o trabalho 

infantil é um grave problema social, mas, entretanto, continua  a adquirir produtos 

provenientes de países exploradores de trabalho infantil. Pode dizer-se que a sua posição  

relativamente a este problema social é apenas opinativa, não tem uma atitude, traduzida em 

comportamento. O mesmo se pode dizer dos comportamentos diários relativamente à 

sustentabilidade do planeta. De um modo geral os cidadãos sabem que a vida na Terra 

                                                             
1 http://www.ceismael.com.br/artigo/atitude-e-comportamento.htm 
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depende do comportamento individual, mas poucos prescindem de hábitos adquiridos que não 

contribuem para a sustentabilidade. 

Harlen apud Sá (2002) diz-nos que os comportamentos das crianças face às 

aprendizagens e, consequentemente, à sua eficácia, são fortemente condicionadas pelas suas 

atitudes frente ao assunto a aprender. Aquelas que crêem que são capazes poderão ser mais 

bem sucedidas do que as que têm expectativas de insucesso. O esforço posto na realização de 

tarefas e o que é aprendido são influenciados por essas atitudes. “As atitudes e as qualidades 

pessoais desempenham um papel vital na aprendizagem”(Glauert, 2004:73). 

Há uma variedade de opiniões, entre os investigadores em didáctica das ciências, sobre 

o conceito de atitude em ciência. Uns centraram-se no interesse ou motivação para o estudo 

das ciências, para outros o objecto de estudo é mais específico como por exemplo os valores 

da ciência, as características dos cientistas ou o método científico. Aikeny e Aiken (1969) 

apud Membiela (2001) agruparam os tipos de atitudes em dois conjuntos: atitudes para com a 

ciência e atitudes científicas. Mais tarde, Hodson, (1985) (ibid) fez a distinção entre atitudes 

sobre a imagem que se tem da ciência; atitudes sobre os métodos da ciência; atitudes 

científicas; atitudes sobre as implicações sociais da ciência e atitudes sobre o ensino das 

ciências.  

A atitude científica tal como hoje se entende teve as suas raízes em Bachelard (1934) 

sendo por ele denominada de “espírito científico”. “… o espírito científico é  essencialmente 

uma rectificação do saber, um alargamento dos quadros do conhecimento” p.120. Atitudes 

científicas são  “…presdisposiciones hacia las actividades implicadas en las ciências, como el 

uso de las pruebas, la creación de ideas y el tratamiento de los ambientes naturrales y 

artificiales de determinadas formas”, segundo Harlen (1998:88). Sá (2002: 68) faz a distinção 

entre “atitudes face à ciência, atitudes face à ciência escolar e atitudes científicas”. As 

primeiras são as que se articulam com a história da ciência e que, na sua opinião, não interessa 

aprofundar em alunos do 1º ciclo pela pouca experiência de vida que têm. No 1ºciclo o que é 

importante é proporcionar às crianças “… experiência de actividade científica como base para 

uma compreensão ampla, que virá muito mais tarde, do que é e do que não é a ciência e da 

responsabilidade que devemos partilhar no sentido da sua utilização em favor da 

Humanidade” (Harlen, 1992, apud Sá 2002: 68). É a dimensão aprender sobre Ciência. As 

atitudes face à ciência escolar são as que se relacionam com “a ciência como objecto de 

ensino a aprendizagem” (Sá, 2002:69) e que importa trabalhar no sentido de desenvolver 

atitudes positivas. As atitudes científicas, são a seu ver, “…inerentes a uma actividade 



23 

 

científica de qualidade, ou seja, atitudes que permitam à criança conduzir-se nas actividades 

de exploração e investigação a níveis elevados em termos de compreensão e construção de 

conhecimento” (ibid). Giordan (1999) não nos apresenta uma definição de atitude científica 

fala-nos antes dos componentes da atitude científica e do seu desenvolvimento. Ele diz-nos 

que a atitude científica se vai desenvolvendo, não é estável e apresenta estratégias para o 

desenvolvimento da mesma. Afonso (2008:102-104) refere-se a “atitudes em ciência” 

apresentando algumas atitudes que considera serem importantes desenvolver em Educação em 

Ciência, são elas: “interrogativa; respeito pela evidência/abertura de espírito; reflexão crítica; 

perseverança; espírito de cooperação e criatividade.” 

Um dos investigadores que mais tem contribuído para uma fundamentação sobre atitude 

científica é Giordan (1999) e, na sua perspectiva, a iniciação científica poderá começar a 

partir de um problema, da observação/exploração do meio circundante ou da análise de um 

fenómeno. Em educação, partir deste pressuposto é contribuir para o desenvolvimento, nos 

cidadãos (crianças ou adultos) da autonomia na resolução de problemas. Desta forma se vai 

criando a consciência de que a resolução de problemas não depende exclusivamente dos 

especialistas, depende em grande parte de cada um, do auto empenhamento na procura da sua 

solução e na reconsideração das ideias previamente construídas. As experiências e reflexões 

efectuadas, por si próprio, contribuem para a remodelação de concepções face a uma acção ou 

decisão. Cada vez é mais consensual a opinião de que é importante partir das questões, das 

ideias das crianças e das suas formas de pensar, para empreender uma actividade de cariz 

científico. Um discurso, mesmo que muito bem elaborado pelo professor, exposto aos alunos 

em sala de aula de forma muito motivante, ou uma actividade manipulativa na execução de 

uma proposta de protocolo numa actividade experimental, não são favoráveis ao 

desenvolvimento de atitude científica. Harlen (1998) considera que entre outros aspectos, a ter 

conta no ensino, é muito importante  criar oportunidades aos alunos para que tomem 

consciência das suas próprias ideias, tenham acesso às dos outros, as comparem, coloquem 

questões, investiguem, construam novas ideias ou ampliem as que têm. Não é suficiente 

mostrar às crianças que as suas ideias não são correctas para que, automaticamente, elas se 

transformem. Têm de ser elas próprias a tomarem consciência do conflito existente e 

construírem uma outra explicação que vá mais ao encontro da evidência com que se deparam. 

Pode esta explicação ainda não ser a mais próxima da realidade mas, gradualmente, com 

confrontos sucessivos com outras ideias, outras evidências as mesmas irão evoluindo. O 

ambiente existente é fundamental no estímulo à vontade de evoluir. Glauert (2004) assevera 
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que a curiosidade é um importante ponto de partida para aprendizagem e no caso da Educação 

em Ciência é crucial que as perguntas das crianças sejam levadas a sério, que o adulto as 

tenha em atenção e, com elas, estimule o pensamento dos alunos e os incentive à colocação de 

mais questões. Fazer perguntas, sistematicamente, que obriguem a pensar, é essencial. O 

pensamento crítico, a capacidade de resolver problemas não se desenvolvem de um momento 

para outro, requerem muita rotina. Com uma prática deste tipo, os alunos, para além de outras 

capacidades, desenvolvem a de raciocínio e a de emprego adequado de vocabulário 

(Williams, et al, 2003, 2ªed.).  

Giordan (1999), com base em estudos realizados em diferentes países, mostra que as 

crianças pequenas colocam questões, interessantíssimas e pertinentes, sobre o mundo que as 

rodeia ou os fenómenos que observam mas, quando alunos mais crescidos, já não são capazes 

de pensar nesse mesmo mundo, observar os fenómenos naturais de forma crítica ou colocar 

questões para as quais pretendem uma resposta. Partem do princípio de que já sabem as 

respostas, que o conhecimento está construído é só consumi-lo. O aluno é possuidor de uma 

série de explicações sobre o meio que o rodeia, transmitidas pelo professor, que o satisfazem. 

Não sente necessidade de aprofundar sobre aquilo que está convencido já saber. Das 

investigações realizadas pelo autor, ficou a ideia de que esta mudança de atitude 

questionadora se deve, não às alterações neurológicas e psicológicas próprias da idade, mas 

aos métodos pedagógicos, a que os alunos foram submetidos ao longo do seu percurso 

estudantil. Métodos esses que não estimularam a curiosidade, limitaram-se a transmitir 

conhecimento como se este sempre tivesse existido, já feito, finalizado e pronto a ser 

consumido. Um comportamento desta natureza, por parte do professor, evidencia que ele 

próprio não tem o seu Pensamento Crítico desenvolvido (Tenreiro, C. e Vieira M. 2005) e se 

empenha em “encher” a cabeça dos alunos de conhecimentos sem se preocupar em os ensinar 

a pensar e a exprimir o seu pensamento.  

As atitudes têm uma importante influência na aprendizagem mas não devem ser 

consideradas inatas, podem ser desenvolvidas (Harlen, 1998). Segundo Giordan (1999), ao 

fim de um ano de experiência numa turma, em que os alunos foram estimulados a colocar 

questões, a investigá-las… eles próprios constataram que, de início, tinham a sensação que 

sabiam, mas que afinal, se pensassem a sério sobre o problema, tomavam consciência que não 

sabiam; nunca se tinham apercebido que poderiam ser eles a procurar a resposta aos 

problemas; achavam que fazer experiências era muito complicado, que eles não seriam 

capazes pois estavam habituados a ver o professor fazer uns “truques”; agora tinham o 
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material à sua disposição, podiam fazer experiências para encontrar respostas… “La science 

(sa methodologie, son esprit) ne peut se donner, il faut que chacun se l’approprie”. (ibid: 60) 

É necessário que o aluno passe de consumidor a autor da sua própria formação. É pois 

evidente que a investigação aponta para a importância do papel do professor no 

desenvolvimento de uma atitude científica nos seus alunos não só criando ambiente físico 

mas, mais importante, estimulando a expressão do seu pensamento e o confronto de ideias. 

Poder-se-á inter-relacionar pensamento crítico e atitude científica? Estudos realizados 

por Tenreiro e Vieira (2005) referem que no início dos anos oitenta aumentou o interesse, de 

investigadores e educadores, pelo Pensamento Crítico, embora, desde a Antiguidade, este 

tenha feito parte dos ideais da educação. As motivações para um crescendo da atenção pelo 

assunto são variadas. Nas sociedades democráticas os indivíduos necessitam mobilizar, no seu 

dia-a-dia, as suas capacidades de Pensamento Crítico para o processamento da enorme 

quantidade de informação que todos os dias põe em causa a anterior, para avaliar, decidir, 

ajuizar, resolver problemas do quotidiano, escolher com prudência, argumentar de forma 

racional, comunicar com os outros… Promover desde cedo o pensamento crítico, nos alunos, 

ajuda-os a compreenderem de forma cada vez mais fundamentada, o mundo que os rodeia e a 

investirem no seu desenvolvimento pessoal em direcção ao sucesso. O pensamento crítico 

permite o uso adequado do conhecimento e consequente mobilização do mesmo na tomada de 

decisões e de resolução de problemas de forma útil. A capacidade de pensar criticamente é 

ainda essencial ao desenvolvimento de actividades científicas (Tenreiro e Vieira, 2000). Será 

que actividades de carácter científico não contribuem para o desenvolvimento do pensamento 

crítico? Para alguns investigadores, como por exemplo Ennis citado por Tenreiro e Vieira 

(2000:29)”… o pensamento crítico envolve não só capacidades mas também disposições, ou 

seja, atitudes ou tendências para actuar de uma maneira crítica”. De que maneira se pode 

promover o desenvolvimento do Pensamento Crítico nos alunos? Segundo os autores 

(Tenreiro e Vieira, 2005), com quem concordamos, o professor só poderá empreender essa 

tarefa se ele próprio fomentar, sistematicamente, o desenvolvimento do seu Pensamento 

Crítico. Como pode um professor ensinar os seus alunos a pensar criticamente se ele próprio 

não for capaz de o fazer? O que é desejável é que o professor não se limite a fornecer aos 

alunos informações mas que os ajude a pensar de forma crítica, não tente encher as suas 

cabeças com “coisas” mas os ajude a “tirar” algo de dentro delas. Não se quer com isto negar 

a importância da aquisição de conhecimento pois o que realmente deve acontecer é 

desenvolver capacidades de pensamento o que não é separável de conhecimentos e é 
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assumido num currículo por competências como é o Currículo Nacional do Ensino Básico 

Português. Aqui a competência é definida como um saber em uso que envolve 

conhecimentos, capacidades e atitudes/ valores. Os investigadores Nickerson, Perkins e Smith 

apud Tenreiro e Vieira (2005: 93) defendem que “… o pensamento é essencial para a 

aquisição do conhecimento e, vice-versa, o conhecimento é essencial para o pensamento”. 

Siegle (1998) apud Vieira et al (2010) faz ressaltar que o poder das sociedades de hoje, não é 

só económico mas está cada vez mais relacionado com o pensamento crítico e as 

competências científicas.  

Não falando explicitamente de Pensamento Crítico, Giulianofilosofo (2007), apresenta-

nos, numa perspectiva filosófica, algumas diferenças entre conhecimento de senso comum e 

conhecimento científico. Do seu ponto de vista, o conhecimento de senso comum cria 

certezas que passam de geração em geração, são inquestionáveis podendo até transformar-se 

em crenças. Por sua vez: “O conhecimento científico desconfia da veracidade de novas 

certezas, de nossa adesão imediata às coisas, da ausência de crítica e da falta de curiosidade.” 

Onde a atitude de um cidadão comum, vê factos, acontecimentos verdadeiros, a atitude 

científica vê problemas, impedimentos, verosimilhanças que carecem de explicação e que 

muitas vezes têm de ser rejeitadas. Embora o autor se refira a tipos de conhecimento parece 

que na sua definição de conhecimento científico está implícita a capacidade de Pensamento 

Crítico e, quanto a nós, uma atitude científica. Um indivíduo com capacidade de pensar 

criticamente, com atitude científica desenvolvida será capaz de desconfiar de novas certezas, 

de não aderir de imediato às coisas, de desconfiar quando os novos conhecimentos surgem 

com ausência de críticas… Contudo, como nos diz Sousa Santos (2007, 15ªed), é vantajoso 

que o conhecimento científico se vá, paulatinamente, transformando em conhecimento do 

senso comum que o cidadão comum se vá apropriando do conhecimento produzido pelos 

cientistas e que o mobilize para compreender e explicar os fenómenos do dia-a-dia. Temos 

como exemplo a teoria heliocêntrica. Qualquer cidadão comum tem como certo que a Terra 

gira à volta do sol e não ao contrário.  

 

2.3 - Objectivos de atitudes científicas 

 

 Segundo Giordan (1999), uma atitude científica abarca, na realidade, várias atitudes que 

ele nos apresenta da seguinte forma: 
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Quadro 1 - Objectivos de atitudes científicas 

Objectivos de atitudes científicas 2 

 

Atitudes Objectivos Indicadores do comportamento do aluno 

1-Curiosidade Ser capaz de questionar, demonstrar vontade 

de saber 

-Espantar-se com o que está fora do contexto escolar, e 

saber traduzi-lo por perguntas precisas. 

 -Procurar respostas por seu próprio esforço… 

-Ter prazer em manipular um objecto, em modificar 

um fenómeno natural, distanciar-se de actividades 

repetitivas para se interessar por um ensaio 

experimental, vislumbrar 

2-Criatividade Saber perspectivar múltiplas direcções 

(inteligência, pensamento divergente) e 

encontrar soluções novas, diante de uma nova 

situação 

-Ser capaz de encontrar uma explicação para um novo 

fenómeno. 

-Ser capaz de conceber um grande número de 

hipóteses ou soluções diferentes para um novo 

problema. 

-Perante um problema prático, ser capaz de mobilizar 

experiencias pessoais anteriores para imaginar uma 

solução em vez de reproduzir o que é visível. 

3-Confiança em si Pensar em encontrar uma solução através de 

esforço pessoal. 

-Procurar em vez de perguntar ao professor. 

-Procurar resolver um problema por observação e 

experimentação em vez de se cingir ao conhecimento 

já produzido por outros. 

-Decidir uma acção em vez de esperar por ordens. 

4-Pensamento 

crítico: 

4.1- Autocrítica 

 

4.2- Independência 

de espírito 

 

 

 

 

 

 

Ser capaz de se apoiar na experiência para 

questionar as representações pessoais, assim 

como ideias recebidas de outros. 

 

4.1- Procurar verificar se um dado pontual, de 

uma observação ou experiência é passível de 

generalização ou se os resultados obtidos são 

semelhantes aos de outros, procurando as causas 

das diferenças. 

- Saber reconhecer ou circunscrever a parte do 

pensamento racional que intervém numa decisão.  

4.2- Exigir a justificação de uma afirmação ou a 

confirmação de um testemunho, seja por recurso à 

observação ou experiência, seja por recurso a 

documentos rigorosos 

-Saber receber de modo crítico um documento, seja 

confrontando-o com dados de experiências pessoais, 

seja sujeitando-se a uma critica interna. 

-Saber reconhecer o carácter artificial de uma 

explicação (explicação animista ou antropomórfica), 

percebendo que não permite e reprodução do 

fenómeno. 

5-Actividade 

investigativa. 

Procurar passar da intenção ao acto, organizar 

uma actividade que permita ir até ao fim 

desejado 

-Procurar, individualmente ou em grupo, encetar uma 

pesquisa em vez de esperar pela informação ou por 

ordens. 

                                                             
2 Adaptada e traduzida de Giordan, 1999:96- “Tableau Host- Giordan” 
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-Levar um projecto até ao fim, apesar das 

dificuldades (concentração e perseverança na 

actividade). 

Preocupar-se em accionar os seus conhecimentos 

para resolver um problema relacionado com a sua 

vida ou a da turma. 

6-Abertura aos 

outros. 

Ter em conta o outro seja no plano do  

pensamento seja no da comunicação 

(cooperação). 

-Saber trabalhar de forma cooperativa quer 

ocasionalmente, quer em trabalho de equipa 

organizado e sistemático. 

-Saber respeitar as regras de comunicação no grupo. --

- Saber ter em conta os dados fornecidos pela 

discussão de forma e reformular os seus próprios 

7-Tomada de 

consciência e 

gestão do meio 

social e natural. 

Ter a preocupação com a manutenção da vida 

de seres vivos, quando em contacto com o 

meio natural 

 

 

-Não destruir seres vivos sem razões necessárias. 

-Saber estabelecer um limite de recolhas na natureza, 

recorrendo o mais possível a imagens ou, em caso de 

recolha de seres vivos ter o cuidado de manter todas as 

condições necessárias à sua sobrevivência, com 

posterior devolução ao seu meio. 

-Ter em consideração as consequências da intervenção 

do homem nos ecossistemas. 

-Evitar o desperdício de matérias-primas ou de energia 

pela reflexão, o domínio das tecnologias e recusa da 

negligência. 

-Participar activamente nas decisões da vida escolar e 

publica relativamente ao ambiente em função de dados 

objectivos 

 

 Harlen (1998:89), pondera várias atitudes, com muito valor para diferentes tipos de 

aprendizagem,  mas destaca cinco que considera terem especial significado para as ciências: 

• “Curiosidad (hacerce perguntas, querer saber); 

• Respeto de las pruebas (apertura mental, disposición a considerar las pruebas 

conflitivas); 

• Flexibilidad (disposición a replantear las ideas; reconocimiento de que las ideias 

son provisionales); 

• Reflexión crítica (disposición a reconsiderar los métodos utilizados, deseo de 

perfeccionar las ideas y la actuación); 

• Sensibilidad com  respecto a los  seres vivos y al medio ambiente” 

Sá (2002:69) adopta as seguintes atitudes científicas: 

• “Curiosidade ; 

• Respeito pela evidência; 

• Abertura a novas ideias; 
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• Reflexão crítica; 

• Sensibilidade pelos seres vivos e o meio ambiente.” 

  

Em Glauert (2004) consideram-se as seguintes atitudes científicas: curiosidade, 

flexibilidade, respeito pela evidência, reflexão crítica e sensibilidade para com os ambientes 

vivo e não vivo. 

Afonso (2008:102-104) com base em estudos de vários investigadores que refere 

(Pereira, 2002; Sá, 2002; Harlen, 1993, 1997) sistematiza uma listagem de atitudes por ela 

consideradas, “…uma dimensão importante para o próprio progresso intelectual e emocional e 

para a formação individual e social das crianças”, que passamos a enunciar: 

• Atitude interrogativa 

• Respeito pela evidência/ Espírito de abertura 

• Reflexão crítica 

• Perseverança 

• Espírito de cooperação 

• Criatividade 

As ideias sobre atitude científica dos diferentes autores apresentadas não diferem 

substancialmente uma das outras. Sá (2002) baseou-se em Harlen (1992) como o próprio 

assume assim como Afonso (2008) teve em conta outros investigadores já atrás mencionados. 

As atitudes apresentadas por Glauert (2004) coincidem com as de Harlen. Afonso (2008:103) 

encara, as atitudes de “respeito pela evidência” e “espírito de abertura” em conjunto, pois 

pensa “…que não pode ocorrer respeito pela evidência sem espírito de abertura e o espírito de 

abertura manifesta-se quando é preciso reformular ideias perante novos dados e informações.” 

Esta autora também refere como atitude científica a “perseverança” que em Giordan 

(1999:97) é designada de “activité investigatrice”. Uma atitude de não desistência à primeira 

dificuldade, de levar uma pesquisa até ao fim. A atitude de “Espírito de cooperação” 

apresentada por (Afonso, 2008) é em Giordan designada por “ouverture aux autres”. A 

importância desta atitude assume-se segundo Giordan com o saber trabalhar em cooperação, 

respeitar as regras da comunicação dentro do grupo, ter em conta as ideias geradas pela 

discussão e aproveitá-las para reformular as próprias. É hoje visível que no campo da 

investigação científica se procuram reunir investigadores de várias áreas do conhecimento 

para levar a termo determinadas investigações que exigem um esforço comum. Sabendo-se da 
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importância desta atitude, porque não começar a promovê-la logo desde os primeiros anos no 

ensino/ aprendizagem das ciências? 

Tomando por base o quadro 1, referente às atitudes definidas por Giordan (1999) e 

comparando-as com as propostas de outros investigadores apresentados, elas diferem em 

número e também nos objectivos. Curiosamente Harlen (1998); Pereira (2002) e Sá (2002) 

não consideram a criatividade como uma atitude científica. À primeira vista é de pensar que 

esta atitude não é exclusiva das ciências. Mas e as outras? São? A atitude que parece ser mais 

característica do trabalho científico é a de respeito pela evidência. O conhecimento produzido 

pela actividade científica só é considerado de facto conhecimento científico após a sua 

validação pelos pares Nisso há uma clara distinção para com outras formas de conhecimento. 

Como refere Caraça (2001 2ª ed.: 81) a Ciência funcionou desde o seu nascimento como um 

meio indispensável para se construir uma visão mais adequada do Mundo e da Natureza que 

nos rodeia.   A atitude que Giordan (1998) denomina de “pensée critique” cujos objectivos 

são: “- Cherché à verifier, avant généralisation, si une donne ponctuelle de l’observation et de 

léxpérience peut être généralisée…  - Exiger la justification d’une affirmation …”, parece-nos 

que se assemelha àquela que Harlen designa de “respeito pelas provas” (abertura mental, 

disposição para ter em consideração as provas…)  que em Sá (2002) e Afonso (2008) é 

designada por respeito pela evidência.  O nosso estuda centra-se na atitude de respeito pela 

evidência e os objectivos referidos por Giordan, para a atitude de pensamento crítico são 

aqueles que nos parecem melhor se enquadrarem numa atitude de respeito pela evidência. O 

desenvolvimento, sistemático, desta atitude nos alunos, desde cedo, leva-os a assumir 

posições críticas face à generalização das conclusões. Como refere Giordan antes da 

generalização das conclusões de uma determinada observação é preciso pesquisar, comparar 

com observações efectuadas por outros, ter cuidado com os limites de validade das conclusões 

e ser exigente com as afirmações quer de outros quer pessoais. Não será esta, a atitude que 

melhor se desenvolve através da Educação em Ciência e mais especificamente, com o Ensino 

Experimental das Ciências com controlo de variáveis? Assumimos que quanto a nós a atitude 

de “respeito pela evidência” sustenta a atitude que Giordan designa por “pensée critique” por 

nós traduzido pensamento crítico. O facto de o investigador definir níveis/indicadores para 

“medir” o desenvolvimento de atitudes científicas facilita o nosso trabalho ajudando-nos a 

perceber melhor a evolução dos alunos relativamente ao desenvolvimento desta atitude. Por 

esta razão assinalámos nos quadros 1 e 2 os aspectos que achamos que se relacionam com a 

atitude de respeito pela evidência de prova. 
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O desenvolvimento de cada atitude científica pode ser “analisado” com base em 

indicadores. O quadro que passamos a apresentar, conceptualizado por Giordan (1999), é um 

bom exemplo de como essa avaliação pode ser efectuada.  

 

Quadro 2 – Níveis de desenvolvimento de atitudes científicas 

Definição de níveis de atitude 

Atitudes Níveis Indicadores  

1-Curiosidade 1 O aluno não tem interesse por nada 

 

2 

Olha superficialmente para tudo, passa rapidamente de uns 

elementos para outros sem se centrar em nenhum, sem fio 

condutor. Não formula abertamente questões. 

 

3 

Exterioriza, pontualmente, admiração, começa a agrupar as 

suas observações, coloca algumas questões centradas no mundo 

egocêntrico da criança. 

 

 

4 

Admira-se frente a uma situação ou um facto, questiona ou 

completa seus saberes. Levanta questões precisas que interessam 

a turma e conduzem a uma investigação. Os alunos fazem 

observações precisas sustentadas por uma motivação: sua 

curiosidade expande-se sobre actividades intelectuais 

construtivistas 

2-Criatividade 1 O aluno repete. 

2 O aluno cria confrontando dois parâmetros presentes. 

 

3 

O aluno cria confrontando vários parâmetros, por 

tateamento experimental. Ele realiza assim uma explicação e 

emite uma ideia original. 

 

4 

O aluno imagina múltiplas relações entre coisas 

independentes de seu acervo ele inventa uma montagem ou 

modelo para reagrupamento de dados, ele concebe múltiplas 

explicações ou hipóteses. 

3-Confiança em si 1 O aluno não pensa nem coloca a hipótese de encontrar por 

si só uma solução 

 

2 

Tem necessidade de ser encorajado para realizar uma 

actividade e recorre várias vezes ao professor para ouvir a sua 

opinião. 

 

3 

Tem necessidade de encorajamento em caso de fracasso, de 

ser estimulado em caso de paragem no percurso. 

 

4 

Compromete-se com uma actividade e persiste mesmo em 

caso de fracasso 

4- Actividade crítica 

 

 

1 

O aluno aceita tudo sem questionar. Tem como verdades 

as ideias adquiridas 

 

2 

Começa a questionar e a discutir o que os outros dizem, 

quando o professor o questiona. Prende-se mais com a forma 

de apresentação do que ao conteúdo, critica sem argumentar. 

 

3 

Coloca questões sobre o trabalho dos outros. Critica por 

si próprio, por vezes de forma incompleta. Tem em conta os 

elementos que refutam seus resultados. Verbaliza a sua crítica 
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por meio de argumentos. 

 

4 

Põe em questão ideias estabelecidas por comparação 

com a sua experiência. Controla os factos tendo em conta 

todos os elementos presentes na sua pesquisa. 

5-Vontade de procurar-actividade 

investigativa 

1 O aluno é passivo 

 

2 

Faz investigação se é encorajado, ajudado, se lhes são dadas 

ideias 

 

3 

Faz uma investigação por si próprio ponderando uma só 

possibilidade, desistindo em caso de fracasso. 

 

4 

Realiza um estudo por si próprio, partindo de uma questão 

pessoal, ponderando várias possibilidades de investigação, e sem 

que lhe seja necessário ter êxito na aplicação 

6-Abertura aos outros (comunicação)  

1 

O aluno não coopera com os outros, nem sequer pensa nessa 

hipótese. A cooperação e comunicação limitam-se a situações 

impostas. 

 

2 

Coopera com os outros em caso de necessidade pedindo aos 

outros todas as informações necessários. Relata de forma 

anedótica o trabalho que realizou. 

 

3 

Coopera temporariamente com os outros sem se interessar 

pelo aspecto global do projecto. Ele escuta os colegas quando o 

assunto lhe interessa, sem seguir um fio condutor. 

 

4 

Coopera com os outros, reparte o trabalho de forma 

coordenada, para efectuar uma tarefa coerente, em função de um 

projecto comum. Explica de forma rigorosa o seu estudo 

argumentando ponto por ponto. 

7-Abertura ao meio 1 Não demonstra qualquer interesse pelo meio exterior  

 

2 

Interessa-se pelos seres vivos, máquinas e objectos. Ocupa-

se espontaneamente deles, durante um tempo limitado, acaricia-

os, manipula-os, mostra um interesse afectivo pouco convincente 

 

3 

Tem cuidado com os seres vivos do meio próximo; não 

destrói seres vivos, objectos ou máquinas, sem uma razão 

específica.  

 

4 

Toma consciência e respeita o meio social e natural, 

interessa-se pela criação de um meio envolvente agradável e 

participa eficazmente nas decisões da vida escolar ou pública. 

 

Não sabemos porque é que Giordan não manteve, na definição de níveis de atitude, a 

mesma nomenclatura para o número 4. No quadro anteriormente apresentado, a atitude 

referenciada com o número supracitado, o autor chamava-lhe “Pensamento crítico” e a seguir 

designa-a por “Actividade Crítica”. Parece-nos que deveria prevalecer a primeira designação. 

Poderemos especular que talvez significasse actividade mental e, como tal, equivalente a 

pensamento. 
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2.4 - Obstáculos ao desenvolvimento de uma atitude científica 

 

Diz-nos Charpack (1997:30): “A actividade científica faz parte da base de 

conhecimentos de que toda a criança se deve dotar para crescer e viver nas nossas sociedades 

desenvolvidas…” Não quer dizer que todas as crianças venham a ter profissões ligadas à 

tecnologia ou à investigação mas uma cultura de base científica ajuda os indivíduos a 

situarem-se no espaço e no tempo de forma reflexiva abrindo caminho para o sentido da 

justiça e da ética. Não ter, hoje em dia, um conhecimento mínimo sobre Ciência, como se faz 

e quais os seus limites é viver num mundo obscuro. Ser capaz de compreender minimamente 

as potencialidades da ciência e os seus limites “dá lugar a outras dimensões do homem, muito 

especialmente à dimensão espiritual, ao passo que mal compreendida ou rejeitada, autoriza 

todos os desvios globalizantes ou sectários”(ibidem:32).  Embora o autor não fale de atitude 

científica, parece-nos que nas suas palavras ela se encontra implícita. Giordan (1999) fala 

abertamente de atitude científica e, segundo a sua perspectiva, a ausência desta nos alunos, 

poderá dever-se a dois factores: um relacionado com o estrangulamento da capacidade de 

investigação da criança e outro relativo aos dispositivos cognitivos de que cada um é detentor. 

Estudos realizados por Giordan (1999), constataram que crianças de 3- 4 anos, colocadas em 

situações estimulantes são capazes de questionar sobre o mundo que as rodeia, sobre o que 

lhes acontece e querem obter explicações. Essas mesmas crianças, no decorrer da 

escolaridade, transformam-se em seres passivos, receptores e reprodutores das informações 

dadas pelos professores, pelos livros ou pelos “media”. Deixam de ter vontade de aprender, 

por si próprios. Em turmas em que se tentaram implementar outras práticas pedagógicas, 

estimuladoras da curiosidade e da confiança em si próprio e da criatividade foi possível 

desenvolver a atitude científica, através de actividades simples e nada repetitivas. De acordo 

com Piaget não seria possível, crianças de 5-6 anos elaborarem conjecturas e desenvolverem 

pequenas investigações antes do pensamento abstracto desenvolvido. Hoje porém, a 

investigação tem mostrado que nestas idades as crianças, desde que devidamente estimuladas, 

são capazes de elaborar explicações possíveis e desenvolverem pequenas pesquisas. Se o 

desejável for que os alunos se apetrechem de um método experimental proveitoso, então a 

atitude científica é essencial ou vice-versa. Estudos efectuado por Giordan (1999), 

demonstraram que alunos com esquemas mentais bem desenvolvidos, a frequentar graus de 

ensino avançados eram incapazes de encetar um percurso experimental por si mesmos. 

Demonstraram falta de confiança em si próprios, passividade e desinteresse. Evidenciaram 
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hábitos de receber as ideias do professor sem as questionarem. Incorporaram-nas como dados 

adquiridos. O professor, lá “no alto da sua sabedoria” é tido como o senhor sabe tudo e os 

alunos sentem-se muito confortáveis neste papel de receptores sem terem de pensar.   

Quanto aos bloqueios de ordem cognitiva (Giordan: 1999) são de vária natureza mas 

assentam essencialmente nas dificuldades que algumas crianças têm em distinguir causa e 

efeito e em estabelecer relações lógicas. Contudo, o investigador pensa que esses bloqueios se 

devem, essencialmente, à dificuldade que algumas crianças têm em estabelecer relações. 

Insistem em atribuir aos seres inertes ou vivos qualidades próprias da sua própria natureza 

(animismo). Esta atitude é contrária à atitude objectiva científica. “…o pensamento é uma 

forma de acção, só que realizada interiormente, e o desenvolvimento cognitivo um processo 

que radica em conflitos e perturbações epistémicas, provocadas pela interacção do sujeito, 

com os objectos do conhecimento”(Cachapuz et al, 2002:115). Assim os mecanismos de 

assimilação e acomodação accionados, provocam a reorganização das estruturas cognitivas 

dando origem a um equilíbrio. Ora, de acordo com a estrutura cognitiva de que dispõe, o 

sujeito congrega o mundo exterior. Isto quer dizer que a aprendizagem de determinado 

conceito por um sujeito não depende apenas da incorporação da informação por adição à 

estrutura cognitiva existente mas também da alteração da mesma em termos qualitativos. As 

estruturas cognitivas disponíveis nos alunos podem pois constituir entrave ao 

desenvolvimento da atitude científica.  

Independentemente dos problemas individuais que possam vir a constituir obstáculo ao 

desenvolvimento da atitude científica, cabe ao professor criar um ambiente educativo 

promotor do seu crescimento.  

 

2.5- Iniciar e desenvolver uma atitude científica  

 

 Giordan (1999), pensa que, para iniciar e desenvolver uma atitude científica, poderá 

bastar o facto de haver diversos animais na sala de aula, sob a responsabilidade dos alunos 

(alimentação, observação diária dos seus comportamentos com respectivos registos). Os 

alunos deverão ser organizados em grupos sendo cada grupo responsável por tudo  que diz 

respeito ao animal. Neste ambiente provocador, o papel do professor é extremamente 

importante: deverá questionar constantemente os alunos de forma a que eles vão evoluindo no 

sentido de colocarem questões cuja resposta não esteja directamente nos livros, de construir 
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hipóteses, de serem eles a delinear um plano para criar uma situação que lhes permita 

observar, registar, verificar (as suas hipóteses) e responder ao problema inicial. A importância 

de existirem grupos responsáveis por animais diversos, permite que as questões surgidas 

sejam diferentes de grupo para grupo estimulando a comunicação entre eles. Em vez de 

animais poder-se-á recorrer a plantas. Das experiências realizadas em salas de aula em que 

foram criadas as condições referidas, ficou demonstrado o crescimento na iniciação científica. 

O autor salienta muito a atitude do professor, sempre como questionador, orientador e não 

como fornecedor de respostas. O seu papel deverá ser o de promover o pensamento critico dos 

seus alunos de forma a que eles vão adquirindo uma atitude científica e deixem de ser meros 

receptores de informação. O professor poderá acompanhar a evolução desta atitude, seguindo 

de perto os trabalhos que os alunos realizam, tendo o cuidado de tudo registar e incentivando-

os a fazer registos de forma organizada no tempo e no espaço. Também é imprescindível o 

tempo de comunicação aos outros. Esse também é um momento em que o professor vai 

tomando consciência do grau de evolução da atitude científica, quer ao nível dos 

comunicadores quer dos receptores, pela sua atitude de questionamento, de confronto de 

ideias, de levantamento de dúvidas… Para Harlen (1998) o professor tem a responsabilidade 

de estimular os alunos no desenvolvimento de atitudes científicas (entre as quais a autora 

destaca a flexibilidade). Os elementos principais que constituem a atitude do professor 

impulsionador da atitude científica são: ser ele próprio um exemplo, questionando, mudando 

de ideias quando a evidência assim o exige; criar um clima em sala de aula que estimule a 

atitude científica; proporcionar situações em que a atitude seja demonstrada pelos alunos; 

permitir as diferenças individuais; estimular os alunos a discordarem das ideias dos outros… 

Giordan (1999) e Harlen (1998) defendem que quando se criam as condições 

pedagógicas básicas no espaço escolar e a atitude do professor é de estimulador, de orientador 

e não de transmissor de conhecimentos … os alunos vão adquirindo, uma certa atitude 

científica que Giordan (1999:93) designa por: “ le stade «pré-méthode experimentale». Nesta 

primeira etapa ficam lançadas as bases de uma atitude caracterizada por: une curiosité assidue 

et toujours en eveil, une ouverture sur les êtres vivants,un appetit de connaitre pour le plaisir 

de connaitre , le besoin d’expliquer, une certaine confiance en soi (c’est a dire essayer de 

trouver des reponses à dês problèmes), une investigation qui se poursuit en cas d’echec, une 

confrontation aux questions d’autri et la possibilite de coopérer avec autrui (ibid). Uma 

primeira fase do desenvolvimento de uma atitude científica pode traduzir-se no facto de os 

alunos tomarem consciência do mundo físico, natural e humanizado que os rodeia e na 
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possibilidade de “l’appréhender directement” (ibid). De seguida vem a vontade de estudar o 

mundo envolvente para encontrar respostas às questões. Vem o desejo de saber mais, de 

confrontar ideias próprias com as de outros, com as que se encontram nos livros, uma tomada 

em mãos do próprio desenvolvimento… Não estarão criadas as bases da formação científica? 

É imprescindível que o aluno passe de uma atitude de percepção imediata, para uma atitude 

de distanciamento para analisar, criticar, relacionar… passando a um outro patamar do 

espírito científico. Bachelard, apud Giordan (1999: 94) é da opinião de que o espírito 

científico deve “se former en se réformant”. O ensino/aprendizagem das ciências com base no 

pensamento crítico visará promover a mudança de pensamento do aluno, ajudando-o 

progressivamente, a mudar o seu comportamento o seu pensamento irreflectido para outro 

fundamentado e actuante, “…basado en la estruturación de problemas y la relación com 

hechos de valor personal (Yager, 1983 apud Vieira et al 2010:97). Embora Vieira et al (2010), 

não apresentem de forma clara uma definição de “pensamento crítico” pelas leituras e 

interpretações efectuadas, parece-nos que desenvolver atitudes científicas implica desenvolver 

pensamento crítico e vice-versa e que o ensino/aprendizagem das ciências é um espaço 

propício à sua promoção.  

Os avanços tecnológicos e científicos que a partir da segunda metade do século XX 

permeiam a sociedade, obrigam a uma educação para a cidadania que permita aos indivíduos, 

individualmente e em colectivo perceber a relação entre pensamento, produtos e instrumentos 

científicos e tecnológicos e relacioná-los com as suas possibilidades de uso. O Ensino das 

Ciências com enfoque na Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, deve abandonar o 

modelo essencialmente transmissivo. O professor deverá deixar de ser transmissor para ser 

educador. É crucial um ensino/aprendizagem que assente em questões abertas que leve os 

alunos a uma reflexão sobre problemas do quotidiano (Paixão, Fátima, et al, 2010). É pois 

evidente a importância de um ensino/aprendizagem das ciências que desenvolva uma atitude 

científica que muna os cidadãos de ferramentas que lhes permitam questionar, serem 

perseverantes nas suas pesquisas, serem flexíveis, respeitarem as evidências e estarem atentos 

aos problemas quotidianos com especial enfoque no que diz respeito à Natureza. Conseguir 

um ambiente propício a que estas capacidades se desenvolvam é, como referem os 

investigadores fazer educação em ciência é proporcionar aos alunos oportunidade para 

construírem o seu conhecimento dando-lhe significado. 
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2.5.1- O questionamento e a argumentação 

 

Independentemente de lhes serem ensinadas ou não ciências, as crianças constroem, 

desde os primeiros anos, ideias sobre o mundo que as rodeia. Se não se intervém, no sentido 

das mesmas se irem aproximando das científicas, facilmente, aquelas vão constituir obstáculo 

às aprendizagens nos anos mais avançados. A estas ideias são atribuídas diversas designações 

por investigadores diversos: “concepções erradas” concepções alternativas, ideias infantis, 

ideias prévias… Não sendo em rigor, sinónimos por se relacionarem com concepções 

epistemológicas dos seus autores, optou-se, no presente estudo, pela designação “ideias 

prévias” em coerência com a adoptada pelo PFEEC. O ensino/ aprendizagem das ciências nos 

primeiros anos, pode contribuir para redução da distância entre as ideias das crianças e 

aquelas que se aproximam mais das científicas e que por conseguinte lhes proporcionarão 

uma visão do Mundo e da Natureza que as rodeia (Caraça, 2001, 2ªed.), bem como maior 

facilidade nas aprendizagens posteriores. Não basta dizer aos alunos as ideias “correctas”3 

para que eles as memorizem, é necessário que sejam eles a construí-las (Harlen, 1998).     

O diálogo que se estabelece no grupo, de que o professor faz parte, desempenha um 

importante papel na construção de ideias. (Barnes, 1976) apud (Harlen, 1998:99) diz-nos que 

“cuanto más controla sus próprias estratégias linguísticas la persona que está aprendiendo, y 

cuanto más se la etimula a que piense en voz alta, en mayor medida podrá responsabilizarse 

de la formulación de hipótesis explicativas y de su evaluación”. Da confrontação de diferentes 

ideias sobre um mesmo problema nasce a necessidade da comprovação. Qual será a que se 

aproxima da ideia cientifica? Quando é um grupo a pensar sobre um mesmo problema, a 

procura de provas para confirmação ou rejeição das ideais é mais aprofundada. Contudo a 

discussão só acontece se o pensamento for explicitado publicamente. “Así, Barnes afirma que 

para que se produzca aprendizage es necessário ablar” ( ibidem:100). O investigador interpreta 

o falar não com o responder a perguntas fechadas dos professores que em algumas salas de 

aula constituem a única forma de expressão, mas a conversa entre os alunos, a apresentação 

dos diferentes pontos de vista sobre um mesmo problema, as hesitações, as repetições, as 

vacilações…A aprendizagem através do diálogo sujeita os alunos a exporem as suas ideias, a 

ouvirem as dos outros e a comprovarem-nas perante as evidências. Em qualquer área do saber 

um ambiente educativo de diálogo, de liberdade de expressão das ideias é propício ao 

                                                             
3
 aspas da autora (Harlen, 1998:18) 
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desenvolvimento da capacidade de reflectir de pensar sobre o seu pensar (Valente, 1989), de 

organizar discursos coerentes com as ideias e as informações disponíveis, de argumentar; mas 

nas ciências faz todo o sentido. Harlen e Jelly (1989) sublinham que não podemos considerar 

actividade física sinónimo de actividade científica. Querem com isto dizer que pelo facto de 

os alunos manipularem objectos laboratoriais, meterem a mão na massa como é usual dizer-

se, desenvolvem actividade científica. Os alunos devem ser estimulados a pensar, exprimirem 

o seu pensamento. Mesmo a observação é uma actividade mais mental que passiva. Seja o que 

for que se observe, a nossa atenção selecciona mais uns pormenores que outros e tenta dar 

significado ao que encontra. E isso é feito em função dos quadros mentais de que se dispõe.  

As crianças necessitam de espaço e oportunidade para expressarem as suas ideias. O 

papel do adulto é essencial, quer como ouvinte quer como encorajador (Glauert, 2004). A 

forma e intencionalidade com que as questões são colocadas podem enquadrar-se em 

perguntas de tipo fechado ou de tipo aberto conforme a pergunta é dirigida ao indivíduo ou ao 

assunto. As perguntas abertas dão muitas opções de resposta, o respondente tem de pensar, 

mobilizar as suas ideias pessoais e expressá-las sujeitando-se a que as mesmas sejam 

discutidas e possam vir a ser reformuladas. As perguntas fechadas exigem um só tipo de 

resposta, todos os indivíduos terão de saber a resposta certa sobre o assunto em causa. Se o 

importante é que os alunos exprimam as suas ideias, a pergunta aberta é a que o professor 

deverá formular. Importa também saber fazer as perguntas no momento certo. Não vale a 

pena perguntar o que se sabe sobre um determinado assunto após se ter iniciado a pesquisa ou 

a exposição sobre o mesmo. Essas perguntas têm de ser colocadas quando se inicia uma 

temática (Harlen, 1998). Driver et al, (2000) sublinham a importância da capacidade de 

argumentação e o importante papel que um ensino/aprendizagem das ciências adequado, 

poderá ter no seu desenvolvimento. Mais uma vez se fala do papel do professor na criação de 

um ambiente propício e na forma como ele questiona e dá voz aos seus alunos. “… students 

need to be given a greater voice in lessons”(Driver et al, 2000:308). Construir argumentos 

implica ter em conta as ideias dos outros e apresentar ideias alternativas. A prática da 

argumentação em grupo é uma boa estratégia para o desenvolvimento da capacidade de 

argumentar individualmente. Na sociedade contemporânea é essencial que os jovens recebam 

uma educação que os ajude a serem eles próprios a analisarem e a construirem argumentos 

com bases científicas para conseguirem relacionar a ciência com a sociedade em que vivem. 
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2.6 - O ensino das Ciências 

 

Como está o ensino das Ciências? Faz-se uma Educação em Ciência, de qualidade, para 

todos os cidadãos?  

Apresenta-se, nesta parte do estudo, um enquadramento conceptual sobre o ensino das 

Ciências, à luz de investigações actuais, suas implicações no desenvolvimento de cidadãos 

com atitude científica, minimamente desenvolvida, e consequente implicação no 

desenvolvimento das sociedades actuais. 

 

2.6.1 - Situação actual  

 

Cachapuz et al (2002:21) referem que “Embora ao certo ninguém saiba bem quais os 

melhores caminhos para chegar à Sociedade do Conhecimento, é hoje clara a importância de 

uma adequada cultura científica /tecnológica na emergência do progresso social que ela 

pressupõe”. Por esse motivo se aborda com insistência a importância de uma Educação em 

Ciência de qualidade para todos. Em Rocard (2007) e Osborne e Dillon (2008), baseados em 

estudos realizados em países europeus, é também bem patente a urgência de uma Educação 

em Ciência, na Europa, que desenvolva competências básicas em todos os cidadãos e, ao 

mesmo tempo, cative um maior número de alunos para carreiras científicas. 

Rocard (2007), como presidente do Grupo de Alto Nível para a Educação Científica, no 

estudo realizado para a Comissão Europeia sobre Educação em Ciência, alerta os responsáveis 

para o facto de a Europa ter o seu futuro comprometido se não tomar medidas urgentes 

relativamente à Educação Científica da população. Arrisca-se a ficar para trás no que diz 

respeito à investigação e à inovação. Na maioria dos países, cada vez há menos jovens a 

enveredarem por carreiras científicas. Uma das recomendações apresentadas por este estudo é 

a importância de ser encetada uma inovação pedagógica no ensino. Propõe que nas escolas 

sejam introduzidos métodos baseados na investigação. As experiências pedagógicas 

realizadas a nível europeu, com suporte em métodos de estímulo à investigação, são muito 

auspiciosas mas são postas em prática em tão pequena escala que o seu impacto é muito 

pouco significativo. O estudo aponta para a importância do investimento na formação de 

professores sugerindo a criação de redes como forma de lhes possibilitar a melhoria das suas 
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práticas pedagógicas e os manter motivados. O estudo PISA4  (Díaz, 2007) visa avaliar  

competências de alunos com 15 anos, dos países da OCDE5  relativamente à Língua, 

Matemática e Ciências.  No estudo de 2006 foi dada preponderância à avaliação sobre 

literacia científica. Assim o estudo PISA 2006 incidiu especialmente sobre aprendizagem das 

ciências. O que se pretendeu foi medir o nível de literacia científica dos alunos de 15 anos. 

Neste estudo, os alunos responderam a perguntas relacionadas com a sua motivação para a 

aprendizagem, o que pensavam de si mesmos, suas estratégias de aprendizagem, seus 

estabelecimentos de ensino e seus ambientes familiares, num questionário geral. O objectivo 

deste questionário era procurar fazer o levantamento das principais características associadas 

ao sucesso. Uma das limitações deste estudo apontadas por (Díaz, 2007) é o facto de os 

professores não serem inquiridos embora não pudesse ser de outra forma pois a amostra de 

alunos é aleatória, não se centra numa escola, numa turma ou numa aula. Esta limitação, 

segundo o investigador, não permite estudar a relação existente entre as práticas didácticas, o 

ambiente de sala de aula e os resultados escolares. Para se ter uma visão da relação existente 

entre as práticas e o sucesso dos alunos, seria necessário um estudo centrado nos professores e 

nas práticas por eles implementadas. Um dos aspectos que nos interessa salientar deste PISA 

2006, em relação às ciências é o conceito de literacia científica que ali se explicita. Citamos a 

tradução apresentada no relatório português 6  

 

 No âmbito do PISA 2006, literacia científica refere-se, em termos individuais: 

− ao conhecimento científico, e à utilização desse conhecimento para identificar questões, 

adquirir novos conhecimentos, explicar fenómenos científicos e elaborar conclusões fundamentadas 

sobre questões relacionadas com ciência; 

− à compreensão das características próprias da ciência enquanto forma de conhecimento e de   

investigação; 

− à consciência do modo como a ciência e tecnologia influenciam os ambientes material, 

intelectual e cultural das sociedades; 

− à vontade de envolvimento em questões relacionadas com ciência e com o conhecimento 

científico, enquanto cidadão consciente (OCDE, 2006b).  

                                                             
4 The Programme for International Student Assessment (PISA ) is an internationally standardized assessment that was jointly developed by participating 

countries and administered to 15-year-olds in schools 

5 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

6 http://www.gave.min-edu.pt/np3content/?newsId=33&fileName=relatoio_nacional_pisa_2006.pdf  
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Segundo Díaz (2007), esta definição de literacia científica está muito mais completa do que as 

anteriormente apresentadas (PISA 2000 e PISA 2003) onde as ciências não foram a principal área de 

avaliação. Uma das inovações deste estudo diz respeito à avaliação da literacia científica. Os 

alunos foram questionados relativamente às suas atitudes e sobre o que pensam acerca da 

ciência. As dimensões da literacia científica avaliadas no estudo referido foram as seguintes: 

contextos de aplicação dos conhecimentos; capacidades ou destrezas científicas; conceitos ou 

conhecimentos científicos e atitudes relacionadas com a ciência e a tecnologia.  

De acordo com o relatório português, as competências científicas avaliadas foram: 

explicação científica de fenómenos, identificação de assuntos científicos e utilização de 

evidência científica. Foi precisamente na competência “ utilização de evidência científica “ 

que os alunos portugueses mostraram ter mais dificuldades. É importante que os alunos sejam 

capazes de compreender teorias, fenómenos científicos e saber explicá-los cientificamente 

mas não é suficiente, eles devem desenvolver atitudes que os capacitem a saberem distinguir 

questões cientificamente executáveis, mobilizar conhecimentos científicos para questionar ou 

esclarecer problemas do quotidiano e serem  exigentes consigo e com os outros no que 

respeito à evidência de provas para que um determinado conhecimento científico seja 

utilizado com convicção e pertinência. 

Antes, mesmo, do estudo PISA 2006, Cachapuz et al (2002: 26-27), chamam a atenção 

para o facto de em Portugal, só uma minoria de alunos prosseguir estudos de índole científica 

e, mesmo esses, reflectirem uma qualidade frequentemente medíocre da sua formação 

científica (incluindo alunos do ensino superior). O Ensino das Ciências em Portugal não é 

capaz de desenvolver uma cultura científica essencial, ao nível da escolaridade básica nem 

sequer entusiasmar, aqueles que prosseguem estudos, a enveredar por carreiras científicas. O 

espaço físico e temporal dedicado às Ciências, especialmente no 1º e 2º ciclo, chega a ser 

caricato. Não é novidade para ninguém que o baixo nível científico -cultural da população 

portuguesa constituiu um entrave ao desenvolvimento sócio -económico. Valente (2007: 252) 

manifesta-se, convictamente, sobre o papel particular que a escola tem que é o de “ensinar a 

pensar”. Ao mesmo tempo que impulsiona o desenvolvimento de aspectos cognitivos, 

afectivos, sociais, pessoais, atitudes e valores, a escola tem a missão única de “ensinar a 

pensar”. A escola sendo uma instituição é pois o local ideal para ajudar os alunos a reflectir, a 

pensar de forma organizada sobre a informação, sobre a forma de sentir e pensar dos outros, 

sobre as suas próprias experiências, sobre os valores. Se a Escola tiver bem clara esta sua 

missão terá também definidos critérios bem claros para a tomada de decisões quer a nível de 
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gestão do currículo, de práticas lectivas, de formas de avaliação, de escolha de manuais, de 

trabalhos para casa…  

Sendo consensual a importância de uma Educação em Ciência para todos e desde muito 

cedo, por várias razões já atrás referidas, porque é que o Ensino das Ciências nas Escola não é 

motivador, não desenvolve, não alimenta a curiosidade dos alunos? Porque é que com o 

decorrer da escolaridade os alunos deixam de colocar questões interessantes? Em Cachapuz et 

al, (2005) e  Díaz, (2007) é manifestada a preocupação  pelo crescente desinteresse por parte 

dos jovens pelo estudo das ciências assim como pela ciência em si. A considerável distância, 

entre aquilo que se espera que seja contributo da Educação em Ciência, na construção de 

cidadãos responsáveis e críticos em relação aos efeitos da ciência na sociedade, e o que na 

realidade se passa (um enorme desinteresse pela Ciência e pela sua aprendizagem), tem 

constituído objecto de estudo para alguns investigadores. Segundo os autores, para que as 

mudanças ocorram, no que diz respeito ao que se faz nas aulas de ciências, é necessário que a 

mutação comece nos professores e, mais especificamente, nas concepções que eles próprios 

têm acerca da construção do conhecimento. Para o cidadão comum, apesar de viver numa 

sociedade impregnada de ciência e tecnologia, (CT) o conhecimento científico é inacessível, 

só a ele tem a cesso uma elite de privilegiados o que, para Díaz, (2007) constitui um 

paradoxo. Esta percepção de CT provoca desconfiança e muitas vezes repúdio 

infundamentado ou indiferença. Estes dois factores concorrem para que só os cidadãos 

informados, uma minoria, se manifestem contra ou a favor de decisões públicas quanto ao 

recurso a novas tecnologias para resolução de problemas da sociedade. As decisões são 

deixadas nas mãos de peritos e políticos que, muitas vezes, põem à frente dos interesses 

sociais e ambientais os interesses económicos. Mas a própria sociedade científica tem a sua 

quota-parte de culpa quando se fecha na sua concha e não comunica com o cidadão comum 

apresentando e explicando, em linguagem acessível, os novos conhecimentos conseguidos. 

Também a comunicação social, quando faz grande alarido de um erro científico ocorrido, 

contribui para a construção dessa desconfiança pela CT. A escola e os métodos ali utilizados 

no ensino/ aprendizagem das Ciências, são desmotivadores e não apelam a que os jovens 

prossigam carreiras científicas ou despertem a sua curiosidade pelas Ciências e se munam de 

conhecimentos básicos que lhes permitam intervir fundamentadamente nos problemas do 

quotidiano. 

Como nos dizem Harlen, W. e Jelly S. (1989), é hoje consensual que as metodologias 

investigativas permitem de facto uma aprendizagem das ciências. Se existe este consenso, 
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porque motivo se continua, nas salas de aula, a dar pouca ou nenhuma importância ao ensino/ 

aprendizagem das ciências segundo processos didácticos actuais? Vários estudos evidenciam 

que prevalece o ensino transmissivo, as actividades experimentais realizam-se segundo 

protocolos preparados pelo professor que os alunos executam, tal como uma receita de 

cozinha (Cachapuz et al, 2002).  

 O estudo efectuado por Osborne  e Dillon (2008),  mostrou evidências sobre as causas 

que levam a uma baixa opção por carreiras científicas, dos estudantes europeus. Estranha-se 

que a proporção entre rapazes e raparigas a enveredar por este tipo de cursos seja bastante 

discrepante. A percentagem de raparigas é bem menor. É pois motivo de preocupação para a 

Europa. A sociedade actual precisa de cidadãos letrados cientificamente, com conhecimentos 

científicos básicos sobre a natureza da ciência e a forma como ela se faz, que lhes permitam 

perceber e intervir, de forma fundamentada, nos acontecimentos científicos com que todos os 

dias a sociedade se depara. A tónica coloca-se na Educação em Ciência na escola. Como 

reorganizar o ensino das Ciências para que este deixe de estar vocacionado para uma minoria 

de alunos e passe a ser para todos ou pelo menos para a maioria? Ouvidos alunos de vários 

países europeus, sobre o seu interesse pelas Ciências, com especial ênfase na sua natureza e 

consecução, e após a análise dos dados recolhidos, os autores deixaram várias recomendações 

de entre as quais sobressai a importância da formação contínua de professores. Parece ser nos 

processos de ensino utilizados nas escolas que se encontra uma boa parte das causas do 

desinteresse dos estudantes pelas Ciências e assuntos com elas relacionados. As matérias e a 

forma como são abordadas podem promover um maior interesse por parte dos alunos. Este 

estudo está em sintonia com o de Rocard (2007).  

Para todos os investigadores apresentados, as evidências apontam que a prevalência do 

ensino transmissivo se deve à não formação de professores nesta área. Porque o conhecimento 

em geral se encontra em constante evolução, a formação de professores deve ser contínua para 

que estes se vão mantendo informados quer a nível de conhecimento científico específico quer 

a nível de conhecimento científico didáctico. Ser capaz de trabalhar em grupo, reflectir, tomar 

decisões, ser flexível, manter boas relações interpessoais, arriscar, comunicar, ser criativo, ser 

organizado, querer saber mais etc, são atributos que hoje, mais do que nunca, o mercado de 

trabalho exige dos indivíduos. Embora esta premência não seja nova, actualmente, com o 

alargamento do ensino e os desafios diários subsequentes do desenvolvimento da Ciência e 

Tecnologia, o ensino/ aprendizagem das Ciências tem de procurar dar respostas. Como 

conseguir que os professores com níveis de formação e idades tão diferentes compreendam 
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quão importante é mudar as suas práticas para que os seus alunos desenvolvam competências 

que os tornem capazes de responder aos desafios actuais do mundo da empregabilidade? 

(Oliveira, M.T, 1999)  

2.6.2 - Visões deformadas e suas implicações no ensino das Ciências 

 

No estudo realizado por Cachapuz et al (2005), com docentes, em que lhes foi proposta 

uma reflexão (auto critica) sobre hipóteses de ideias erradas que devem ser evitadas, no 

ensino das ciências, (de forma declarada ou subentendida) e que poderão conduzir à 

estruturação de imagens deformadas acerca da construção dos conhecimentos científicos, nos 

alunos, os autores fizeram a análise de uma série de visões “deformadas” (p.40) que são bem 

o exemplo de como o ensino das ciências é realizado de uma forma bem longínqua daquela 

que é presumível ser a construção dos conhecimentos científicos. O estudo apresentado, 

mostra como é passada, para os alunos, uma imagem distorcida e reducionista da Ciência 

através de: “Uma visão descontextualizada”(ibid) (esquecimento da ligação entre sociedade, 

tecnologia, ciência e ambiente);”  uma concepção individualista e elitista” (ibid) (passa-se a 

ideia de que o trabalho científico é realizado por um individuo, de sexo masculino, fechado no 

seu laboratório);”  uma concepção empírico-inductivista e ateórica” (ibid) (focaliza-se na 

observação e experimentação neutras, no inferir por indução a partir de dados puros, nada de 

hipóteses nem de teorias já existentes – “mito da origem sensorial dos conhecimentos como 

Piaget denomina); uma visão rígida algorítmica, infalível…” (destaca-se o Método Científico 

em que são seguidas etapas pré definidas dando-se ênfase às “observações e experiências 

rigorosas que conduzam à exactidão e objectividade “( ibid); uma visão aproblemática e 

ahistórica (ergo acabada e dogmática)”(ibid) (transmissão de conhecimentos já elaborados 

sem visão histórica sem explicitação da caminhada percorrida pelos cientistas até chegarem a 

uma resposta, sem conhecimento do problema que deu origem à experimentação, sem 

conhecimentos das hipóteses inicialmente colocadas…); ” visão exclusivamente analítica” 

(ibid) não se dá a ideia de que os avanços têm lugar porque há um constante aprofundar dos 

conhecimentos da realidade sobre campos bem definidos); “visão acumulativa de crescimento 

linear” (ibid) (apresenta-se o conhecimento científico num crescendo linear, um acumular de 

conhecimentos, não transparecem as crises, os conflitos entre diferentes posições de 

cientistas, os acertos, as transformações).  
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Os autores frisam que as diferentes visões deformadas da ciência não formam um 

conjunto de falhas diferentes e independentes, bem pelo contrário, em estudos realizados 

sobre as pré-concepções dos estudantes, é nítida a sua interligação. A ideia elitista e 

individualista da Ciência, contribui para o reforço da concepção empirista da descoberta que, 

por sua vez,  conduz a uma visão sem contexto, da actividade científica, à parte da sociedade, 

realizada por génios solitários. Também a ideia rígida, algorítmica e exacta da Ciência vem 

reforçar a interpretação acumulativa, linear do conhecimento científico esquecendo os 

conflitos, as rupturas e as crises existentes ao longo da história da Ciência.  

As concepções dos docentes sobre a natureza da Ciência e a construção do 

conhecimento científico, serão, segundo os autores Cachapuz et al (2005),  a expressão de 

uma visão de senso comum, que se deve a uma falta de formação, de reflexão por parte dos 

professores e a uma educação científica que se reduz, praticamente à transmissão de 

conhecimentos já construídos. Esta visão global conduz à ignorância do que caracteriza a 

actividade científica e tecnológica e reforça a crença no carácter exacto da Ciência ou na visão 

aproblemática. Deste modo, a visão que os docentes detêm da Ciência e do conhecimento por 

ela construído, não se afasta muito daquela que qualquer cidadão comum tem sobre o assunto 

e resulta num afastamento enorme das ideias actuais sobre natureza da Ciência e a construção 

do conhecimento científico. Segundo os autores, as visões deformadas que os professores têm 

acerca da Ciência repercutem-se, directamente, no ensino.  

Não é suficiente ficarmos pelo debate teórico sobre as visões deformadas que nós, como 

professores, temos sobre a natureza da Ciência e a construção do conhecimento científico, é 

preciso passar à prática Guilbert e Meloche apud Cachapuz et al  (2005). É com certeza de 

crucial importância a compreensão, cada vez maior, da actividade científica, mas há que tirar 

ilações para a prática. Nós, professores, responsáveis pela educação científica de futuros 

cidadãos temos de nos perguntar “o que é queremos potenciar no trabalho dos nossos alunos” 

(pg. 63). Um percurso de reflexão e clarificação que conduza à resposta a esta pergunta será, 

com certeza, uma alavanca para nos afastar das habituais práticas que reduzem o ensino das 

Ciências a uma simples transmissão de conhecimentos e enveredar por metodologias que 

favoreçam uma aprendizagem das Ciências com significado para os alunos. As investigações 

realizadas têm demonstrado que desta forma é possível favorecer a construção de 

conhecimentos científicos e desenvolver destrezas e atitudes científicas (Gil-Perez, 1993) 

apud  Cachapuz et al (2005:63). Para que tal suceda, um currículo de Ciências deverá incluir 
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uma série de aspectos que os autores acham imprescindíveis. Do quadro apresentado pelos 

autores adaptou-se o seguinte: 

 

Quadro 3 

 “Aspectos a incluir num curriculum de ciências para favorecer a construção de conhecimentos científicos” 

 

“1- Apresentam-se situações problemáticas abertas (com objectivo de que os alunos 

possam tomar decisões para precisá-las) de um nível de dificuldade adequado correspondente 

à sua zona de desenvolvimento próximo)? 

2- […] 

Presta-se atenção em geral, a potenciar atitudes positivas e a que o trabalho se realize num 

clima próximo ao que é a investigação colectiva (situações em que as opiniões, interesses etc. 

de cada indivíduo contam) e não num clima de submetimento de tarefas impostas pelo 

professor/ “capataz”? 

 […] 

3- Propõe-se uma análise qualitativa, significativa, que ajude a compreender a balizar as 

situações propostas (à luz dos conhecimentos disponíveis, do interesse do problema etc.) e a 

formular perguntas operativas sobre o que se procura? […] 

4- Propõe-se a emissão de hipóteses, fundamentadas nos conhecimentos disponíveis, 

susceptíveis de orientar o tratamento das situações e de fazer explícitas, funcionalmente, as pré 

- concepções?  

[...] 

5- Propõe-se a elaboração de estratégias (no plural), incluindo, no seu caso desenhos 

experimentais? 

Presta-se atenção à actividade prática, em si mesma (montagens, medidas…) dando à 

dimensão tecnológica o papel que lhe corresponde neste processo? 

Potencia-se a incorporação da tecnologia actual aos desenhos experimentais (ordenadores, 

electrónica, automatização …) com o objectivo de favorecer uma visão mais correcta da 

actividade científica - técnica contemporânea? 

6- Propõe-se a análise profunda dos resultados (sua interpretação física, fiabilidade, etc), à 

luz do corpo de conhecimentos disponíveis, das hipóteses tidas em conta e/ou dos resultados 

de outras equipas? 

Propõe-se uma reflexão sobre possíveis conflitos entre alguns resultados e as concepções 

iniciais, favorecendo a “auto – regulação”do trabalho dos alunos? 

Promove-se que os estudantes comparem a sua evolução conceptual e metodológica com a 

experimentada historicamente pela comunidade científica? 

7- […] 

Considera-se, em particular, as implicações CTSA do estudo realizado (possíveis 

aplicações, repercussões negativas, tomada de decisões (…)? 
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Pede-se a elaboração de “produtos” (protótipos, colecções de objectos, cartazes, …) 

pondo em ênfase a estreita relação ciência – tecnologia?  

8- […] Pede-se algum trabalho de construção de sínteses, mapas conceptuais, etc, que 

ponha em relação conhecimentos diversos? […] 

9- Presta-se atenção à comunicação como aspecto essencial da actividade científica? […] 

10- Potencia-se a dimensão colectiva do trabalho científico organizando equipas de 

trabalho e facilitando a interacção entre as equipas e a comunidade científica (representada na 

classe pelo resto das equipas, o corpo de conhecimentos já construído, os textos, o professor 

como “perito” …)? 

Faz-se ver, em particular, que os resultados de uma só pessoa ou de uma só equipa não 

bastam para verificar ou potenciar uma hipótese? 

Contempla-se (e utiliza-se) o corpo de conhecimentos disponíveis como a cristalização do 

trabalho pela comunidade científica e a expressão do consenso alcançado?” Cachapuz et al 

(2005:63-65). 

 

 

É impossível ultrapassar “a imagem reducionista e distorcida da ciência” (ibidem, p.66), 

sem adicionar aos programas e ao trabalho dos professores em sala de aula, os aspectos atrás 

referidos. Desta forma o trabalho dos alunos é reorientado no sentido de o aproximar o mais 

possível do que é a actividade científica e que vai, muito para além do Ensino Experimental 

das Ciências.7 A inclusão dos aspectos supra referidos, implica alterações profundas no 

processo/ensino aprendizagem das Ciências. Este deixa de ser transmissivo (através da 

exposição do professor e dos textos de conhecimentos já elaborados, para que os alunos 

recebam assimilem e respondam, em situações de avaliação, como o professor quer) para ser 

um ensino que tem como ponto de partida situações “problemáticas abertas”, para as quais os 

alunos procuram possíveis soluções. Desbravam todo um percurso equivalente ao percorrido 

pelos cientistas de tal forma que, os conhecimentos anteriormente existentes, são postos à 

prova, transformados ou fortalecidos e, finalmente, incorporados pelo próprio aluno. Esta é a 

perspectiva de “Ensino por Percursos de Pesquisa” (EPP) (Cachapuz et al, 2002:142). Em 

todo este processo o ambiente escolar e a atitude do professor, assumindo-se, como 

impulsionador e orientador, são essenciais. Desta forma os alunos têm um papel de 

investigadores sob a orientação do professor “perito”deixando de ser meros receptores (Gil-

                                                             
7 O ensino experimental das ciências é condição necessária mas não suficiente para uma Educação em 

Ciência 
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Pérez et al., 1991) apud Cahapuz et al. (2005). O ambiente deverá ser propício ao 

desenvolvimento da atitude científica. 

 

2.6.3- Situação dos estudantes no que respeita à atitude científica 

 

Giordan (1999) realça que as atitudes passivas dos alunos confirmam a prevalência de 

uma pedagogia de ensino que lhes incute uma série de explicações afirmativas, e os 

desencoraja na colocação de questões. Para quê perguntar? Não lhes é dado estímulo para 

encontrarem respostas ou então, muitas vezes, são-lhes dadas noções completamente avulsas, 

sem qualquer sentido e incompreensíveis. Não lhes são proporcionadas oportunidades de 

tentarem encontrar uma resposta por si próprios. Os alunos adquirem a propensão para 

aceitarem o mundo tal qual ele é, sem o questionarem. Os programas televisivos, os manuais 

escolares e outros tipos de livros assim como a vida familiar, não estão aqui isentos de 

críticas. Todo o ambiente educativo encaminha as crianças para um conhecimento afirmativo, 

já construído que só precisa ser assimilado para, de seguida, ser reproduzido nas perguntas 

orais ou em testes escritos, tal qual foi ensinado. Nas classes em que os alunos têm 

professores que, corajosamente, recorrem a uma prática diferente, em que a investigação é 

estimulada, constata-se que a curiosidade não diminuiu com o avanço na escolaridade.  

Díaz (2007) assevera que o ensino que se faz, de um modo geral, desinforma, é 

empobrecedor pois é acrítico e reducionista, inclusivamente para os que prosseguirão por 

carreiras científicas. Esquece aspectos humanos básicos da educação como a personalidade, 

os sentimentos e emoções, as implicações sociais da ciência e tecnologia, os aspectos morais e 

éticos, os valores, a história da Ciência e tecnologia, etc. Os estudantes não recebem uma 

cultura científica aberta e criativa que lhes desperte o desejo de saber mais, de aprofundar e de 

questionar. Desde o início a socialização do futuro cientista limita-se aos paradigmas 

dominantes da Ciência que o investigador apelida de “normal”, a factos, conceitos e a uma 

metodologia científica muito restrita, indutivista e racionalista onde estão ausentes os aspectos 

sociais afectivos e emotivos. Este tipo de ensino não tem contribuído para o desenvolvimento 

da atitude científica. 

O estudo PISA (2006), já referido, mostra precisamente a dificuldade que os alunos têm 

relativamente à atitude científica e, no caso de Portugal, acentua-se ainda mais no que respeita 

à “utilização da evidência científica”. Sendo um estudo internacional, com uma larga amostra 
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de indivíduos, é evidente que, no que diz respeito à atitude científica, a situação dos 

estudantes não é a melhor. Como muito se tem referido há que mudar o paradigma de 

ensino/aprendizagem das ciências ainda hoje dominante e logo desde os primeiros anos.  

 

2.7 - Perspectivas actuais de Ensino das Ciências 

 

Aprender sobre a forma como a Ciência se constrói, implica conhecer a sua história, os 

conflitos, avanços, retrocessos e desmistificar a ideia de que os saberes científicos se vão 

acumulando de forma linear como verdades absolutas e que são produzidos, individualmente, 

por homens excepcionais. É pois indispensável clarificar que a história da Ciência não consta 

apenas de sucessos mas que o conhecimento se tem construído, ao longo dos tempos, com 

muita discussão, luta e sofrimento, por um colectivo de homens e mulheres, de todo o mundo, 

e não por um indivíduo fechado no seu laboratório isolado do resto do mundo. Que os novos 

conhecimentos têm por base o questionamento de teorias e leis existentes, os problemas não 

surgem por acaso, nascem da crítica a posições que as teorias não explicam (Cachapuz, et al, 

2002; Caraça, 2001, 2ªed.). 

No século XVI teve início o desenvolvimento do modelo de racionalidade científica 

tendo-se expandido nos séculos seguintes, apenas no que diz respeito às ciências naturais. Só 

no século XIX é que este modelo se alarga às ciências sociais. Esta forma racionalista de 

construir conhecimento científico conduziu a uma nova maneira de ver o mundo fazendo a 

separação entre conhecimento científico e conhecimento do senso comum. Este tipo de 

conhecimento (senso comum) porque se baseia em conhecimentos adquiridos por 

experiências do dia-a-dia, sem se problematizar, é considerado como simplificador, 

superficial… aceitando tudo sem se sujeitar a discussão. A ciência moderna recusa o 

conhecimento de senso comum considerando-o irracional, dogmático e autoritário. A dúvida 

sistemática relativamente aos conhecimentos provenientes da experiencia imediata vem 

romper com a ciência aristotélica. O conhecimento científico produzido não está acabado, 

progride, tem de ter o aval da comunidade científica, ao contrário do de senso comum. 

(Caraça, 2001, 2ªed.; Sousa Santos, 2007, 15ªed). 

A inclusão, nos currículos de Educação em Ciência, de conteúdos relativos à história e 

filosofia da Ciência é hoje defendida com apresentação de vários argumentos de entre os 

quais se destaca: ” …contribui para uma melhor articulação entre os conhecimentos, bem 
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como ajuda os estudantes a compreender melhor o significado dos conceitos e das teorias 

porque “assistiram” às naturais dificuldades da sua génese” (Cacahpuz et al, 2002:89). 

A evolução no ensino das Ciências tem-se processado de forma gradual, por avanços e 

recuos tal como tem acontecido na construção do conhecimento científico. Estudos 

relacionados com a Didáctica das Ciências, valorizam o facto de que é importante confrontar 

os conhecimentos dos estudantes com a história da ciência. Os alunos devem ser 

questionados, eles próprios levantarem questões que os obriguem a repensar os seus saberes 

problematizando-os de forma a que venham a corroborar ou refutar o que sabem. “ O percurso 

é de vaivém com as observações e experimentações, ou as perguntas ao professor sobre o que 

acontece quando… ou ao longo da história da ciência, para que o professor lhes forneça 

material de confronto, que lhes permita acrescentar reflexão ao problema a resolver “ 

(Cachapuz et al 2002:89). 

Também no ensino das Ciências há instituições que resistem à mudança tal como na 

comunidade científica em relação à construção de conhecimento científico novo. Cachapuz, et 

al (2001, 2002), apresentam diferentes perspectivas de ensino que se enquadram em aspectos 

teóricos distintos. Embora as ópticas de ensino apresentadas tenham tido o seu auge em 

alturas diferentes, não quer dizer que hoje não vigorem ainda em muitas instituições, em 

muitas salas de aula em que continua a haver resistência à mudança como já se referiu.  

O ensino por transmissão (EPT) assenta em teorias empiristas-indutivistas em que se 

acredita que o professor é o detentor do saber e tem o papel de o transmitir ao aluno que usa a 

sua mente para o acumular e reproduzir em situações de avaliação. O pressuposto 

epistemológico é o de que “… os conhecimentos existem fora de nós, e de que para os 

aprender, é suficiente escutar – ouvir com atenção. O conhecimento é visto como cumulativo, 

linear (Cachapuz et al 2002:141). O trabalho experimental (TE) é realizado, de um modo 

geral, sem sequência, sem articulação entre os diferentes conteúdos do currículo de modo a 

permitir uma melhor compreensão dos mesmos. É um TE de tipo “ilustrativo demonstrativo” 

em que os alunos são convidados a observar para verificarem ou confirmarem algo que muitas 

vezes não têm consciência do que é, porque o protocolo que lhes é apresentado é tipo pronto a 

consumir sem grau de abertura para levantamento de questões. Fazem os registos solicitados e 

está realizada a “experiência”. Normalmente o TE funciona como um espaço lúdico, como um 

presente para os alunos, uma aula diferente das aulas rígidas em que o aluno ouve o professor 

a debitar matéria. Aqui tem pelo menos a oportunidade de observar ou até manipular 

materiais mesmo que a aprendizagem significativa seja reduzida. As TE funcionam, muitas 
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vezes, como forma de dar apenas cumprimento ao programa sem preocupação de 

contribuírem para uma melhor aprendizagem dos alunos. (Cachapuz et al 2002). 

O ensino por descoberta (EPD) apareceu por volta dos anos 70 e veio trazer avanços 

significativos face ao EPT principalmente no que diz respeito à aprendizagem. Esta 

perspectiva de ensino centra-se no aluno e conduz à ilusão de que ele aprende por si próprio 

desde que experimente. Os pressupostos teóricos continuam a ser de natureza empirista-

indutivista pois o aluno é encaminhado para a descoberta a partir da observação, seguindo 

rigorosamente o chamado “método científico” (MC). O aluno descobre as ideias de forma 

indutiva a partir do que observa nas experiências que realiza. Esta óptica de ensino cria nos 

alunos a ilusão de que é muito fácil aprender basta experimentar e observar pois as ideias 

aparecem como que por magia. Surge aqui a ideia do “pequeno cientista” que consegue 

descobrir. O MC tendo em conta a sequência: observação, hipótese, experimentação, 

resultado, interpretação, conclusão) (OHERIC) é seguido linearmente, os resultados são 

sempre os que o professor espera, o erro é evitado. Neste método, segundo Astolfi (1998) não 

se pode fundar um processo de aprendizagem. As dificuldades do aluno, enquanto indivíduo, 

não são tidas em conta, o “…significado a elaboração e construção pessoal do conhecimento 

fica, aqui muito fragilizada, pois coloca todas as suas energias no observável - com rigor e 

perseverança” (Cachapuz et al 2002:149).  

Embora a investigação em Concepções alternativas (CA) venha desde o início dos anos 

70 só no final dessa década, a Didáctica das Ciência começa a aperceber-se de que os quadros 

epistemológicos estavam a mudar. As ideias como fonte de discussão, as teorias como algo 

construído pelos cientistas, transitoriamente, não constituíam ainda preocupação nem tão 

pouco eram alvo de reflexão didáctica. As ideias que os alunos traziam fruto das suas 

experiências do quotidiano não eram devidamente valorizadas e tidas em conta no processo de 

ensino/aprendizagem. Surge o Ensino para a Mudança Conceptual (EMC) que se apoia em 

teorias cognitivo-construtivistas da aprendizagem cuja ênfase se encontra na actividade 

cognitiva do indivíduo. O conhecimento é construído pelo aluno exigindo muito esforço 

pessoal. O professor é o orientador, o problematizador, o provocador… orienta o aluno no 

sentido de os seus quadros conceptuais se irem alterando à custa do “aprender a pensar”. O 

conhecimento das CA dos alunos é intrínseco ao EMC pois, como já referimos, este apoia-se 

em ideias construtivistas da aprendizagem em que o aluno é responsável pela construção do 

seu próprio percurso tendo o professor o papel de orientador e mediador entre as ideias 

primeiras e a “reconstrução cognitiva”(Cachapuz et al, 2002:157) que se vai desenvolvendo 
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rápida ou lentamente dependendo de características individuais e dos ambientes didácticos 

que são disponibilizados. Ao contrário das perspectivas anteriormente apresentadas esta tem 

por finalidade a mudança de conceitos e assim como as anteriores, coloca a ênfase na 

instrução. Aqui, em confronto com o EPT e o EPD, “O erro é considerado um factor de 

progresso do conhecimento científico dos alunos” (ibidem:142, 153, 157). Os autores referem 

três instrumentos de que os professores se podem socorrer para melhor consciencializarem os 

alunos das suas próprias CA e das mudanças que eles próprios vão construindo: mapas de 

conceitos, paralelismos com exemplos de conhecimentos pré-científicos ou então TE. 

Debruçar-nos-emos sobre este último que é o que mais nos interessa. O papel do TE proposto 

é diferente do que referimos no EPT e EPD. As experiências a realizar são precedidas pelo 

levantamento das ideias prévias dos alunos que as vão confrontar com as observações por eles 

efectuadas durante a experimentação. O professor deverá solicitar previsões aos alunos sobre 

o que eles acham que sucederá assim como respectiva justificação. Desta forma vai tomando 

consciência das dificuldades e falta de conhecimentos teóricos que os alunos possuem. Este 

processo é bastante diferente do TE que se referiu nas perspectivas de ensino anteriormente 

apresentadas, em que os alunos se limitam a verificar ou confirmar as ideias que o professor 

antevê.  

 

2.7.1- Ensino por Percursos de Pesquisa  

 

O que hoje se pretende em termos culturais e sociais é uma Educação para a Cidadania, 

principalmente no ensino básico. A escola precisa mudar de ênfase, no que diz respeito à 

Educação em Ciência, em vez de centrar o ensino na instrução deverá centrá-lo na educação. 

Os conteúdos do ensino terão de passar a estar ao serviço da Educação em Ciência e não da 

instrução. Aparece assim uma nova metodologia de ensino das ciências que em Portugal se 

designa por Ensino por Pesquisa (EPP) cujas finalidades são: “Construção de conceitos, 

competências, atitudes e valores; ênfase na educação” (Cachapuz, et al, 2002: 142). Os 

autores que defendem esta perspectiva de ensino propõem que a Educação em Ciências se 

preocupe com que os conhecimentos contribuam para o desenvolvimento pessoal e social dos 

alunos,  de forma que eles sintam que os mesmos lhes são úteis para a resolução de problemas 

do quotidiano. A finalidade terá de deixar de ser a preocupação apenas com aquisição de 
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conhecimentos e domínio de processos mas deverá enfatizar-se no sentido de que as 

aprendizagens sejam úteis, accionáveis no dia-a-dia (Cachapuz, et al, 2002).  

O EPP valoriza o tratamento de situações problemáticas propostas pelos alunos, sempre 

que possível, ou pelo próprio professor que as discute com a turma de modo que os alunos se 

apropriem delas e as sintam como suas. Daí a sua “visão externalista e racionalista 

contemporânea da Ciência”. Estas situações constituirão o ponto de partida para percursos de 

pesquisa que os próprios alunos planificarão no sentido de construírem o caminho que melhor 

se adeqúe à resolução do problema em causa. As ideias que os alunos têm, relativamente à 

questão a pesquisar, são tidas em conta e constituem parte muito importante em todo o 

processo. A aprendizagem centra-se no aluno, com o contributo dos pares e do professor, é 

pois, de cariz sócio-construtivista. O conhecimento construído poderá ser mobilizado pelo 

aluno para resolução de situações novas com que se confronte. O que aqui se pretende é que o 

aluno desenvolva competências através da construção de conceitos, atitudes e valores. O 

“trabalho de grupo e de cooperação inter-grupos” é a modalidade de eleição pois acredita-se 

que desta forma se vão gerando cidadãos com espírito cooperativo e atitudes de respeito para 

com as ideias dos outros sem, no entanto, deixar de argumentar e contrapor, de forma 

justificada as suas. O aluno desenvolve uma atitude crítica face a si, a sua forma de pensar e 

actuar assim como em relação aos outros. O papel do professor é muito mais exigente pois ele 

terá de estar muito seguro quer dos conteúdos científicos das temáticas a abordar quer dos 

processos didácticos. Terá de ser o orientador, promotor de debates, fomentar o envolvimento 

de todos os alunos, estar atento a todas as situações desafiadoras, ser, ele próprio, um 

desafiador. “É pois urgente que o professor promova e incentive a criação de situações 

dilemáticas, situações criadoras de valores que ajudem à reflexão participada e à tomada de 

opções e decisões mais fundamentadas e participadas…” (Cachapuz, et al, 2002: 143,169). 

Nos percursos de pesquisa são valorizadas actividades inter e transdisciplinares o que 

vai ajudando a desenvolver nos alunos a ideia da interligação de diferentes saberes e a 

importância do contributo de especialistas de diferentes áreas na resolução de um mesmo 

problema (Cachapuz, et al, 2002).  

No que diz respeito à avaliação, ela faz parte integrante do ensino e engloba aspectos 

relacionados com atitudes, conceitos, valores e capacidades. Ao contrário das perspectivas 

anteriormente apresentadas, a ênfase da avaliação está em todo o processo e não apenas nos 

conceitos (Cachapuz, et al, 2002).  
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No EPP dá-se especial importância ao “pluralismo metodológico”. Das diferentes 

estratégias (pesquisa institucional, pesquisa bibliográfica…) nas quais se desenvolverão 

actividades e tarefas diversificadas, destaca-se o Trabalho Experimental. Os autores defendem 

que o TE, implicando a realização de experiências com controlo de variáveis, é uma via 

fundamental para uma educação científica como se pretende nesta perspectiva de ensino. O 

TE não tem aqui apenas a função de confrontar os alunos com as suas ideias erróneas (EMC) 

ou de confirmar o que já é sabido pelo professor EPT mas sim realizar actividades mais 

abertas que sirvam para resolver problemas sentidos pelos alunos. Essas actividades poderão 

gerar “…situações em que os dados obtidos pela via experimental, são o fermento para a 

discussão, conjuntamente com elementos vindos de outras fontes”. Aqui os resultados não são 

conhecidos antecipadamente nem adquiridos posteriormente, são discutidos inter pares e 

reflectidos os limites da validade dos mesmos. Também aqui o papel do professor é essencial, 

levantando ele próprio questões que ajudem na reflexão e que contribuam para que o aluno se 

vá familiarizando com o trabalho científico que não tem nada a ver com a metodologia 

adoptada pelo (EPD). Neste caso trata-se de ter em conta o aluno como pessoa com 

“…características e interesses cognitivo-afectivos, tendo em conta as suas dificuldades, 

motivações, desempenhos e pontos de vista. Desta forma se desenvolve no aluno a capacidade 

de compreender os percursos que os cientistas percorrem na construção do conhecimento 

científico ”(Cachapuz et al, 2002:179, 180).  

 

2.7.2 - Ensino Experimental das Ciências  

 

Já atrás falámos da forma como nas diferentes perspectivas de ensino (EPT, EPD, EMC 

e EPP) se encara o TE. São visíveis as divergências apresentadas pelo facto de cada uma se 

fundamentar em teorias de cariz mais ou menos empiristas ou racionalistas. Interessa tomar 

consciência que “desde muito cedo as crianças devem ser envolvidas em actividades práticas, 

laboratoriais e experimentais de âmbito e finalidade distintas”(Martins, I. et al, 2006a:24). 

Spodek e Saracho apud Peixoto (2008) atestam que a capacidade de pensar cientificamente 

necessita ser estimulada desde os primeiros anos para que o desenvolvimento da criança se 

desenvolva de forma mais adequada. Para Bóo (2000) e Jonhson (1996,1998,2000), apud 

Peixoto (2008) durante os primeiros anos de vida as crianças exploram tudo que as rodeia, 

apreendem o mundo através dos sentidos, o corpo e a mente funcionam como se fossem um 
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só. Estes autores são da opinião que é neste período que se inicia o desenvolvimento 

científico. Segundo Jonhson (1998) e Fleer e Robbins (2003 a) apud Peixoto (2008), alguns 

investigadores consideram que as experiências que as crianças realizem informalmente não 

contribuem grandemente para o seu desenvolvimento conceptual. Gelman, apud Peixoto 

refere que a criança tem necessidade de organizar a “…sua experiência por objectos, 

propriedades, sensações e acontecimentos” (p.121).  

Sendo o ensino experimental das ciências necessário é importante e fundamental que se 

realize segundo processo didácticos actuais. Segundo a investigação em Educação em 

Ciências, é urgente que as práticas em sala de aula se alterem no sentido de haver uma 

articulação entre teoria e as actividades experimentais. É essencial reconhecer que os alunos 

são detentores de ideias sobre muitos dos temas abordados no ensino formal, que lhes advêm 

do quotidiano ou de experiencias escolares anteriores. Segundo Driver e Oldham (1986) apud 

Peixoto (2008) os indivíduos constroem modelos e esquemas mentais de acordo com as suas 

formas de ver e interpretar o mundo e de acordo com as suas próprias experiências. Essas 

ideias são intrínsecas a cada indivíduo, diferindo de criança para criança. Os professores 

devem estar atentos as essas “teorias” pois elas poderão constituir um obstáculo à construção 

do novo conhecimento (concepções alternativas). O ensino contextualizado, com valorização 

do quotidiano tem de ser assumido pelos professores de forma que os alunos deixem de ter 

uma visão da Ciência como algo que não tem nada a ver com a vida (Martins, I. et al, 2006a). 

O sócio-construtivismo constitui o conjunto de conhecimentos, no domínio da 

psicologia da aprendizagem, que fundamentam o processo didáctico que actualmente se 

propõe para o desenvolvimento do Ensino Experimental em sala de aula. Como já se disse 

atrás, os professores devem estar conscientes de que “… o que o aluno já sabe é um factor 

crítico que afecta a aprendizagem futura”. O Construtivismo explica a importância do 

envolvimento mental da pessoa, na construção do próprio conhecimento. Com base nesta 

teoria a “…aprendizagem escolar será vista como um processo de (re) construção desse 

conhecimento e o ensino como a acção facilitadora desse processo” (Martins, I. et al, 

2006a:25). Porém nesse processo é crucial a interacção com os professores e com os pares 

(Cachapuz et al, 2002). Toma-se como pressuposto teórico o ponto de vista de Vygotski e as 

actividades experimentais são ocasiões de estimular os alunos intelectualmente na sua “… 

zona de proximidade do desenvolvimento que ultrapassa as suas possibilidades conceptuais de 

momento, mas apesar disso lhes é acessível, graças à mediação do professor, do grupo e das 

suas actividades” afirma Astolfi (1998: 118). Ainda o mesmo investigador diz que o 



56 

 

pensamento formal não vem do nada tem de ser estimulado através de actividades desafiantes, 

exigentes mas acessíveis. Se o professor for a ter em conta o determinismo dos estádios de 

desenvolvimento da teoria de Piaget, tem de estar constantemente a adaptar-se às 

possibilidades dos alunos a cada momento. Os alunos só executam tarefas segundo as 

competências que já dispõem. Ora, segundo Millar e Osborne, 1998 apud Pereira 2002: 35, 

“… é essencial que se inicie cedo o processo de desenvolver a capacidade de raciocinar sobre 

a evidência e de usar os argumentos de forma lógica e clara”. O ensino experimental das 

ciências realizado de forma correcta, ou seja com controlo explícito de variáveis é promotor 

do desenvolvimento do raciocínio sobre a evidência e da capacidade de argumentação.

 Segundo Martins et al (2006a) do ponto de vista psicológico atrás referido, quem ensina 

terá de ter em conta alguns processos: 

 

Procurar identificar e utilizar as ideias dos alunos acerca dos temas constantes no Currículo e nos 

programas; 

Aceitar e incentivar a expressão de ideias e de dúvidas por parte dos alunos; 

Incentivar a colaboração entre os alunos; 

Encorajar a partilha de ideias e a discussão, bem como a realização de trabalho de grupo; 

Encorajar a utilização de diferentes fontes de informação; 

Orientar os alunos na pesquisa de informação de forma eficaz; 

Incentivar os alunos a testar as suas ideias; 

Orientar os seus alunos na realização de processos elementares de investigação/pesquisa; 

Encorajar a auto-análise, a reflexão e a procura dos outros para a resolução dos seus próprios problemas; 

Encarar as ideias que se têm como hipóteses de trabalho que é preciso testar, procurando hipóteses 

alternativas (p:27).  

 

O Processo de Ensino Experimental das Ciência aqui considerado prevê aprendizagens 

a três níveis: conceitos, atitudes e processo. Os conceitos são os que se relacionam com a 

temática envolvida. Quanto aos processos espera-se que os alunos compreendam o que é um 

ensaio controlado, sejam capazes de organizar e registar os dados, utilizar os materiais 

necessários à realização das experiencias com autonomia e segurança (estão aqui implícitas 

atitudes), distinguir dados de uma observação da sua interpretação e da conclusão, identificar 

o efeito de cada uma das variáveis independentes em estudo, confrontar resultados obtidos 

com previsões feitas, perceber o limite da conclusão de cada uma das experiências realizadas. 

Mais explicitamente no que diz respeito a atitudes espera-se que o aluno respeite as normas de 

segurança pré estabelecidas, respeite os colegas e o professor, vá tomando consciência de que 
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deve dizer o que pensa mesmo que se verifique o contrário, isto é que o erro não é para ser 

ocultado mas para ser confrontado com o que se observa na actividade desenvolvida. 

(Martins, I et al, 2006a).  

Segundo a perspectiva EPP estas práticas são essenciais mas não suficientes, há que ir 

para além do Ensino Experimental das Ciências. O TE, embora muito importante, deve ser 

uma estratégia entre outras que o professor pode adoptar para educar em ciência os seus 

alunos. Importa que estes sejam envolvidos em questões que realmente os preocupem, 

colocadas por eles próprios ou por outros (professores, pais…) e, sempre que possível, 

recorrer ao TE como uma estratégia na ajuda à pesquisa de uma resposta à questão em estudo. 

Não quer dizer que não se realizem experiencias em sala de aula que não se insiram em 

percursos de pesquisa, importa é que o professor não fique apenas por aqui, pois não estará a 

contribuir para uma verdadeira Educação em Ciência dos seus alunos. Para se desenvolverem 

cidadãos informados, responsáveis, com sentido crítico, capazes de participar de forma 

cooperada, na resolução de problemas sociais o ensino das ciências não pode centrar-se 

apenas no TE. A Educação em Ciência deve ser vista em primeiro lugar como “promotora da 

literacia científica”, proporcionando aos indivíduos momentos de trabalho e reflexão que lhes 

permitam compreender e apropriar-se de ideias importantes das Ciências que mobilizarão nos 

acontecimentos do quotidiano. Esta literacia deve capacitar os sujeitos para a compreensão 

dos benefícios e os malefícios da Ciência assim como as limitações dos conhecimentos 

científicos (Cachapuz, et al, 2002; Martins, I. et al, 2006a:19). É pois, fundamental 

desenvolver a atitude científica de respeito pela evidência para que não seja tudo aceite como 

válido sem existir questionamento e procura de evidências.  
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CAPÍTULO III - Fundamentação das Opções Metodológicas 
 

Neste capítulo descrevem-se e fundamentam-se as opções metodológicas adoptadas na 

consecução do estudo, assim como as técnicas e instrumentos mobilizados, decorrentes do 

problema e das questões de investigação e da hipótese formulada. Também se explicita o 

estudo realizado tendo em conta as diferentes fases que o constituíram. 

 

3.1-Metodologia, técnicas e instrumentos – justificação da sua escolha 

 

 

Como nos diz Cohen et al apud Jorge, M. (2005: 47). “… a investigação procura 

compreender os fenómenos do mundo, o que é  influenciado pelo modo como o vemos, o que 

entendemos por compreender e os propósitos que pretendemos alcançar com essa 

compreensão.”  

Tendo em conta a natureza do problema que subjaz (Capitulo I) a este estudo, adoptou-

se uma metodologia de cariz qualitativo porque se trata de um estudo educacional, por 

conseguinte no âmbito das Ciências Humanas Sociais. A investigação decorre numa realidade 

social complexa, constituída por seres humanos sendo que a relação que se estabelece não é a 

de sujeito-objecto mas sim sujeito-sujeito. Nestas circunstâncias seria muito difícil realizar 

um estudo de cariz quantitativo (Jorge, M., 2005).  

O nosso estudo, segundo Bogdin e Biken (1994) apud Assunção, M. (2009) enquadra-se 

numa metodologia de investigação qualitativa pois o ambiente natural é a fonte directa de 

dados; os dados recolhidos são de natureza descritiva; predomina um interesse mais centrado 

nos processos e não nos resultados; a análise dos resultados é sobretudo indutiva e a maior 

preocupação é com os pontos de vista dos participantes.  

Porquê um estudo de casos? A opção por esta metodologia deve-se ao facto de se tratar 

da análise de acontecimentos particulares, neste caso a maior ou menor aptidão para a 

realização de experiências com controlo de variáveis, de modo a  contribuir para o 

desenvolvimento de uma atitude científica, particularmente, a de respeito pela evidência, em 

crianças do 1º ciclo do Ensino Básico. Trata-se de uma ciência do singular como lhe chama 

Simon (1980) apud Jorge M. (2005) pois o estudo recai sobre uma turma em particular e não 
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sobre uma amostra aleatória de sujeitos. A preocupação deste estudo é compreender e não 

generalizar.  

Sendo o investigador, observador participante, num estudo de casos, o principal 

instrumento para recolha de dados e sua análise, procurou-se manter um distanciamento em 

relação à realidade o que não foi fácil porque, embora não fosse a professora titular da turma, 

foi a investigadora que orientou as actividades de cariz experimental desenvolvidas com os 

alunos.  

As variáveis em jogo eram muitas e de difícil controlo, daí a necessidade de se recorrer 

a fontes de evidências diversificadas e, por consequência, técnicas e instrumentos de 

investigação variados. 

Foi escolhida uma turma do 3ºano de escolaridade da escola em que a investigadora 

leccionava. O regime de funcionamento da escola era o duplo sendo que a mesma exercia as 

suas funções no turno da manhã e a turma seleccionada tinha o seu horário no duplo da tarde. 

Optou-se por esta escola por uma questão de facilidade de trabalho para a investigadora, 

quanto à turma, por ser a única de 3ºano, no duplo da tarde e, também, pelo facto da 

professora titular não estar a frequentar o Programa de Formação em Ensino Experimental das 

Ciências (PFEEC). 

Numa primeira fase do estudo inquiriram-se, por questionário, os alunos e a professora 

com a intenção de se tomar consciência da pertinência ou não da implementação de 

actividades de cariz experimental com controlo de variáveis assim como para recolha de 

dados que permitissem evidenciar a influência deste tipo de actividades no desenvolvimento 

de atitudes científicas, mais especificamente a de respeito pela evidência. O questionário 

apresentado aos alunos (anexo2-a) era constituído, na sua maioria, por perguntas fechadas, 

tendo os mesmos de escolher apenas uma de entre as opções apresentadas; uma questão 

aberta, dependente de uma fechada, em que, se respondessem sim à pergunta sobre ter 

realizado uma experiência, teriam de descrever a forma como a executaram. Optámos por este 

tipo de perguntas para evitarmos que as crianças se entediassem e também pela facilidade de 

tratamento.  

O questionário respondido pela professora (anexo 2-b) era formado, na sua maioria, por 

questões fechadas. Havia três de carácter aberto, cujo objectivo era aferir da veracidade ou 

não das respostas dadas anteriormente. A intenção desta inquirição foi, uma vez que a 

professora não frequentava o PFEEC, perceber-se qual a sua concepção sobre ensino 

experimental das ciências.  
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Os registos áudio, com recurso a pequenos gravadores portáteis, constituíram uma outra 

fonte de recolha de dados. O objectivo era recolher as falas dos alunos relativamente às 

questões que lhes eram colocadas, ao longo da realização das experiências, bem como da 

argumentação perante falas dos colegas ou da investigadora. Constituíram uma fonte de dados 

essencial para posterior descrição, análise e procura de evidências demonstrativas do 

desenvolvimento da atitude científica de respeito pela evidência. A opção pelo gravador 

também teve a ver com o facto de ser a investigadora a implementar as actividades na sala de 

aula. Este aparelho possibilitava a liberdade necessária para a orientação dos trabalhos na 

turma, sem preocupação de registo, escrito, das ocorrências orais, essenciais ao estudo. 

Para uma maior consistência e credibilidade do estudo, os alunos foram inquiridos, por 

questionário, (anexo 3) logo após a realização das actividades de cariz experimental, com 

controlo de variáveis, relativas às duas diferentes temáticas e, mais tarde, com um espaço 

temporal de 6 meses. Estes questionários eram constituídos por questões tipo fechado em que 

os alunos tinham de escolher uma das várias opções apresentadas e, ainda, uma questão em 

que os alunos deveriam organizar ordenadamente os procedimentos relativos à realização da 

actividade experimental apresentada no texto introdutório. Os questionários constituíram mais 

uma fonte de recolha de dados relativamente à evolução do desenvolvimento da atitude 

científica de respeito pela evidência.  

Todos os dados recolhidos foram alvo de uma análise qualitativa. As propostas de 

atribuição de sentido ou afirmações provisórias relativas ao sentido a dar aos incidentes, 

acontecimentos ou fenómenos ocorridos no contexto do estudo decorrem sobretudo mas não 

só das teorias (Paillé e Mucchielli, 2003: 41 e 42).  Se, por exemplo, aqueles revelarem: saber 

fazer experiências com controlo de variáveis; estarem atentos aos limites de validade das 

experiências e à legitimidade (ou não) das conclusões que tiraram, poder-se-á pensar que se 

esboça a construção de uma atitude de respeito pela evidência. Estaremos assim a facilitar a 

mobilização de elementos contidos nas teorias, mas de sentido amplo, na análise qualitativa a 

levar a cabo. Procurando que esta não se limite a ser um teste para uma determinada teoria de 

partida mas, antes, se constitua como uma análise viva, como uma teoria em construção 

(Paillé e Mucchielli, 2003: 41 e 42). Deste modo procede-se ao trabalho intelectual, 

particularmente, no capítulo V, de extrair significado, de fazer surgir significações dos 

fenómenos analisados. Porém, não bastam os elementos analisados, são fulcrais as relações 

que se estabelecem entre eles, um fenómeno ganha sentido num determinado contexto. Não 

nos limitámos à criação de categorias, como muitas vezes sucede na análise de conteúdo 
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clássica. Segundo Paillé e Mucchielli (2003: 155) a elaboração de categorias de análise 

qualitativa correspondem a um primeiro nível de análise. O desafio é que “formas” que 

configurações podemos obter. Por exemplo: constatar-se que a realização esporádica, mesmo 

que correctamente feita, de experiências com controlo de variáveis, não basta, embora seja 

condição necessária não é suficiente para desenvolvimento da atitude em causa. 

Assim a análise qualitativa dos dados recolhidos fez-se com recurso a grelhas (anexo 4) 

para as quais foram construídas categorias de análise qualitativa com base no quadro teórico 

(Ex. “em função de uma questão problema” – quadro nº 9) mas também emergentes do 

trabalho de campo (Ex. “as experiências servem para responder nos livros” – quadro 11). 

Então, como se acabou de referir, num segundo nível de análise procedeu-se a um trabalho 

interpretativo autêntico de questionamento dos dados baseado no quadro teórico, pois 

persegue-se a compreensão de uma dada situação no caso concernente à importância maior ou 

menor de desenvolvimento da atitude de respeito pela evidência. 

Com base na observação participante e na recolha de dados provenientes de vários tipos 

de registos, foi-se tendo uma perspectiva da situação inicial e foi-se construindo a estrutura de 

suporte ao desenrolar do trabalho de investigação.  

 

3.2- Desenvolvimento da investigação 

 

Para uma melhor compreensão da forma como se desenvolveu a investigação apresenta-

se um quadro em que se mostram, as diferentes fases que a constituíram bem como propósitos 

de cada uma delas, técnicas e instrumentos mobilizados. 
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Quadro 4 - Desenvolvimento do estudo 

 

Faseamento Propósito Técnica Instrumentos 

Fase 1 Avaliação diagnóstica Inquérito  Questionário  

Fase 2 A-  Recolha de ideias iniciais dos alunos 

sobre a temática “flutuação em líquidos” 

Inquérito oral Gravador áudio 

B- Realização de actividades 

experimentais – Flutuação em líquidos. 

Gravação 

 

 

Gravador áudio 

C- Recolha de dados (mudança de ideias 

havida) 

Inquérito  Questionário  

Fase 3 A- Realização de actividades 

experimentais – Dissolução em Líquidos 

Gravação Gravador áudio 

B- Recolha de dados (mudança de ideias 

havida) 

Inquérito Questionário  

Fase 4 Última recolha de dados (consistência 

de mudança de ideias havida) 

Inquérito Questionário 

 

Fase 1 

Realizou-se uma breve avaliação para diagnóstico dos alunos e da professora titular. 

Recorreu-se à técnica de inquérito utilizando-se como instrumento um questionário para 

os alunos e um, diferente, para a professora titular da turma.  

 

Fase 2   

A- Nesta sessão ouviram-se as ideias dos alunos acerca da flutuação sendo que a partir 

dos seus dizeres, se planearam as sessões experimentais seguintes. 

B- Realização de actividades de carácter experimental com os alunos, em sala de aula, 

relacionadas com a temática: Flutuação em Líquidos distribuídas por três sessões. 

C- Recolha de dados sobre a evolução dos alunos no que diz respeito ao 

desenvolvimento da atitude científica de evidência de prova. 

 

  



63 

 

Fase 3 

A- Realização de actividades de carácter experimental com os alunos, em sala de aula, 

relacionadas com a temática: Dissolução em Líquidos distribuídas por quatro sessões. 

B- Recolha de dados sobre a evolução dos alunos no desenvolvimento da atitude 

científica de exigência de prova com recurso ao inquérito por questionário. 

 

Fase 4  

Recolheram-se de dados, com intervalo de tempo de 6 meses, para verificar o estado 

dos alunos acerca da atitude científica de respeito pela evidência.  

 

O tratamento e apreciação dos dados recolhidos, por inquirição e por registo áudio, 

foram submetidos a análise qualitativa e organizados em grelhas que se expõem no capítulo 

referente à apresentação e discussão dos resultados. 
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CAPÍTULO IV- Percursos Realizados 
 

Neste capítulo procura-se apresentar o trabalho realizado tendo como referencial os 

objectivos explicitados no Capítulo I.  

Começa-se por fazer uma breve caracterização da turma e da professora titular. 

Apresenta-se a análise sucinta sobre o Currículo do Ensino Básico com especial 

enfoque no que respeita ao desenvolvimento de uma atitude científica e sublinhando o aspecto 

relacionado com a atitude de evidência de prova. Procede-se à descrição pormenorizada, das 

actividades de cariz experimental realizadas em sala de aula com os alunos que constituíram a 

amostra. 

 

4.1 – Breve caracterização da Turma e da professora 

 

Turma de 3ºano, mista, constituída por 24 alunos. Durante o seu percurso escolar 

tiveram professores (as) diferentes em cada ano. O seu aproveitamento era razoável não se 

destacando nenhum aluno em particular. O comportamento, médio, era considerado de bom. 

A média sócio económica era baixa. Nenhum aluno possuía computador em casa. 8 

Pelas respostas dadas no questionário, e informação oral, ficou-se a saber que a 

professora tinha 20 anos de serviço e 40 de idade.  

 

4.2 – Análise sucinta do documento Currículo Nacional do Ensino 
Básico 

 

No Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB), na área de Estudo do Meio vem 

referido que “O Meio desempenha um papel condicionante e determinante na vida, 

experiência e actividade humanas, ao mesmo tempo que sofre transformações contínuas como 

resultado dessa mesma actividade “ (DEB, 2001:75.) Neste mesmo documento é bem clara a 

ideia de que os alunos chegam à escola imbuídos de muitas ideias, preconceitos, emoções, 

                                                             
8 Informação prestada pela Professora com base no seu Projecto Curricular de Turma (instrumento de 

gestão pedagógica onde deve ser visível a reflexão feita sobre a caracterização da turma, estratégias e métodos 

a pôr em prática no processo de ensino/ aprendizagem. 
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afectos e mesmo superstições. Estes conhecimentos vêm impregnados de subjectividade, 

incoerências e são demasiado simplistas, em relação ao tão complexo meio que nos rodeia. 

Através de processos de ensino adequados, em que o ambiente de partilha é determinante, 

essas ideias egocêntricas, explicações mágicas dos fenómenos típicas do pensamento infantil, 

vão-se alterando, “dando origem a um conhecimento mais rigoroso e científico.” (ibid). 

No mesmo documento pode ler-se que no primeiro ciclo “o professor deve proporcionar 

aos alunos oportunidades de se envolverem em aprendizagens significativas – isto é, que 

partam do experiencialmente vivido e do conhecimento pessoalmente estruturado – que lhes 

permitam desenvolver capacidades instrumentais cada vez mais poderosas para compreender, 

explicar e actuar sobre o meio de modo consciente e criativo” (DEB, 2001: 76). No que 

respeita à gestão do programa de Estudo do Meio, é bem explícita a ideia de que aquele deve 

ser gerido e desenvolvido em conformidade com o grupo, turma, em que se inclui o professor. 

Podem ser suprimidos ou até acrescentados conteúdos relevantes para aquele grupo.  

As actividades investigavas, ou melhor dizendo, de carácter investigativo, estão 

intrinsecamente ligadas a um princípio orientador do programa de Estudo do Meio (EM) que 

se refere à importância da “assunção de uma atitude de permanente pesquisa e 

experimentação. Ou seja aponta para o desenvolvimento, pelo aluno, de uma atitude 

científica, que deve ter em conta os seguintes aspectos: 

 

• “A função da descoberta, da explicação e das preconcepções; 

• O papel da evidência no desenvolvimento e testagem de ideias; 

• A necessidade de ser crítico em relação às sua ideias e formas de trabalhar; 

• A compreensão de que pode aprender gradualmente através da sua própria actividade” (DEB, 

2001:80). 

 

O segundo aspecto atrás referido é aquele que, particularmente, interessa ao presente 

estudo. 

No que se refere à área de Ciências Físicas e Naturais (CFN) e mais especificamente na 

sua importância no currículo do ensino básico no CNEB diz que a Ciência e a Tecnologia 

desempenham no nosso dia-a-dia um papel de tal relevo que se ”… exige uma população com 

conhecimento e compreensão suficientes para entender e seguir debates sobre temas 

científicos e tecnológicos e envolver-se em questões que estes temas colocam, quer para eles 

como indivíduos quer para a sociedade como um todo” (DEB, 2001:129). É necessária uma 

intervenção devidamente planeada na escola e, mais especificamente, do professor pois o 
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conhecimento científico não se adquire simplesmente porque se vivem situações do 

quotidiano. Cabe ao professor organizar e sistematizar o conhecimento conforme ao nível 

etário e ao contexto escolar. 

Como tal, o ensino da Ciência é fundamental e prioritário na educação básica pois os 

alunos que prosseguem no ensino secundário e mais especificamente em áreas de Ciências 

Fisco Naturais, são uma minoria. O ensino deve dar possibilidade aos alunos de: 

 

• Despertar a curiosidade acerca do mundo natural à sua volta e criar um sentimento de 

admiração, entusiasmo e interesse pela Ciência; 

• Adquirir uma compreensão geral e alargada das ideias importantes e das estruturas explicativas 

da Ciência, bem como dos procedimentos da investigação científica, de modo a sentir 

confiança na abordagem de questões científicas e tecnológicas; 

• Questionar o comportamento humano perante o mundo, bem como o impacto da Ciência e da 

Tecnologia no nosso ambiente e na nossa cultura em geral (DEB, 2001: 129) 

 

  O mesmo documento refere que ao longo do ensino básico o estudo das ciências 

proporcione aos alunos oportunidade de procurarem explicações sobre o mundo e sobre si. 

Para que tal seja possível é necessário: 

 

• Analisar, interpretar e avaliar evidência recolhida quer directa, quer a partir de fontes 

secundárias; 

• Conhecer relatos de como ideias importantes se divulgaram e foram aceites e desenvolvidas, 

ou foram rejeitadas e substituídas; 

• Reconhecer que o conhecimento científico está em evolução permanente, sendo um 

conhecimento inacabado; 

• Aprender a construir argumentos persuasivos a partir de evidências; 

• Discutir sobre um conjunto de questões pertinentes envolvendo aplicações da Ciência e das 

ideias científicas a problemas importantes para a vida na Terra; 

• Planear e realizar trabalhos ou projectos que exijam a participação de áreas científicas diversas, 

tradicionalmente mantidas isoladas (DEB, 2001: 130). 

 

Os quatro primeiros itens estão especialmente relacionados com o respeito pela 

evidência e, portanto, de interesse para o nosso estudo. 

Nos diferentes ciclos do ensino básico, as actividades experimentais devem ser 

planeadas e decorrerem de problemas que se desejam investigar e não se limitarem à 

aplicação de um “receituário” Os alunos devem desenvolver competências específicas em 
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diferentes domínios: conhecimento; raciocínio; comunicação e atitudes. No que concerne às 

atitudes vem explicitado que as actividades experimentais devem ser implementadas de forma 

que os alunos desenvolvam atitudes de “curiosidade, perseverança e seriedade no trabalho, 

respeitando e questionando os resultados obtidos, a reflexão crítica sobre o trabalho 

efectuado, a flexibilidade para aceitar o erro e a incerteza, a reformulação do seu trabalho…” 

(DEB, 2001: 132-133).  

Esta breve análise do CNEB no que diz respeito ao EM e às CFN mostra como entre 

outras atitudes de grande relevo no desenvolvimento de cidadãos minimamente letrados 

cientificamente, a de respeito pela evidência é de crucial importância. 

 

4.3 - Implementação das actividades de cariz experimental 

 

Apresentamos aqui o descritivo das actividades de cariz experimental desenvolvidas ao 

longo de um determinado período de tempo (fase 2 e 3), conforme quadro organizativo (nº5) 

apresentado nas páginas 68 e 69. 

 

4.3.1- Justificação das opções tomadas 

 
A investigadora optou pelas temáticas “Flutuação em Líquidos” e Dissolução em 

Líquidos por possuírem enquadramento curricular e terem sido testadas no âmbito do PFEEC 

(Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências para Professores do 1º CEB), 

pela própria, com os Professores Formandos (PF) nas Sessões de Grupo (SG) e em sala de 

aula pelos PF com os seus alunos. Também pesou nesta preferência o facto de serem 

apropriadas para a realização de experiências com controlo de variáveis o que contribuiria, 

segundo a hipótese de investigação formulada, para o desenvolvimento de uma atitude 

científica de respeito pela evidência. O facto de as mesmas não integrarem o Programa de 

Estudo do Meio para o 3ºano de escolaridade não constituiu obstáculo pois é bem claro nos 

princípios orientadores do Programa de Estudo do Meio/ Ciências Físico Naturais (EM/CFN) 

(Departamento de Educação Básica, 1998) que os professores têm liberdade para alterar a 

ordem dos conteúdos e associá-los, ou mesmo variar o seu grau de aprofundamento. No 

CNEB é explicitado que cabe ao professor com os alunos, gerir o programa, planificar as 
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experiências ao longo do ano contextualizando-as, fazendo-as decorrer de problemas 

levantados. O importante não é o fazer experiências em si mas o processo utilizado na sua 

realização. Tendo em conta todos estes argumentos, a professora da turma mostrou-se 

receptiva. Esta intervenção na sua turma vinha preencher o tempo destinado ao Ensino 

Experimental das Ciências, 2:30h, no tempo semanal, de Estudo do Meio (5:00h).9 Os 

conteúdos referentes a estas temáticas, englobados no Conceito “Modelo da estrutura da 

matéria” Martins e Veiga (1999:), integram o programa de EM / CFN relativo ao 1ºano de 

escolaridade. Estranhamente este conceito, no programa referente ao 1ºciclo, só surge em 

conteúdos propostos para o 1º e 2ºanos. No Currículo Nacional do Ensino Básico (DEB, 

2001) está bem claro que as competências específicas, neste caso relativas ao EM/ CFN, mas 

de modo similar ao que acontece para as outras áreas, são para serem desenvolvidas durante 

os 4 anos que constituem o 1º ciclo, em três grandes domínios que se interligam: A 

localização no espaço e no tempo; O conhecimento do ambiente natural e social e O 

Dinamismo da inter-relação entre o natural e o social.  

Foi pois com base na margem de liberdade que os professores têm para gerir o 

programa, nas recomendações e nas competências gerais (transversais ao ensino básico) e 

específicas para o 1ºciclo (concretamente as de estudo do Meio) explicitadas no CNEB, que 

justificámos as temáticas globalizantes onde se enquadram as actividades de carácter 

experimental escolhidas para realizar na turma. Na descrição da forma como as actividades 

foram levadas a cabo apresentamos as competências envolvidas, gerais (cg) e específicas de 

EM/ CFN (ce). 

 

4.3.2 - Desenvolvimento das actividades 

 

Como já se referiu as actividades implementadas tinham sido testadas no âmbito do 

PFEEC. Nos instrumentos de planificação e registo das mesmas, fizemos algumas adaptações 

que achámos pertinentes e facilitadoras para os alunos envolvidos, pois  era a primeira vez 

que realizavam actividades experimentais com planificação prévia e com controlo de 

                                                             
9 Despacho n-º 19 575/2006 
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variáveis. Também tínhamos limites de tempo porque  a turma não era nossa e o horário 

combinado com a professora foi das 16h às 17:30h.  

Apresentamos, nas páginas 70 e 71, um quadro organizativo das sessões realizadas para 

um melhor entendimento do desencadear do trabalho na turma.  
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Quadro 5 - Organização da execução das actividades  

Etapas do trabalho Questão problema Actividade Técnica de recolha de 
dados 

Instrumentos Tempo 
previsto 

Temp
o gasto Fases (F) Sessões 

 F1  Ideias existentes, incluindo a professora, 
relativamente ao Ensino Experimental das 
Ciências. 

Em que ponto estão os alunos e a 
professora relativamente ao 
Ensino Experimental das 

Ciências? 

Inquérito 
Individual 

Questionário 30 m 30 m 

F2 A 
1ªsessão 
gravada 

O que é que os alunos sabem sobre a 
flutuação. 

Recolha de ideias dos alunos 
sobre a temática “flutuação em 

líquidos” 
Em colectivo com 
individualização 

 

Questionamento oral em 
colectivo 

Gravador 60m 60m 

B 
2ªsessão 
gravada 

1-O que acontecerá se se colocar, no 
recipiente com água, cada um dos objectos do 
quadro? 

 

Explorando… o comportamento 
de objectos em água. 

 

Questionamento oral em 
colectivo 

Registo escrito dos alunos 
 

Gravador 
 

Carta de planificação 
e registo 

45m 45m 

2- Qual a carga máxima de um objecto 
flutuante? 

Questionamento oral em 
colectivo. 

Registo escrito dos alunos 

Gravador 
Carta de planificação 

e registo 

45m 45m 

3ªsessão 
gravada 

1- A batata afunda por ser mais pesada do que 
a maçã? 
2- Pedaços pequenos de batata podem flutuar 
na água? 
3-Como fazer flutuar uma barra de plasticina? 
4-A batata pode flutuar se juntarmos mais 
água? 

Explorando…factores que 
influenciam o comportamento de 

um objecto na água. 
 

Questionamento oral. 
Registo escrito dos alunos 

 

Gravador 
Carta de planificação 

e registo 

90m 120m 

4ª sessão 
gravada 

Será que o tipo de líquido tem influência no 
comportamento dos materiais que nele 
mergulhamos? 

 

Explorando… condições de 
flutuação. 

 
 

Questionamento oral em 
colectivo. 

Registo escrito 
 

Gravador 
Carta de planificação 

e registo 

  

C Recolha de dados (mudança de ideias havida) 
 

Em que ponto estão os alunos 
relativamente à atitude científica 

de evidência de prova? 

Inquirição 
 

Questionário 20m 25m 

F 3 A 
5ªsessão 
gravada 

Que ideias têm os alunos sobre dissolução? Contextualização para iniciação 
de actividades de cariz 

experimental relativas à temática: 
Explorando materiais: “dissolução 

em líquidos” 
 

Questionamento oral em 
colectivo. 

Gravador 15m 20m 
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6ªsessão 
gravada 

O tipo de rebuçado influencia o tempo de 
dissolução? 

 

Factores que influenciam o tempo 
de dissolução de um material. 

 

Questionamento oral em 
colectivo 

Registo escrito dos alunos 
 

Gravador 
Carta de planificação 

e registo 

45min 50min 

7ªsessão 
gravada 

A temperatura do solvente (água) influencia o 
tempo de dissolução de diferentes tipos de 
rebuçados? 

Questionamento oral em 
colectivo 

Registo escrito dos alunos 
 

Gravador 
Carta de planificação 

e registo 

45min 45min 

8ªsessão 
gravada 

O tipo de líquido (solvente) influencia o tempo 
de dissolução? 

Questionamento oral em 
colectivo 

 
Registo escrito dos alunos 

 

Gravador 
Carta de planificação 

e registo 

45min 45min 

B Em que ponto estão os alunos relativamente à 
atitude científica de evidência de prova? 

Recolha de dados (mudança de 
ideias havida) 

 

Inquérito 
 

Questionário 20min 20min 

F4  Em que ponto estão os alunos relativamente à 
atitude científica de evidência de prova? 

Última recolha de dados 

(consistência na mudança de ideias 

havida) 

Inquérito Questionário 
(o mesmo da F3- B) 

20min 20min 

 

 

   



72 

 

Temática: flutuação em líquidos 

 

Fase 2- A 

1ª Sessão gravada 

Os propósitos subjacentes a esta sessão foram contextualizar a temática “flutuação em 

líquidos” e auscultar as ideias dos alunos sobre a mesma. 

Iniciou-se a sessão explicando aos alunos as razões da nossa presença ali, que se iriam 

fazer com eles experiências relacionadas com a flutuação e que, em primeiro lugar queríamos 

saber que ideias tinham sobre isso. Foi pedida autorização para utilização do gravador no 

registo das suas falas. Mostrou-se-lhes o aparelho, fizeram-se algumas experiencias, falaram, 

ouviram e acharam piada. Familiarizaram-se com o gravador, aprenderam a utilizá-lo pois a 

sua ajuda iria ser necessária em algumas situações.  

Nestas idades as crianças gostam muito de brincar na água com objectos portanto não 

foi difícil provocar o diálogo. De início mostraram-se um pouco desconfiados. “Como é que 

esta agora se lembra de nos ouvir, sobre as nossas brincadeiras na água? Para que serve isto? 

Vai ser uma paródia! ”- pensariam, talvez.  

O diálogo decorreu conforme descritivo da gravação (apêndice I-a)  

Foi uma sessão muito rica em expressão de ideias por parte dos alunos. Foi um pouco 

difícil convencê-los a falarem cada um na sua vez mas conseguimos e, através da gravação, 

captaram-se dizeres muito interessantes.  

Estava criado ambiente para se avançar. Ficou decidido que voltaríamos daí a oito dias 

para darmos início às experiências. Queriam encetar as actividades neste mesmo dia, ficando 

um pouco desiludidos. Foi-lhes explicado que era necessário material, que as suas falas iriam 

ser analisadas e a partir daí planeadas as actividades.  

No final desta sessão era evidente que a ideia geral que os alunos tinham era que os 

objectos “pesados afundavam e os leves flutuavam” 

 

Fase 2- B 

Antes de apresentarmos, de forma sintética, as actividades implementadas na turma, e a 

forma como decorreram, relativamente à temática Flutuação em Líquidos fazemos um breve 
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enquadramento curricular às mesmas. Optamos por o fazer neste espaço e não na introdução a 

cada uma por o mesmo ser comum a todas.   

Sabe-se que as competências não se desenvolvem no vazio, têm de ser mobilizados 

conteúdos, actividades … Tendo em conta o CNEB apresentamos as competências gerais (cg) 

e especificas do EM/CFN (ce) ali explicitadas para cujo desenvolvimento os conteúdos e 

actividades realizadas contribuem.  

Preferimos apresentar o enquadramento curricular em formato de grelha por acharmos 

de leitura mais fácil. 

Quadro 6- Enquadramento curricular temática flutuação em líquidos 

Temática: Flutuação em líquidos 

Actividades 

*Explorando o comportamento de objectos em água. 

*Explorando os factores que influenciam o comportamento de um objecto na água. 

*Explorando condições de flutuação. 

cg ce (EM/CFN) Conteúdos/actividades 

programáticos 

*Mobilizar saberes culturais 

científicos e tecnológicos para 

compreender a realidade e para 

abordar situações e problemas do 

quotidiano; 

*Usar adequadamente 

linguagens das diferentes áreas do 

saber cultural, científico e 

tecnológico para se expressar; 

*Usar correctamente a língua 

portuguesa para comunicar de forma 

adequada e para estruturar 

pensamento próprio; 

*Adoptar metodologias 

personalizadas de trabalho e de 

aprendizagem adequadas a objectivos 

visados; 

*Pesquisar, seleccionar e 

organizar informação, para a 

transformar em conhecimento 

mobilizável; 

*Adoptar estratégias adequadas 

à resolução de problemas e à tomada 

de decisões; 

*Realizar actividades de forma 

autónoma e criativa; 

*Cooperar com os outros em 

tarefas e projectos comuns. 

*Explicação de alguns fenómenos 

com base nas propriedades dos materiais; 

*Realização de actividades 

experimentais simples para a 

identificação de algumas propriedades 

dos materiais, relacionando-os com as 

suas aplicações. 

*Reconhecer materiais que flutuam 

ou não flutuam; 

*Realizar experiências com 

materiais e objectos de uso corrente; 

*Comparar alguns materiais 

segundo algumas das suas propriedades; 

*Agrupar materiais segundo essas 

propriedades e relacionar essas 

propriedades com a utilidade dos 

materiais. 
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Salientamos que todas as actividades desenvolvidas sobre esta temática se basearam no 

Guião Didáctico para Professores e caderno de registo dos alunos do PFEEC (Martins et al 

2006b). 

 

2ª Sessão gravada 

 

Passados oito dias regressámos à escola com todos os objectos necessários à 

implementação das primeiras actividades de carácter experimental.  

Ainda em grande grupo, fez-se um breve resumo do que se tinha passado na sessão 

anterior e das ideias mais relevantes que os alunos tinham exprimido acerca da flutuação. 

Organizou-se a turma em quatro grupos ficando designados por A, B, C, D. Agruparam-

se mesas duas a duas e os alunos distribuíram-se à volta das mesmas.  

Como era a primeira actividade procurou-se que todos alunos mexessem, 

manipulassem, experimentassem o mais possível…  

 

1ª questão problema 

 

O que acontecerá se se colocar no recipiente com água cada um dos objectos do quadro? 

 

Propósitos da actividade: 

1- Prever o comportamento de diferentes objectos na água (flutuação/afundamento); 

2- Verificar o comportamento de diferentes objectos na água. 

 

Procedeu-se à realização da experiência 

• Os objectos necessários à realização da mesma foram colocadas nas mesas: recipiente 

com água, vários objectos e folha para registo (anexo5-g). Deu-se algum tempo para os alunos 

observarem e manipularem os objectos. Foi necessário combinar algumas regras como por 

exemplo o cuidado a terem na colocação dos corpos na água para não molharem as mesas 

nem o chão e a ordem pela qual os colocariam. Sem esta conversa prévia seria uma grande 

confusão.  

• Foi solicitado a alguns alunos que lessem a questão problema inscrita na folha de 

registo. 
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Antes de experimentarem fizeram as suas previsões registando-as. Depois foram 

colocando, um a um, os objectos na água, observaram o seu comportamento e efectuaram o 

registo na folha, conforme o verificado. 

Finalmente foram comparadas as previsões com a verificação. Foi notório o facto de 

alguns alunos, mesmo com o registo feito a esferográfica, tentarem apagar as previsões feitas 

por não coincidirem com a verificação.  

 

2ª questão problema 

 

O que acontecerá à bacia (colocada no recipiente com água) à medida que se forem 

colocando objectos no seu interior? 

 

Aproveitando o recipiente que estava nas mesas, o respectivo líquido e a pequena bacia 

de plástico, procedeu-se à realização da 2ª experiência cujos propósitos eram: 

1- Prever a carga máxima de um objecto flutuante (bacia/taça) na água. 

2- Verificar a carga máxima de um objecto flutuante (bacia/taça) na água. 

 

Procedeu-se à realização da experiência 

• Os objectos necessários à realização da mesma foram colocadas nas mesas: 

recipiente com água, saco com berlindes do mesmo tamanho e folha para registo (anexo5- h) 

• Foi solicitado a alguns alunos que lessem a questão problema inscrita na folha de 

registo. 

Mais uma vez se estabeleceram regras: evitar molhar a mesa, cada um, na sua vez, 

colocar um berlinde dentro de recipiente, fazer os registos com cuidado e falar baixo. 

Antes de se iniciar a experimentação, comparam-se os líquidos dos diferentes 

recipientes para se verificar a profundidade de cada um, colocando-se uma marca com uma 

caneta no exterior dos mesmos para que os alunos pudessem observar a diferença do nível à 

medida que colocassem berlindes dentro da pequena bacia. O nível inicial do líquido foi igual 

em todos os recipientes e os berlindes também eram do mesmo tamanho. 

Foi chamada a atenção dos alunos para este facto. Era a primeira experiencia em que se 

fazia controlo de variáveis.  
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Cada aluno, fez a sua previsão por escrito e, em grupo, fez-se a experiencia com 

respectivo registo após verificação. Compararam-se as ocorrências nos diferentes grupos e 

estabeleceu-se um diálogo bastante interessante que foi posteriormente analisado. 

 

3ª Sessão gravada 

 

O intervalo entre esta sessão e a anterior foi, em nosso entender, um bocado grande mas 

a interrupção da Páscoa assim determinou. Iniciou-se com uma conversa gravada, (apêndice I- 

c) sobre o que até ali tinha acontecido.  

Propositadamente, encaminhou-se o diálogo para o comportamento de batatas e maçãs 

na água. A análise de alguns excertos encontra-se no capítulo seguinte. Interessa aqui referir 

que as ideias prévias, dos alunos que se manifestaram, eram de que a maçã afundava e a 

batata flutuava. Afirmavam ter visto isso acontecer em casa. Através deste diálogo 

contextualizou-se a actividade. Estava criado o ambiente propício para o planeamento de 

actividades de cariz experimental que viessem confirmar ou infirmar as ideias dos alunos 

sobre o comportamento de alguns objectos na água. Não usaria a esponja e o barco por ele 

sugeridos, na primeira sessão, mas outros que se adequassem melhor aos propósitos das 

actividades.  

Tomámos como base a actividade: 

“Explorando… factores que influenciam o comportamento de um objecto na água” cujos 

propósitos são os seguintes: 

1-Prever factores que podem influenciar o comportamento (flutuação/afundamento) da batata 

e da maçã na água. 

2-Identificar o efeito da variação de cada uma das variáveis independentes (massa do objecto, 

volume do objecto, profundidade do líquido no recipiente e forma do objecto) na flutuação / 

não flutuação do objecto (variável dependente). 

No âmbito desta actividade considerámos, para trabalhar na turma, quatro questões 

problema, mais específicos. Por conseguinte, durante esta sessão realizaram-se quatro 

experimentações com controlo de variáveis. Era a primeira vez que esta turma realizava 

experiências segundo este processo. Mantiveram-se os grupos já anteriormente negociados. 

Foi colocado um gravador em cada um.  

 

As questões problema a investigar ficaram distribuídas conforme o quadro que se segue: 
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Quadro 7 - Organização dos grupos 

Grupos  Questões/ problema específicos  

A 1- A batata afunda por ser mais pesada do que a maçã? 

B 2- Pedaços pequenos, de batata, podem flutuar na água? 

C 3- Como fazer flutuar uma barra de plasticina? 

D 4- A batata pode flutuar se juntarmos mais água? 

 

Antes de cada grupo iniciar o seu trabalho foi colocado um recipiente transparente com 

água, igual ao que estava nas mesas dos grupos A, B e C, sobre a secretária. Introduziu-se 

uma batata e uma maçã no mesmo. Todos os alunos observaram que a batata afundou e a 

maçã flutuou. Estavam assim confrontadas as ideias prévias dos alunos com a verificação. 

Afinal a maçã, naquela quantidade de água da torneira e à temperatura ambiente flutuava e a 

batata afundava. Como se referiu anteriormente as ideias prévias eram precisamente o oposto 

do que aconteceu na realidade. Mas seria por causa da batata ser mais “pesada” e a maçã mais 

“leve”? 

Foi necessário recordar os cuidados a ter para não molharem as mesas e o chão, fazer os 

registos necessários, escolher o responsável de cada grupo para ligar o gravador e conduzir a 

actividade para que houvesse um mínimo de ordem. Organizados os alunos à volta das mesas, 

colocou-se um gravador em cada uma. Foi distribuída a carta de planificação e registo (anexo 

5- a), cada grupo referiu para o colectivo a questão problema que ia trabalhar e foi 

preenchendo a carta de planificação. O papel da investigadora foi rodar pelos grupos a 

orientar, fornecer os objectos necessários à realização das experiencias (balança, batatas, 

maçãs, plasticina, régua, recipientes…) a incentivar cada aluno a fazer a sua previsão, registá-

la e explicar o porquê. As experiências foram realizadas com entusiasmo, as observações 

cuidadas e o espanto, em alguns casos, enorme. Comparadas as previsões com a verificação, 

mais uma vez alguns alunos tentaram apagar as suas previsões para emendar por não 

coincidirem com a verificação.  

Por fim, cada grupo comunicou aos outros a experiência que realizou seguindo os 

registos efectuados e exemplificando com os objectos de que dispunha. 

Esta sessão merece-nos uma reflexão mais alongada. O facto de os alunos trabalharem 

em grupos e em questões diferentes de grupo para grupo, dificultou o desenrolar da acção. 

Sem hábitos neste modo de trabalhar e de escrita neste tipo de textos, tiveram dificuldade em 

efectuar os registos. Estavam ansiosos por experimentar e, alguns, manifestaram 

aborrecimento pelo facto de terem de escrever. Na nossa opinião uma das vantagens deste tipo 
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de planificação e registo é que se desenvolvem competências de escrita e leitura que nas aulas 

de Língua Portuguesa não acontecem. Como nos diz Jorba et al (nd) “aprender Ciencias 

supone aprender a ablary escribir temas de Ciencias” pg.247.  É um tipo de texto diferente dos 

que habitualmente escrevem e interpretam. Os registos efectuados pelos alunos não foram 

efectuados com muito cuidado. Falharam alguns, outros não foram feitos… Esta foi uma das 

limitações nesta sessão. 

Se a turma fosse nossa e pudéssemos gerir o tempo, teríamos feito os grupos rodar pelas 

diferentes mesas de modo a cada um vivenciar os diversos percursos. Foi outra limitação ao 

desenvolvimento da sessão dificultando uma melhor compreensão do que se passara em cada 

grupo. Mesmo assim ultrapassámos em 30min o tempo previsto para a realização da sessão. 

 O diálogo que se foi estabelecendo com os grupos, foi ajudando à tomada de 

consciência, por parte de todos os alunos da importância da planificação da experiência, do 

controlo de variáveis e do limite da validade das conclusões. É obvio que não utilizámos esta 

terminologia mas sim a que vem nas cartas de planificação (o que vamos mudar - variável 

independente em estudo; o que vamos manter - variável independente controlada e o que 

vamos medir ou observar - variável dependente) que se adaptaram do Guião Didáctico para 

Professores do Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências para professores 

do 1º CEB já atrás referenciado.  

Os grupos tiveram como suporte à planificação e registo a carta de planificação (anexo 

5-a) O diálogo que se foi estabelecendo foi sempre no sentido de cada um ir tomando 

consciência da importância do controlo de variáveis. 

Pelo diálogo estabelecido com os alunos do grupo C, nota-se que ainda havia pouca 

percepção do controlo das variáveis. Apesar de terem medido a massa da plasticina e 

registado, os alunos esqueceram esse pormenor e disseram que a barra de plasticina afundou 

por ser “mais pesada”. 

O grupo D foi o último a comunicar a experiência que realizou. Talvez pelo facto de nos 

grupos anteriores irmos sempre relevando a importância do controlo das variáveis, de 

limitarmos as conclusões à actividade realizada nas condições estabelecidas… neste último 

diálogo, alguns alunos já manifestaram evidências de início de tomada de consciência do 

limite da validade das conclusões.  

Na última parte do diálogo estabelecido nesta sessão, propositadamente, incidiu-se 

sobre o limite da validade das conclusões com intenção de provocar novas questões 
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relacionadas com uma nova variável independente a testar “o tipo de líquido”. Ficou assim 

criado o ambiente para a sessão seguinte. 

Os descritivos das gravações efectuadas em de cada grupo encontram-se no apêndice I–

d,e,f,g 

 

4ª Sessão gravada  

 

Na sequência da sessão anterior e já com ambiente propício, apresentámo-nos na turma 

para mais uma actividade de ensino experimental das ciências. Desta vez realizar-se-ia em 

colectivo, com carácter demonstrativo mas com a participação de todos os alunos na 

planificação, na preparação dos objectos e na experimentação. O nosso papel seria o de 

orientar e ir questionando os alunos. Não queríamos ultrapassar o tempo combinado. Também 

tínhamos o problema de um dos líquidos ser o álcool e, por uma questão de segurança, ser 

mais cauteloso este procedimento.  

Mais uma vez nos socorremos do Guião Didáctico. A actividade seleccionada foi:  

Explorando … condições de flutuação e  a questão problema mais específico foi: 

 

“Será que o tipo de líquido influencia o comportamento dos materiais que nele 

mergulhamos?” 

 

Apresentam-se os propósitos da actividade: 

1- Prever o comportamento de diferentes objectos em líquidos distintos; 

2- Verificar o comportamento de diferentes objectos em líquidos distintos. 

  

Como se pode ver pelo descritivo da gravação da sessão (apêndice I-h), a questão foi 

construída com a participação dos alunos. Um deles propôs o seguinte: “Queremos saber se na 

água do mar e no álcool flutuam os materiais.” Gerou-se um diálogo com intervenção de 

vários alunos e da investigadora até que a questão foi formulada conforme a que vem 

proposta no Guião Didáctico. O papel da investigadora foi essencial na medição do diálogo e 

na construção de uma boa questão.  

Com a colaboração dos alunos prepararam-se os objectos, mediram-se as quantidades 

dos diferentes tipos de líquido (água da torneira, água salgada e álcool). Organizaram-se os 

objectos a testar (batata, maçã, prego e pequena placa de esferovite). Fez-se a planificação em 
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colectivo. Cada aluno tinha o seu modelo de carta de planificação onde efectuou os registos 

inclusive as previsões. Realizou-se a experiência. Todos os alunos observaram, verificaram, 

compararam com as suas previsões e elaborou-se em conjunto a resposta à questão problema 

e a conclusão tendo em conta os limites de validade da mesma. Os alunos iam tomando 

consciência que a conclusão tirada tinha validade para o ensaio realizado, com aqueles 

objectos, com aquela quantidade de líquido e àquela temperatura. A atitude de respeito pela 

evidência estava a ser desenvolvida. 

Queriam mais experiências e, apesar de inicialmente termos planeado trabalhar apenas a 

temática flutuação, alterámos os nossos planos e decidimos investir na temática dissolução 

(Fase 3) que passamos a apresentar. Esta decisão foi, evidentemente, tomada com o acordo da 

professora titular de turma. 

Antes de iniciarmos esta nova temática inquirimos os alunos através de um questionário 

(Fase C), sobre cujas respostas apresentaremos análise no capítulo seguinte. 

 

Temática:  Dissolução em Líquidos 

Fase 3- A 

Esta fase do trabalho centrou-se na temática “ Explorando materiais: Dissolução em 

líquidos” e utilizou-se o Guião Didáctico para professores e caderno de registo dos alunos na 

organização das actividades e dos instrumentos de planificação e registo (Isabel et al, 2006c). 

A actividade seleccionada foi “Factores que influenciam o tempo de dissolução de um 

material”. A opção por esta temática foi já devidamente justificada no ponto 4.3.1 do presente 

capítulo. Decorreu da forma que passamos a descrever. Porém, antes de passarmos ao relato 

das sessões de trabalho, é conveniente referirmos que as cartas de planificação para estas 

experimentações sofreram algumas alterações em relação à temática anterior. Não no 

respeitante à sua estrutura mas sim ao seu conteúdo. Apresentaram-se aos alunos com alguns 

espaços já preenchidos e que eles apenas teriam de completar. Relativamente à conclusão 

eram dadas algumas hipóteses e eles teriam de seleccionar uma. Por essa razão 

apresentaremos em anexo a carta referente a cada questão problema investigada. Esta decisão 

foi tomada pelo facto de os alunos, anteriormente, mostrarem pouca vontade de escrever. 

Quisemos que eles sentissem ainda mais prazer com estas experiências. Não escreviam mas 

liam e pensavam no que ali faltava para completarem. À semelhança da temática anterior, 

fazemos um breve enquadramento curricular que apresentamos no quadro que se segue. 
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Quadro 8 - Enquadramento curricular da temática dissolução em líquidos 

Temática: Dissolução em Líquidos  

Actividades 

*Factores que influenciam o tempo de dissolução de um material. 

 

Cg Ce (EM/CFN) Conteúdos/actividades 

programáticos 

*Mobilizar saberes culturais 

científicos e tecnológicos para 

compreender a realidade e para 

abordar situações e problemas do 

quotidiano; 

*Usar adequadamente 

linguagens das diferentes áreas do 

saber cultural, científico e 

tecnológico para se expressar; 

*Usar correctamente a língua 

portuguesa para comunicar de forma 

adequada e para estruturar 

pensamento próprio; 

*Adoptar metodologias 

personalizadas de trabalho e de 

aprendizagem adequadas a objectivos 

visados; 

*Pesquisar, seleccionar e 

organizar informação , para a 

transformar em conhecimento 

mobilizável; 

*Adoptar estratégias adequadas 

à resolução de problemas e à tomada 

de decisões; 

*Realizar actividades de forma 

autónoma e criativa; 

*Cooperar com os outros em 

tarefas e projectos comuns. 

*Observação da multiplicidade de 

formas, características e transformaçõs 

que ocorrem nos materiais; 

 *Explicação de alguns fenómenos 

com base nas propriedades dos materiais; 

*Realização de actividades 

experimentais simples, para identificação 

de algumas propriedades dos materiais, 

relacionando-os com as suas aplicações. 

*Realizar experiências com 

materiais e objectos de uso corrente; 

*Comparar alguns materiais 

segundo algumas das suas propriedades 

(flexibilidade, resistência, solubilidade, 

dureza, transparência, 

combustibilidade…; 

*Agrupar materiais segundo essas 

propriedades e relacionar essas 

propriedades com a utilidade dos 

materiais. 

 

 

5ª Sessão gravada 

 

Esta primeira sessão sobre a temática dissolução, teve como objectivo auscultar as 

ideias dos alunos acerca da mesma e contextualizar a sessão experimental com controlo de 

variáveis para a sessão seguinte.   

Começou-se com a distribuição de uma amêndoa a cada aluno e a recomendação de que 

deveria ser colocada, por todos, na boca ao mesmo tempo. Deu-se indicação para aquela ser 
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colocada na boca e registou-se, no quadro, a hora a que isso aconteceu. Conforme cada um 

finalizava a sua ingestão tinha de comunicar e registava-se a hora a que terminara. 

A actividade decorreu conforme o combinado e, como é óbvio, os ritmos de deglutição 

da amêndoa divergiram de aluno para aluno. Sobre este facto foi estabelecido um diálogo do 

qual se fez uma gravação e posteriormente um descritivo (apêndice I- i). A análise fez-se com 

base num excerto de falas consideradas mais significativas que se apresenta no capítulo 

seguinte. 

Logicamente esta sessão foi muito do agrado dos alunos mas sobretudo fê-los pensar e 

expressar o seu pensamento, as suas ideias. Estava aberto o caminho para sessão seguinte que 

se processou da forma que passamos a descrever. 

 

6ª Sessão gravada 

 

Na sessão anterior tínhamos reflectido sobre o porquê de uns alunos deglutirem mais 

depressa as amêndoas do que outros. Os próprios alunos falaram de acções ocorridas que 

teriam provocado essa discrepância de “tempos”. Trincaram, mexeram com os dentes e a 

língua, deixaram-na quieta…  

Foi-lhes então colocado o seguinte desafio: 

 

  “E se fizéssemos uma experiência com tipos de rebuçados diferentes?”  

   “O tipo de rebuçado influencia o tempo de dissolução?”  

 

Esta foi a questão problema apresentada e que vem sugerida no Guião Didáctico já 

referenciado. 

Preparámos uma carta de planificação (anexo 5-i) e os objectos necessários à realização 

da experiência. Substituímos o “caramelo” por uma “goma” por sugestão dos alunos. É um 

tipo de guloseima muito em moda. 

A experiência foi realizada em colectivo mas com a participação de todos os alunos, na 

planificação, na preparação dos objectos e execução dos procedimentos. Cada um tinha uma 

carta de planificação que foi sendo discutida em colectivo e completada. No espaço a isso 

destinado, cada um registou a sua previsão justificando-a. Foram eles, em pequenos grupos, 

que mediram a quantidade de água a colocar em cada goblé; que verificaram com recurso a 

uma balança, a massa dos rebuçados, mediram a temperatura da água com auxílio de um 
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termómetro, etiquetaram os goblés (A- goma; B- fruta; C- chocolate) e agitaram. Como uma 

das variáveis independentes controladas era o ritmo de agitação, durante a mesma, os grupos, 

de 3 elementos, eram controlados pelos colegas que se encontravam no lugar e chamados à 

atenção se o ritmo de agitação estivesse a ser diferente entre eles. Foi visível o cuidado com o 

controlo das variáveis. 

Nesta sessão alguém disse que se fosse com água quente o rebuçado de chocolate 

dissolveria primeiro que os outros. (apêndice I- j). Estava aqui uma questão problema que 

teria de ser investigada. Embora no Guião não fosse sugerida nenhuma semelhante a esta, 

tínhamos de satisfazer a curiosidade dos alunos. Este foi o repto para a sessão seguinte.  

Reflectindo, posteriormente, sobre esta situação demo-nos conta que, sem forçarmos 

estávamos no encalço de percursos de pesquisa EPP (Cachapuz et al, 2002) muito incipientes 

claro, pois ficávamo-nos por actividades de cariz experimental, ou seja, por trabalho 

experimental (TE) mas as questões começavam a ser colocadas pelos próprios alunos, dando 

mais sentido ao que se ia realizar.   

 

7ª Sessão gravada 

 

Novo encontro com aqueles alunos que começavam a revelar desenvolvimento da 

atitude científica de respeito pela evidência. Valia a pena este investimento!  

A questão problema agora era:  

 

“A temperatura do solvente (água) influencia o tempo de dissolução de diferentes 

tipos de rebuçados?”  

 

A forma como esta questão está formulada só faz sentido por ter sido colocada em 

consequência da questão trabalhada anteriormente. Os alunos tinham verificado que com água 

à temperatura ambiente o rebuçado de chocolate praticamente não se dissolvera. Foi afirmado 

por um aluno que com água quente o rebuçado de chocolate seria o primeiro a dissolver-se. 

Então teríamos de manter todas as condições da experiência anterior excepto a temperatura da 

água. Seria esta a variável independente em estudo. Foi desta forma que, em sequência do que 

anteriormente se realizara, pensámos para ajudar os alunos a formularem a questão. 

Apresentámo-nos na sala com os objectos necessários à procura de resposta para mais 

uma questão. Desta vez o interesse ainda era maior pois tinha sido um aluno a sugeri-la. 
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Propositadamente, deixáramos o goblé com o rebuçado de chocolate da sessão anterior 

e mostrámo-lo aos alunos. O chocolate encontrava-se praticamente na mesma, não se tinha 

dissolvido apesar do tempo que passara. 

Os procedimentos foram os mesmos das experiências anteriores, planeamento, registo 

de previsões, preparação do dispositivo para realização da experiência, realização da mesma 

com todos os cuidados no controlo das variáveis…com a participação dos alunos em tudo. 

Mais uma vez cada um tinha uma carta de planificação meio preenchida (anexo 5- j). O 

registo de previsões com justificação, no espaço a isso destinado, foi da responsabilidade de 

cada um.  

Nesta actividade tivemos de ter cuidados redobrados para evitar que os alunos se 

queimassem pois utilizou-se uma placa eléctrica e por conseguinte água quente. Mais uma vez 

se fez registo áudio do qual, posteriormente, se fez um descritivo (apêndice I-K) sobre o qual 

se fez análise de qualitativa com base na grelha que se apresenta no capítulo seguinte. 

 

8ª Sessão gravada 

 

Esta era a última sessão experimental com os alunos. Voltaria ali mas para lhes propor 

uma outra tarefa.   

A questão a trabalhar vinha sugerida no Guião já referenciado na introdução a esta 

temática:  

 

“O tipo de líquido (solvente) influencia o tempo de dissolução?” 

 

Os procedimentos foram os mesmos: tomada de consciência da questão problema, 

planeamento da experiência dando-se a devida importância às variáveis em jogo e 

importância do seu controlo, registo de previsões, etc. Mais uma vez a experiência foi 

realizada em colectivo mas com a colaboração de todos. Os líquidos utilizados foram o óleo 

alimentar, a água e o álcool. O rebuçado de fruta. A variável independente em estudo era o 

tipo de líquido. Os alunos, individualmente completaram a carta de planificação (anexo 5- k). 

À semelhança das anteriores gravou-se a sessão da qual foi feito um descritivo 

posteriormente analisado (apêndice I- l). Apresenta-se quadro da análise efectuada no capítulo 

seguinte. 
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CAPÍTULO V – Análise e Discussão dos Resultados 

 

Neste capítulo apresenta-se a análise qualitativa, discussão e interpretação dos dados 

obtidos.  

Começa-se por mostrar o levantamento efectuado relativamente ao ponto de situação da 

turma no que diz respeito ao Ensino Experimental das Ciências. Segue-se a análise das 

respostas dadas ao questionário pela professora. Mostram-se os resultados dos questionários 

respondidos individualmente pelos alunos, sintetizados em quadros devidamente organizados 

por categorias, e breve análise. De seguida apresentamos um quadro síntese, por cada sessão 

gravada, dos registos áudio efectuados no decorrer das mesmas em sala de aula com a 

respectiva análise. Por último focamos o estudo realizado sobre os questionários respondidos 

no final de cada um dos dois temas abordados.  

 

5.1- Análise e discussão dos questionários (fase 1). 

 

Apresenta-se a análise, discussão e interpretação das respostas dadas pelos alunos e pela 
professora. 

5.1.1 - Questionário diagnóstico dos alunos 

 

Tendo em vista o desenvolvimento de actividades experimentais com a turma, foi 

necessário tomar consciência do estado da mesma relativamente a este tipo de tarefas. Fez-se 

a avaliação diagnóstica. Os alunos responderam a um questionário sobre cujas respostas se 

debruçou a nossa análise. 

Para facilitar a organização dos dados e a sua articulação com as categorias de análise, 

sejam elas função do quadro teórico ou emergentes do trabalho de campo, construíram-se 

vários quadros cada um correspondendo a uma questão colocada e, deste modo, às 

concepções presentes nos alunos. Procede-se assim a um primeiro nível de análise qualitativa 

(Paillé e Mucchielli, 2003:155). 
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Quadro 9 –“O que é fazer experiências?” 

C
on

ce
pç

ã
o 

so
br

e
 

fa
ze

r 
e

xp
e

riê
nc

ia
s”

 Categorias de análise Resp.tas 

Em função de uma Q/P 4 

Para ver o que acontece  (experiência  avulsa) 8 
Ver o professor (exp. Com carácter demonstrativo 6 

Feitas no manual 4 

Nulas 2 

Total 24 
  

Quadro 10 - “Como se fazem experiências?”  

C
on

ce
pç

ã
o 

 
so

br
e

 a
 r

ea
liz

aç
ão

 d
e

 
e

xp
e

riê
nc

ia
s. 

Categorias de análise Resp.tas 

Manipulação de materiais, somente 
 

5 

Manipulação de materiais para ver o que acontece 
 

5 

Assistência à sua realização pelo professor 3 
 

Sem resposta 11 

Total 24 
 

Quadro 11- Finalidade das experiências 

C
o

n
ce

p
çã

o 
so

b
re

 a
 

fi
n

al
id

ad
e 

d
as

 e
xp

er
iê

nc
ia

s 
 Categorias de análise Ideias dos alunos Resp.tas. 

Para observar o que 
acontece 

 8 

Para encontrar 
resposta a uma Q/P 

 3 

Para responder nos 
manuais 

“as experiências servem para responder nos 
livros” 

3 

Para manipular 
objectos 

“… é trabalhar com coisas” 2 

Sem resposta  8 

Total 24 
 

Quadro 12- Elementos da planificação 
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ci
a 

Categorias de análise Tipo de respostas dadas  

 Sim  Não S/resp.ta Total 

Q/P 4 3 17 24 

Ideias existentes 6 2 16 24 

Experiência a realizar 5 2 17 24 

Materiais/objectos 5 2 17 24 

Procedimentos 4 4 16 24 

Variáveis 0 8 16 24 



87 

 

Quadro 13- Procedimentos após a experiência 

C
o

n
ce

p
çã

o 
so

b
re
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p
ro

ce
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m
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to
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ap
ó
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re
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a 

ex
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ên
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a 

Categorias de análise Tipo de resposta dadas 

 Sim  Não S/resp.ta Total 

Reflexão sobre a acção 11 12 0 24 

Confronto de previsões com as 
observações 

3 20 0 24 

Elaboração da conclusão 7 16 0 24 

 

De acordo com Paillé e Mucchielli (2003), procuramos agora avançar para um segundo 

nível de análise qualitativa de sentido mais interpretativo. 

 

Análise do quadro 9 

“Fazer experiências é…” 

As 8 respostas na categoria “para ver o que acontece” vão no sentido de experiências 

geralmente designadas como “avulsas”, de cariz empirista. Só as 4 respostas, enquadradas na 

categoria “em função de uma questão Problema (Q/P)” poderiam ser consideradas como 

apontando para uma concepção de cariz racionalista crítico( Cachapuz et al, 2002). Três 

dessas respostas, numa primeira leitura parecem ser confirmadas no quadro 11 “finalidade das 

experiências” quando dizem que elas servem para encontrar respostas a uma Q/P”. Contudo, 

revistos os questionários, ficou claro que dos 4 alunos cujas respostas referem (quadro 9) que 

as experiências são feitas em função de uma Q/P apenas um manteve coerência, respondendo 

que as experiências servem para dar resposta a um problema (quadro 11). Relativamente às 6 

respostas focando “ver o professor …” não será abusivo pensar que, mesmo sendo feitas com 

carácter demonstrativo, o serão na linha “seguir receita de cozinha” (Cachapuz et al, 2002; 

DEB, 2001). Quatro alunos mostraram que, para eles, fazer experiências é ler o que está 

escrito no manual e responder às perguntas que ali vêm.  

É lícito concluir que a concepção que os alunos têm do que é fazer experiências é, 

claramente, de cariz empirista. 
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Análise do quadro 10  

“Como se fazem experiências?” 

As não respostas de um grande número de alunos (11), indiciam ignorarem, 

simplesmente, como se fazem experiências. As respostas de muitos outros (5+5) apontam 

claramente para experiências “avulsas” e de cariz empirista. As respostas de 3 alunos 

mostram que as experiências terão sido feitas pelo professor mas não nos revelam qual o 

processo utilizado. Trata-se de experiências realizadas com carácter demonstrativo com maior 

ou menor envolvimento dos alunos (Cachapuz, et al, 2001; Martins et al, 2006a). Podemos 

concluir que muitos alunos ou não fizeram nunca experiências ou, se o fizeram, não lhe 

atribuíram significado. Relativamente aos que as realizaram fizeram-no numa lógica empirista 

e de experiências “avulsas” o que é coerente com as respostas dadas no quadro anterior. 

 

Análise do quadro 11 

“Para que servem as experiências?” 

Três alunos referem experiências cuja resolução é proposta nos manuais mas não 

sabemos se o modo como isso feito está de acordo com o que é expectável em termos de 

experiências com controlo de variáveis (anexo 6). Só 3 alunos dizem que as experiências têm 

como finalidade responder a uma Q/P. Dez alunos vêm através das suas respostas reforçar a 

visão empirista que geralmente vigora nestas idades (Giordan, 1999; Harllen, 1998). Julgamos 

ser significativo o número de alunos (8) que não responde, revelando que este assunto lhes é 

distante.  

Quanto à realização de experiências no manual, por aquilo que nos foi dado perceber, 

ao longo do trabalho como professora do 1º CEB, corroborado pela experiência como 

formadora do PFEEC, durante 4 anos, podemos duvidar da sua adequabilidade em termos de 

TE com controlo de variáveis (ver anexo 6- a,b). 

Pela primeira vez as respostas de 3 alunos indiciam uma concepção de cariz 

racionalista, na medida em que se parte de um problema que à semelhança do que se passa 

com o trabalho científico será o ponto de partida para o TE a realizar (Cachapuz et al, 2001).  

 

Análise do quadro 12  

“Elementos da planificação” 

No que toca ao planeamento das experiências é marcante o nº expressivo de não 

respostas que variam entre 16 ou 17, relativamente aos diferentes elementos que dela 
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deveriam fazer parte. Dos que responderam negativamente o maior número de respostas (8) 

está no item que questionava se seria de ter em conta as variáveis em jogo. Muito interessante 

é verificar que há 0 respostas positivas. Este conjunto de respostas indicia que os alunos não 

faziam ideia do que eram experiências com controlo de variáveis. No que respeita a ter em 

consideração a Q/P, 3 não consideraram este item relevante mas 4 destacam a sua 

importância. No item focado nas ideias prévias, temos 2 alunos que não as valorizaram. Em 

contrapartida 6 tiveram-nas em atenção. Cinco alunos acharam que deveria ser tida em conta a 

experiência a realizar para responder à questão problema enquanto dois não viram qualquer 

importância nisso, respondendo de forma negativa. Cinco alunos apreciaram os materiais 

como sendo um elemento a considerar na planificação e 2 responderam negativamente. 

Quatro alunos não entenderam como sendo importante ter em conta os procedimentos 

relativamente às experiências porém quatro valorizaram este item respondendo 

afirmativamente.  

Concluindo: pensamos ser muito interessante verificar que no que concerne a considerar 

o controlo de variáveis, como elemento a ter em conta na planificação de uma actividade de 

cariz experimental, as respostas dadas indiciam um desconhecimento total dos alunos por este 

aspecto, tão importante neste estudo. Relativamente à consideração da Q/P como elemento da 

planificação, 4 alunos responderam afirmativamente o que, cruzando com os quadros 9 e 11 

nos faria supor que alguns alunos, (3? 4?) indiciavam uma concepção de cariz racionalista. 

Acontece que as respostas foram dadas por alunos diferentes.  

Globalmente, pensamos poder concluir que, nesta turma, não se realizavam experiências 

planificadas segundo uma carta de planificação em que nos elementos que focamos são uma 

ajuda fundamental nestas idades à aprendizagem do que são experiências com controlo de 

variáveis e feitas em função de uma questão problema. 

 

Análise do quadro 13 

“Procedimentos após a experiência” 

Relativamente aos procedimentos após a realização da experiência, todos os alunos 

responderam. Onze referem que discutiram com os colegas como fizeram a experiência e 12 

alunos deram uma resposta negativa. Quanto ao confronto das previsões com as observações, 

20 alunos responderam que não foi feita e apenas 3 responderam afirmativamente. Sete alunos 

referem terem tirado uma conclusão e 16 escolheram a resposta negativa. 
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Concluindo, a análise mostrou que estes alunos tinham uma concepção empirista do 

ensino experimental. Globalmente, desconheciam como e para que se realizavam 

experiências. No que respeita à importância de ter em conta o controlo das variáveis a 

evidência sobre o desconhecimento deste aspecto foi notória. Muito evidente também é o 

facto de um bom número de alunos ignorarem como se fazem experiências. Isto revela que os 

seus professores não faziam experiências e quando as faziam eram do tipo experiências 

“avulsas” o que está de acordo com investigação existente (Giordan, 1999; Valente, 1999; 

Cachapuz et al 2001; Sá, 2002;) e pela nossa própria percepção como Formadora no PFEEC.  

Sendo certo que na sua Formação Inicial e Contínua neste domínio do EEC 

(experiências com controlo de variáveis) era praticamente inexistente justifica-se de algum 

modo esta situação. Acresce que na dimensão epistemológica ainda hoje há pouco trabalho 

realizado quer a nível de prática em sala de aula quer mesmo na própria investigação 

didáctica. 

 

5.1.2 - Questionário diagnóstico da professora 

 

Começava-se por uma questão ao uso da metodologia de trabalho de grupo com os 

alunos, à qual respondeu que costumava utilizá-la algumas vezes.  

Quanto à questão sobre “o que é fazer experiências”, escolheu a opção “a procura de 

uma resposta à questão problema”. Referiu que já realizara algumas experiências com os 

alunos explicando a forma como as fez: “ Trazendo os materiais para a escola e deixando que 

os alunos observassem o que se passou” 

É, desde logo, evidente uma contradição entre estas duas últimas respostas 

Quanto à questão: “ Para que servem as experiências” respondeu: 

“Para resolver alguns problemas e a resposta a perguntas de origem científica” 

Respondeu no item seguinte que costuma fazer um plano com os alunos e seleccionou 

todos os elementos a ter em conta no mesmo: 

“Q/P; ideias prévias; ouvir os alunos acerca do que iriam fazer para responder à Q/P; O 

material necessário; com seria realizada a experiência; e o controlo das variáveis”. 

Quanto aos procedimentos após a experiência a professora responde positivamente à 

orientação dos alunos na discussão e apresentação dos resultados, à comparação das previsões 

com a verificação e na ajuda da elaboração da conclusão. 
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Respondeu também afirmativamente à necessidade de formação de professores nesta 

área. Sugeriu como aspecto importante a ter em conta na formação: 

“As experiências devem ser feitas para que os alunos interiorizem alguns conceitos” 

Pensamos que estamos perante uma situação já muito debatida, a propósito do uso da 

técnica de inquérito por questionamento, no contexto da investigação. Referimo-nos ao 

problema de muitas vezes o inquirido responder o que julga estar mais de acordo com o que 

seria esperado por parte do investigador. Parece-nos ser o caso aqui. 

Analisando mais em pormenor; verifica-se que às questões de carácter fechado ou de 

escolha de um de entre vários itens apresentados foram dadas respostas que indiciam que faz 

TE (Q/P; ideias prévias; participação dos alunos em todos os procedimentos; previsões; 

discussão dos resultados) com os seus alunos. Porém nas respostas de carácter aberto parece 

haver incoerência relativamente às fechadas. Afirmou que fez as experiências levando 

material para a sala e deixando os alunos verem o que se passou. Embora não seja perceptível 

se a experiência, claramente com carácter demonstrativo, tem como ponto de partida uma Q/P 

e se foram tidos em conta outros procedimentos. Na sua concepção as experiências servem 

para responder a problemas e dar resposta a perguntas de origem científica. Aqui podemos 

considerar haver uma certa coerência com sua resposta sobre o que é fazer experiências, 

“procurar resposta para uma Q/P” embora ao dizer de origem científica dê ideia de existir uma 

certa confusão entre o que é fazer ciência e ensinar ciências, não tendo noção da importância 

do ensino aprendizagem das ciências para todos e portanto da realização e experiências com 

controlo de variáveis (Cachapuz et al 2002). De certo modo poder-se-á estar perante uma 

ideia deformada de ciência uma “concepção elitista” (Cachapuz et al, 2005). Não atribui 

qualquer relevância a questões colocadas pelo cidadão comum, neste caso pelos alunos, não 

considerando a possibilidade e pertinência de os alunos empreenderem processos de procura 

de respostas possíveis.  

Quanto à sugestão de dois aspectos que considerasse relevantes na formação de 

professores, a resposta dada poderá ser considerada uma não resposta pois expressou a 

opinião de que “ as experiências devem ser feitas para que os alunos interiorizem alguns 

conceitos”. Mais uma vez parece evidente a existência de uma ideia deformada acerca de 

ciência e do seu ensino, “visão aproblemática”  e de “ transmissão de conhecimentos” (ibid). 

O que atrás se explicitou parece pois evidenciar uma concepção empirista do ensino das 

ciências, por parte da professora. 
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Relacionando as respostas com as que os alunos deram, por sua vez, ao questionário, 

podemos pensar que as respostas que a professora deu não corresponderão totalmente à 

realidade.  

As evidências atrás apresentadas e discutidas mostram que naquela sala de aula não 

estaria propriamente a ser implementado um ambiente estimulador do Ensino Experimental 

das Ciências segundo um processo didáctico actual (Harlen, 1998; Giordan, 1999; Cachapuz 

et al,2001; Sá com Varela, 2004 ;Martins et al,2006a). 

 

5.2- Análise das sessões de actividades experimentais - Flutuação em 
Líquidos 

 

Apresentamos os dados relativos a cada sessão em quadros próprios, de modo a tornar 

mais claro o que foi considerado relevante no âmbito deste estudo. 

5.2.1- Fase 2- A 

1ª Sessão gravada (apêndice I-a) 

Quadro 14- Excerto sessão 1 

1ª sessão 
gravada 

Falas dos alunos e da Investigadora Atitude 
científica e suas 
dimensões 

1
- 

 

Le
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a

ce
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a
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a
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 . 

A- “Alguns (objectos) flutuam, outros fazem bolhas ao entrar na água, alguns 
nadam, as esponjas vão ao fundo...” 

 
 
A- “Nós para termos a certeza temos de fazer muitas experiências.” 
 
 
 
A- “Eu quero saber porque é que alguns vão ao fundo.” 
 
A- “O meu barco quando está na água vazio flutua. Mas quando eu meto os 

bonecos ele vira assim.” 
 

A- “Eu quero saber porque é que as esponjas não ficam a flutuar?” 
 
 
A- “Porque a esponja fica cheia de água, fica pesada e vai ao fundo.” 
 
A- “Há coisas que são pesadas que vão ao fundo e outras que são levezinhas 

ficam em cima.” 
 
 
 
 
 

Vocábulo 
adequado: “flutuam” 

 
Exigência de 

prova 
 
 
 
 
Ponto de 

partida para questão 
problema (Q/P) 

 

 

 

Ideias prévias  
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Análise: 

É evidente que alguns alunos já sabiam aplicar o vocábulo flutuar e tinham vivências 

pessoais relacionadas com o fenómeno em causa. 

Uma aluna ao afirmar que para termos a certeza de que o que pensamos é verdade temos 

de fazer experiências, apresenta já um esboço da necessidade de provas e de tomada de 

consciência da legitimidade da generalização. O papel da experiência na confirmação ou 

infirmação de hipóteses, conjecturas, ideias explicativas (Harlen, 1998; Sá  com Varela, 2004 

; Isabel et al , 2006a, 2006b;2006c). 

No descritivo pormenorizado da sessão (apêndice I – a), pode ver-se que, quando se 

pede aos alunos propostas de experiências para responder a questões relativas à flutuação, 

estes sugerem actividades completamente descontextualizadas do tema. Pensamos que houve 

aqui uma falha da nossa parte: não recordámos quer a questão problema “saber porque é que 

uns objectos flutuam e outros afundam” quer as ideias avançadas por eles referindo, que a 

causa desse comportamento é o peso, similarmente ao que está abundantemente inventariado 

na investigação didáctica no âmbito do Movimento da Concepções Alternativas (Driver, 

1989).  

Em relação ao termo peso, temos consciência de que o correcto é massa, mas estes 

alunos já tinham abordado as medidas de massa e a terminologia utilizada foi peso e não 

massa. Para evitar confusões, continuou a utilizar-se o termo peso quando nos referíamos à 

massa. 

Após esta sessão ficou criado um ambiente propício à realização de actividades 

relacionadas com a flutuação em líquidos, com o objectivo de contribuir para o 

desenvolvimento nestas crianças de uma atitude de evidência de prova e, por consequência, 

uma atitude crítica.  
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5.2.2- Fase 2- B 

2ª Sessão gravada (apêndice I- b) 

Quadro 15- Excerto sessão 2 

Nº da 
sessão 
Q/P 

Falas dos alunos e da investigadora Dimensões/ 
parâmetros 

2
- 

Q
/P

1
 

C
o

m
p

o
rt

am
e

n
to

 d
e 

al
gu

n
s 

o
b

je
ct

o
s 

e
m

 á
gu

a
 

  

A-  “ Vamos ver que objectos flutuam ou não. (V) 
 

A- “ Eu acho que não porque o açúcar é levezinho e vai ao fundo.” (A) 

 

A-“Eu acho que a vela tem muito peso e vai ao fundo.” (E) 

 

       I- “ - Porque é que achas que o feijão flutua? 

        A-  -Porque não é pesado.” 

 

A-“Eu acho que flutua porque é muito levezinho.” 

 

 

 (Q/P) 
 

Ideia mais próxima 
da científica (IPC) 

 
 
 
Previsão  (P) 

 
 
 
 

Justificação da 
previsão 

 
 
 

Previsão 
Justificada (PJ) 

 

 

 

Análise:  

Esta actividade permitiu aos alunos explicitarem as suas ideias, fazerem previsões e, 

posteriormente, confrontá-las com os resultados observados. Não se limitaram a “meter a mão 

na massa” (Charpac, 1997). Pelo diálogo estabelecido as falas dos alunos são demonstrativas 

do à vontade com que pouco a pouco, se foram exprimindo dizendo o que pensavam e alguns 

justificando. Todavia, quando se confrontaram com os resultados verificados e que não iam, 

em várias situações, ao encontro das suas previsões, tentaram apagar, o que não foi fácil, pois 

fora-lhes pedido que fizessem os registas das previsões a esferográfica. Foi aqui bem visível a 

falta de atitude de respeito pela evidência de prova. Queriam ter acertado para agradar à 

professora, que neste caso, era a investigadora. Mas, sobretudo, tem a ver com a cultura que 

existente em que o erro é motivo de repreensão ou castigo e não elemento de aprendizagem.  

Julgamos ser lícito esperar-se que as suas ideias, sobre o comportamento de objectos do 

seu dia-a-dia, quando introduzidos num recipiente com determinada quantidade de água, se 

tenham começado a alterar a partir daqui. 
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2ª Sessão gravada (apêndice I - c) 

 Quadro16- Excerto sessão 2 

Nº da sessão 
Q/P 

Falas dos alunos e da investigadora Dimensões/ 
parâmetros 

2
- 

Q
/P

2
 

A
 c

a
rg

a
 m

á
xi

m
a

. 
     

 
 

 

I- “ Vocês viram que os berlindes eram todos parecidos. Qual foi o grupo que 
introduziu mais berlindes?” 

A- Foi o grupo B. 

I- Porque será? 

A- “Porque tinha mais água”  

I- “ Mas os recipientes tinham todos a mesma quantidade de água.” 

A- “Se calhar o recipiente deles era um bocado maior.” 

I- “Os recipientes eram iguais.” 

 

  
 
 
 
 
 
 

Ideias ainda 
incipientes sobre controlo 
de variáveis (CV). 

 

Análise:  

Esta actividade foi realizada com visível entusiasmo e gerou uma discussão muito 

interessante em que foi sobressaindo a importância do controlo das variáveis. Foi difícil os 

alunos perceberem que as diferenças entre as cargas máximas obtidas pelos grupos 

dependeram, essencialmente, da forma como cada um distribuiu os berlindes no recipiente. O 

instrumento de registo utilizado não foi o mais adequado, por isso não se lhe deu grande 

importância, valorizou-se mais a discussão sobre os resultados obtidos.  

Com esta actividade os alunos foram tomando consciência da importância do controlo 

de variáveis no desenvolvimento de experiências. 
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3ª Sessão gravada (apêndice I-c) 

Quadro 17- Excerto sessão 3 
Nº 

Sessão 

Q/P 

Falas dos alunos e da investigadora Dimensões/parâmet

ros 

 

S
e

ss
ã

o
 n

º 
3

- 

C
o

n
te

xt
u

a
liz

a
çã

o
 p

a
ra

 r
e

a
liz

a
çã

o
 d

a
s 

a
ct

iv
id

a
de

s 
e

x
p

e
rim

en
ta

is 

I– Porque é que aqueles objectos que vocês experimentaram afundam? 

A – Porque são muito pesados e afundam. 

I– Então continuas a pensar que os objectos que são pesados afundam? 

A – Sim. 

I– Então eu hoje vou propor fazer umas experiências para ver se isso é verdade. 

Já trago aqui alguns objectos e nós vamos ver se será realmente por causa do peso 

que os objectos afundam ou flutuam.  

I- Vocês já alguma vez experimentaram meter maçãs e batatas na água para ver 

se flutuam ou vão ao fundo? 

A – Eu vi a minha mãe a meter uma maçã na água e foi ao fundo. 

I– Foi isso que tu viste? E com batatas alguém já fez? 

A – Eu vi que as batatas flutuavam. 

 

 

 

I/P 

 

 

Contextualização 

 

Contextualização 

 

I/P 

 

I/P 

 

Análise:  

Este diálogo mostra como, apesar de anteriormente, os alunos já terem observado que 

objectos como o grão de arroz afundavam, apesar de serem “leves” e que a vela apesar de ser 

“pesada” flutuava, continuam com a mesma ideia de que o “peso”, na realidade massa dos 

corpos, influencia o seu comportamento na água. Confirma-se, mais uma vez, o que a 

investigação didáctica tem vindo a demonstrar. A mudança conceptual é lenta e realiza-se de 

forma contínua (Cachapuz et al, 2002; Harlen, 1998) 

Após a análise e interpretação do diálogo mantido no início da sessão com toda a turma 

passamos agora à análise de excertos dos diálogos estabelecidos nos diferentes grupos a 

quando da realização da actividade correspondente a cada um. 

Transcrevemos, pois, as falas mais relevantes dos alunos reveladoras da 

consciencialização sobre a questão problema e da necessidade e importância do cuidado com 

o controlo das variáveis. Foi a primeira experiência em que, de um modo explícito, as 

variáveis foram cuidadosamente controladas. Cada aluno teve a sua carta de planificação e 
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registo o que obrigou a um pensar, individualmente sobre as previsões e a justificar o seu 

pensamento.  

 

Excerto do diálogo estabelecido com o grupo A (apêndice I- d) 

Quadro 18- Excerto sessão 3- grupo A 

Q
/P

 

Falas dos alunos e da investigadora Dimensões/parâmetros 

G
ru

p
o

 :A
 

A
 b

a
ta

ta
 a

fu
n

d
a

 p
o

r 
se

r 
m

a
is

 p
e

sa
d

a
 q

u
e

 a
 m

a
çã

? A-  “A batata afunda por ser mais pesada do que a maçã?” 

 

 A- “Vai mudar o peso da batata.” 

 

A-  “A quantidade de água.” 

 

A- “Temos de pesar a maçã e as batatas. Temos de ter uma batata de peso 
semelhante ao da maçã, uma com  peso maior que a maçã e outra de peso menor. E 
depois vamos por na água.” 

A- “ As batatas foram ao fundo. A maçã ficou a flutuar.” 

A- “Que as batatas iam ao fundo sempre” 

I- “A batata afundou sempre fosse qual fosse o peso” 

 
Q/P 

 
 

Variável 
independente em estudo 

(VIE) 
 

Variável 
independente controlada 

(VIC) 
 
 
 

Explicitação dos 
procedimentos 

 
 
 
 
 

Explicitação da 
observação 

 
 

 
Análise:  

Todos os alunos previam que as batatas de massa igual e inferior à da maçã, iriam 

flutuar, tal como a maçã. 

Foi uma surpresa! Alguns alunos tentaram mesmo apagar as suas previsões. O não 

respeito pela evidência era bem visível. 
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Excerto do diálogo estabelecido com o grupo B (apêndice I- e) 

Quadro 19 - Excerto sessão 3 - grupo B 
Grupo 

Q/P 

Falas dos alunos e da investigadora Dimensões/ 
parâmetros 

G
ru

p
o

: B
 

P
e

d
a

ço
s 

p
e

qu
e

no
s 

d
e

 b
a

ta
ta

 p
od

e
m

 fl
u

tu
a

r 
n

a
 á

g
ua

? 

 

A-  “Pedaços pequenos de batata podem flutuar na água?” 

A- “Pedaço pequeno de batata, pedaço grande de batata, pedaço médio de 

batata…. E uma balança.” 

I- “Não vocês não precisam da balança. Vocês vão usar sempre o mesmo 

tamanho da batata?” 

I- “O que vai mudar?” 

A- “A batata… o tamanho.” 

I- “O que vamos manter?” 

A-“ A quantidade da água.” 

 

A- “Vamos pondo as batatas e vamos ver que vão ao fundo e as que não vão.” 

 

A- “ Nós fomos deitando os pedacinhos para a água e eles iam ao fundo.” 

 

 

I-  “Sim. O mais pequenino também foi ao fundo.” 

 
 

Q/P 
 
 

Objectos 
 
 
 
 
 
 
 

VIE 
 
 
 
 

VIC 
 
 
 

Explicitação dos 
procedimentos 

 
 

Explicitação da 
observação 

 
 
 
 
 
 

Constatação de 
previsões erradas 
 

 

 
Análise:  

Todos previam que os pedaços pequenos de batata iriam flutuar. Experimentaram com 

outros tamanhos para além dos propostos na planificação, particularmente do “tamanho de 

uma unha”   

Foi uma surpresa! Pedaços tão pequeninos flutuavam! Tal como no grupo A, também 

aqui se verificou que alguns alunos tentaram apagar as suas previsões. 
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Excerto do diálogo estabelecido com o grupo C (apêndice I- f) 

Quadro 20 - Excerto sessão 3- grupo C 
Grupo 

Q/P 

Falas Dimensões/ 
parâmetros 

G
ru

p
o

: C
 

C
o

m
o

 fa
ze

r 
flu

tu
a

r 
u

m
a

 b
a

rr
a

 d
e

 p
la

st
ic

in
a

?
 

 

A- “Como fazer flutuar uma barra de plasticina?” 

 

A-  “ A água vai manter-se” 

 

I- “ O que vai mudar? 

A-“Vamos transformar a plasticina num barco.” 

I- “Vão mudar a forma da plasticina” 

 

A- “-Porque o barco não deixa entrar a água.  

I- -Mas a barra também não deixa entrar a água. 

A- Mas é mais pesada.” 

 

 

I- “É mais pesada? Então nós não vimos que a massa era igual?” 

Q/P 
 
 
 
 

VIC 
 
 
 
 
 
 
 

VIE 
 
 
 
 

Explicitação da 
observação 

 
 

Justificação do 
comportamento dos 

objectos por causa do 
“peso” 

 
 

Análise:  

Neste grupo foi notório o facto de, apesar de ter sido controlada a massa dos três 

pedaços de plasticina com recurso à balança, os alunos continuarem a dizer que a barra pesava 

mais do que a plasticina em forma de barco. Esta situação mostra como é difícil alterar as 

ideias prévias, neste caso relativas à evidência, tanto mais que as ideias científicas ao 

contrário das de senso comum, são contra intuitivas. Se isto acontece com crianças nos seus 

primeiros anos de escolaridade, será com certeza mais complicado alterá-las em idades mais 

avançadas como tem sido comprovado pela investigação didáctica (Cachapuz et al, 2002; 

Harlen, 1998) 
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Excerto do diálogo estabelecido com o grupo D (anexo 6- g) 

Quadro 21- Excerto sessão 3- grupo D 
Grupo 

Q/P 

Falas dos alunos e da investigadora Dimensões/ 
parâmetros 

G
ru

p
o

: D
 

A
 b

a
ta

ta
 p

o
d

e
 fl

u
tu

a
r 

se
 ju

n
ta

rm
o

s 
m

a
is

 á
g

ua
?

 

A- “A batata pode flutuar se juntarmos mais água?” 

I-  “O que é que se vai manter sempre igual?” 

A- “A batata.” 

I- “Exacto. E vocês já disseram que vai variar o quê?” 

A- “A água. A quantidade de água.” 

 

A- “Metemos a batata na água e depois deitámos mais água e a batata ficou na 
mesma no fundo.” 

I- “Muito bem. Então a altura da água influência a flutuação da batata?” 

A- “Não” 

 

I- Qual foi o líquido que utilizámos sempre para fazer as experiências? 

A- Água. 

I- Então quer dizer que estas experiências só são válidas com a água. Será que se 
nós usarmos outro líquido as coisas acontecerão da mesma forma? Que líquidos acham 
que podemos usar? Dêem-me exemplos. Diz N. 

A- Vinho, sumo, azeite, leite, vinagre. 

I- Alguém se lembra de outros líquidos? 

A- Iogurtes. 

I- … Podemos afirmar que esta experiência é válida para os outros líquidos como 
o azeite ou só para a água? Diz S. 

A- Para o azeite também. 

I- É? Já fizeste a experiência? 

A- Não. 

I- Então podes afirmar isso? 

A- Não. 

I- Então digam lá. O que é preciso fazer para podermos responder a esta 
pergunta? 

A- Temos de fazer outra experiência para saber. 

Q/P 
 
 

VIC 
 
 
 

VIE 
 
 
 
 
 

Comunicação da 
verificação 

 
 

Resposta à Q/P 
 

 

 

Chamada de 
atenção para o limite 

da validade das 
conclusões – respeito 

pela evidência. 

 

 

Questionamento no 
sentido de 

formulação de novas 
questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidência de prova 
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Análise:  

Neste grupo, talvez por ser o último a comunicar, notou-se claramente a evolução 

relativa à necessidade e importância do controlo de variáveis. A última parte do diálogo, foi 

direccionada para toda a turma, embora a gravação tenha sido efectuada no gravador deste 

grupo. 
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4ª Sessão gravada (apêndice I - h) 

Quadro 22- Excerto sessão 4 
Q/P Falas dos alunos e da investigadora Dimensões/ parâmetros 

4
--

S
e

rá
 q

u
e

 o
 ti

p
o

 d
e

 lí
q

u
id

o
 in

flu
e

n
ci

a
 o

 c
o

m
p

o
rt

a
m

en
to

 d
o

s 
m

a
te

ria
is

 q
u

e
 n

e
le

 m
e

rg
u

lh
a

m
o

s?
 

 

A- “ Um pedacinho mesmo o mais pequenino de batata ia mesmo ao fundo.” 

I-“…fizemos as experiências sempre com o mesmo líquido. Qual foi?” 

A- “Água!” 

I- “Água da torneira.” 

A- “Com os baldes. A água entrava por os baldes e eles ficavam pesados, iam ao 
fundo.” 

A-“Começavam a pesar e iam ao fundo.” 

 A-“Não é por o peso que se vai ao fundo!” 

A-“Mas iam…com tanta água…” 

A-“É do espaço que água ocupa que vão ao fundo.” 

A- “Pois é… tanta água e o espaço que a água ocupa, vai ao fundo.” 

I-“Então também achas que as coisas mais pesadas vão ao fundo. É?” 

 

A-“Eu não acho. Na outra semana nós vimos que um pedaço de batata pequenino 
ia ao fundo.” 

 

A-“-Já boiei no mar e não fui ao fundo e na piscina já fui.” 

I-“- Onde é que tu sentes que bóias melhor? Na água do mar ou na água da 
piscina?” 

A-“ Na água do mar.” 

I-“ Quem disse que água é mais forte?” 

A- “Fui eu.” 

I-“- Onde é que água é mais forte?” 

A-“- No mar.” 

I-“-Tu achas que água do mar é mais forte porquê?” 

A-“- Porque é salgada.” 

I- “-Então achas que por ser salgada é mais forte. Tem mais 

o quê? Mais força? É a opinião da C. Ela acha que a água do mar tem  mais 
força.“ 

A- “Queremos saber se na água do mar e no álcool flutuam os materiais.” 

I-“Diferentes temperaturas? Se nós aquecêssemos os líquidos não era F.? Oiçam o 
que diz o F.Não sabemos se estes objectos se iriam comportar da mesma forma com os 
líquidos aquecidos…” 

Ideia após 
experimentação 

 
Limite de validade das 

conclusões 
 
 
 
 
 

Diálogo relevante, 
entre pares e 

professora, para 
observação da 

evolução de ideias 
prévias. 

 
 
 

Em alguns alunos 
mantém-se a ideia de 

que os objectos 
pesados afundam e os 
leves flutuam, apesar 

das experiências 
realizadas. 

 
 
 

Ideia próxima da 
científica construída a 
partir das experiências 

realizadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conceito de densidade 
em construção 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Q/P construída pelos 
alunos 

 
 
 

Limite de validade das 
conclusões 
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Análise:  

Os registos sobre esta sessão mostram evidências de uma boa evolução dos alunos na 

realização de actividades experimentais com controlo de variáveis e limite de validade de 

conclusões, o que nos parece poder, contribuir para o começo do desenvolvimento da atitude 

científica de respeito pela evidência de prova. Foi uma sessão em que o diálogo foi 

privilegiado gerando interacções bastante interessantes e que muito nos gratificou. Os alunos 

estavam muito mais soltos, pensavam com mais cuidado, elaboravam melhor o seu discurso 

de acordo com uma linguagem mais próxima da científica.  

 

5.3- Análise das respostas ao questionário – Flutuação em Líquidos 

 

Após as actividades experimentais sucintamente descritas, no capítulo anterior, os 

alunos reponderam a um questionário que passamos a analisar e discutir. 

 

5.3.1 - Fase 2 – C 

 

Análise das respostas ao questionário relacionado com a temática flutuação 
Quadro 23 – Análise do questionário (fase 2-C) (anexo 4-b) 

R
e

co
n

h
ec

im
e

n
to

 

d
o

 q
u

e
 é

 u
m

a
 e

xp
e

riê
nc

ia
 c

o
n

tr
o

la
d

a 

Itens  Tipo de resposta  

Sim  Não  Não 
respondeu 

Resposta 
nula 

Total 

Identificação do 
problema 

24  

 

0 0 24 

Reconhecimento 
da previsão feita 

22 2 0  24 

Elementos  do 
planeamento 

6 17 0 0 24 

Reconhecimento 
da legitimidade da 
conclusão 

15 8 0 1 24 
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Análise:  

É visível que a maioria dos alunos apresenta mais dificuldades no que diz respeito ao 

planeamento. Todos identificam a questão problema e relativamente à legitimidade da 

conclusão um bom número de alunos evidencia ter percebido o cuidado que se deve ter com a 

generalização das conclusões. Pensamos que é neste aspecto que se revela melhor o 

desenvolvimento da atitude científica de respeito pela evidência. 

 

5.4- Análise das actividades das sessões – Dissolução em Líquidos  

 

 A análise e discussão que se seguem dizem respeito aos excertos dos episódios mais 

significativos das gravações feitas relativamente à temática “Dissolução em Líquidos” 

5.4.1- Fase 3-A 

 

5ª Sessão gravada (apêndice I- i) 

Excerto do diálogo estabelecido durante a sessão 

Quadro 24- Excerto sessão 5 

Nº 
de sessão 

Q/P 

Falas dos alunos e da investigadora Dimensões/ 
parâmetros 

5
- 

C
a

d
a

 a
lu

n
o

 in
g

e
riu

 u
m

a
 a

m
ê

n
do

a
.  

C
o

n
te

xt
u

a
liz

a
çã

o 

I-“Então um dos meninos que comeu primeiro a amêndoa, podes ser tu D, vai 

dizer por  

A-“Chupei-a. E trinquei.” 

A-“Eu trinquei com força." 

A- “Não sei. Estou aqui a chupar e ela não desaparece. “ 

 

A-“Não. Engolimos. Ele ainda tem a amêndoa porque não trincou .” 

A-“ Eu acho que começamos a chupar o açúcar desaparece.” 

A-“Eu tenho um DVD e vi que pode ir para os dentes ou para a língua.” 

A-“Eu acho que vai para o estômago. 

I-“O S não trincou e a amêndoa dele está a ficar pequena. O que é que ele tem 

na boca para ajudar que a amêndoa esteja a ficar mais pequena?” 

A-“A saliva e a língua.” 

A-“Depois o açúcar vai para a barriga com a saliva.” 

Q 
 
 
 
 
 

 
Ideia de senso 

comum 

 

 

 

 

 

 

Sinal incipiente de 
ideia de dissolução 
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Análise:  

Pela análise destes registos verifica-se que não está clara a ideia de dissolução. Os 

alunos têm a concepção de que as substâncias desaparecem. Há uma aluna que já começa a 

esboçar a ideia de dissolução na última fala apresentada. 

 

6ª Sessão gravada (apêndice I - j) 

Quadro 25- Excerto sessão 6 
Q/P Falas dos alunos e da investigadora Dimensões/ 

parâmetros 

6
- 

O
 ti

p
o

 d
e

 r
e

b
u

ça
d

o
 in

flu
ên

ci
a

 o
 te

m
p

o
 d

e
 d

is
so

lu
çã

o?
  

I– Vamos chamar aos copos A, B e C.  E agora o que fazemos? O primeiro 
procedimento da experiência já está cumprido. 

 

A-“Escolher 3 rebuçados diferentes com  massas semelhantes.” 

 

A-“Eu acho que é o de fruta porque tem mais açúcar.” 

A-“Eu acho que é o rebuçado A porque é mais mole.” 

A-“Eu penso que o de goma vai dissolver-se primeiro porque tem açúcar.” 

A“Eu penso que o de fruta vai demorar mais porque é mais duro.” 

 
 
 
 
 
 
 

VIC 
 
 
 

Os alunos 
justificam a sua ideia 

 

Análise:  

Nesta altura do processo alguns alunos já estavam, claramente, a evoluir no sentido de 

construção de uma atitude científica de evidência de prova como se verifica através dos 

registos apresentados.   

Não temos registos, orais, do final da experiência, da comparação do que se verificou 

com as previsões feitas, mas os alunos, mais uma vez, se surpreenderam com a discrepância 

entre as suas previsões e o que verificaram após a experimentação. Foram poucos os que 

previram o que realmente se verificou. Não é que afinal o rebuçado que se dissolveu mais 

rapidamente foi o de fruta? A maioria achava que seria o de chocolate. Já não mostravam 

tendência para apagar a sua previsão mesmo que “errada”.  

A postura dos alunos, face às experiências com controlo de variáveis neste momento, 

era visivelmente diferente. Era evidente que já tinham percebido que as experiências têm de 

ser feitas com sentido, a partir de uma questão/ problema e com rigor, com base numa 
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planificação bem-feita. Era clara a evolução na construção de conhecimentos nos domínios 

processual, conceptual e atitudinal. As experiências faziam-se porque havia uma questão a 

responder e mediante uma planificação.  

 

7ª Sessão gravada (apêndice I- k) 

Quadro 26- Excerto sessão 7 
Q/P Falas dos alunos e da investigadora Dimensões/ 

parâmetros 

7
- 

S
e

rá
 q

u
e

 a
 te

m
p

e
ra

tu
ra

 d
o

 s
o

lv
en

te
 in

flu
ê

n
ci

a
 o

 
te

m
p

o
 d

e
 d

is
so

lu
çã

o
 d

e
 r

e
b

u
ça

d
o

s 
d

e
 ti

p
o

s 
d

ife
re

n
te

s?
 

I- “… vimos que o rebuçado que se dissolveu mais rápido foi…” 

A-“ O rebuçado de fruta.” 

I-“E aos outros o que aconteceu?” 

A-“O de goma dissolveu-se aos bocadinhos e desapareceu.” 

I-“ Foi? Tens a certeza?” 

A-“ Dissolveu-se.” 

 

I-Então o que é que prova que ele não desapareceu? Diz lá N. 

A- “É a cor da água.” 

 

I-“Muito bem. Mas aconteceu uma coisa esquisita com este de chocolate. O que foi? 
Diz lá R.” 

A-“Não se dissolveu.” 

I-“Mas houve aqui alguém que disse que se colocássemos os rebuçados em água quente 
que as coisas seriam diferentes. Foi o F não foi? Que disse que se calhar com água 
quente o comportamento deles seria diferente. 

 

A-“Eu acho que é o de goma porque é muito leve e tem açúcar e a seguir é o de 
chocolate porque o chocolate ao sol derrete.” 

A-“Dissolver-se é nos líquidos e derreter é por exemplo ao sol.” 

A- “Sumo, álcool, água salgada, lixívia, leite, azeite, vinagre, vinho.” 

 

 
 
 
 
 
 

Permanência 
de ideia de senso 

comum 
 

Ideia científica 
 
 

Justifica com 
observação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previsão 
justificada 

 
Ideia próxima 

da científica 
 

Sugestão para 
novas experiências 

 

Análise:  

Continua a evidenciar-se uma boa evolução na participação dos alunos na planificação 

das experiências e o cuidado no controlo de variáveis. A nível de linguagem esta vai-se 

aproximando da científica.  
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A experiência decorreu, como as anteriores, com a participação de todos sendo 

efectuados, individualmente, os registos na carta de planificação.  

Novamente surpresas quando comparadas as previsões com a verificação. O rebuçado 

de chocolate foi o primeiro a dissolver-se. Havia vários alunos que previam ser a goma a 

dissolver-se primeiro. Já ninguém se lembrou de apagar as previsões infirmadas. Também 

aqui se pode considerar haver desenvolvimento da atitude científica de evidência de prova. Os 

alunos já aceitam as evidências científicas. 

Quando confrontados com o limite de validade das conclusões, surgiu a ideia de se 

realizar a experiência com outro tipo de líquidos, no sentido de continuar a desenvolver a 

atitude científica de evidência de prova. Ficou então combinado que iríamos efectuar mais 

uma experiência mas com outros líquidos para além da água. Os alunos sugeriram alguns. 

 

8 ª Sessão gravada (apêndice I- l) 

Quadro 27- Excerto sessão 8 
Q/P Falas/acções dos alunos Dimensões/ 

parâmetros 

8
- 

S
e

rá
 q

u
e

 o
 ti

p
o

 d
 e

liq
u

id
o

 in
flê

n
ci

a
 o

 te
m

p
o

 d
e

 d
is

so
lu

çã
o

 
d

o
 r

e
b

u
ça

d
o

? 

A-“ O óleo tem 150 ml mas a água tem menos.”* 

A-“Vamos mudar o tipo de líquido” 

 A-“Vamos mudar o solvente.” 

A- “O tempo que demora a dissolver.” 

 

A-“Na água porque o açúcar se vai introduzir na água.” 

 A-“Acho que é na água porque não tem gordura.” 

 A- “Eu meti um ovo dentro de um copo com água e ele foi ao fundo. Depois deitei 6 
colheres de sal na água e quando ele se dissolveu, o ovo veio acima.” 

 A- “Meti dois copos de água. Num deitei açúcar e noutro deitei sal.  

  A- “Duas colheres em cada. Deixei ficar e dissolveram-se.” 

 
 
 

 
Controlo de 

variáveis 
 
 
 
 

Previsão com 
justificação 

 
 
 
 

Transposição de 
actividades 

realizadas  para 
outros contextos 

 

Análise:  

Esta foi, a última sessão de actividades práticas experimentais com a turma. Fora 

preparada para a semana anterior mas quando chegámos os alunos estavam a sair para uma 

actividade no exterior. A professora tinha-se esquecido de que iríamos à sua sala.  

Deixámos os goblés com o óleo e a água já preparados num armário. Sucedeu que parte 

da água se evaporou. Foi relevante o facto de, na semana seguinte, quando apresentámos os 
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objectos/ materiais, uma aluna fazer a observação da diferença de nível de líquidos, mais 

especificamente da água em relação ao óleo. É um facto demonstrativo do desenvolvimento 

de aprendizagens no domínio processual, mais especificamente da importância no cuidado 

com o controlo do variáveis o que, por sua vez contribui para o desenvolvimento da atitude 

científica de respeito pela evidência. 

 

5.5 - Análise das respostas ao questionário – Dissolução em Líquidos 

 

Segue-se a análise e discussão das respostas ao questionário aplicado após a 

implementação das actividades relativas à dissolução. 

5.5.1 - Fase 3 - B 
Quadro 28- Análise do questionário - fase 3B 

R
e

co
n

h
ec

im
e

n
to

 

d
o

 q
u

e
 é

 u
m

a
 e

xp
e

riê
nc

ia
 c

o
n

tr
o

la
d

a
 

Itens  Tipo de resposta  

Sim  Não  Não 
respondeu 

Resposta 
nula 

Total 

Identificação do 
problema 

23  

 

1  24 

Reconhecimento 
da previsão feita 

21 2 1  24 

Elementos do 
planeamento 

10 12 1 1 24 

Reconhecimento 
da legitimidade da 
conclusão 

16 6 1  24 

 

Análise:  

Como se verifica um aluno não respondeu ao questionário porque faltou. Relativamente 

aos passos a seguir num planeamento bem feito, há uma visível evolução em relação às 

respostas dadas no último questionário. Mais quatro alunos responderam positivamente a este 

item.  

Sobre a legitimidade da conclusão há mais uma resposta positiva.  

Sobre os restantes itens não é visível alteração na qualidade das respostas 
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Pensamos poder considerar ter-se tornado mais consistente a evolução dos alunos no que 

respeita ao desenvolvimento da atitude de respeito pela evidência. 

 

5.6 - Análise das respostas ao questionário – Dissolução em Líquidos 

 

Apresenta-se a partir daqui a análise qualitativa e discussão das respostas dadas pelos 

alunos ao questionário igual ao aplicado na F3- B, mas respondido passados 6 meses. 

5.6.1 - Fase 4 

 

Questionário aplicado em Janeiro do ano seguinte 
Quadro 29- Análise do questionário - fase 4 

R
e

co
n

h
ec

im
e

n
to

 

d
o

 q
u

e
 é

 u
m

a
 e

xp
e

riê
nc

ia
 c

o
n

tr
o
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d

a
 

Itens  Tipo de resposta  

Sim  Não  Não 
respondeu 

Resposta 
nula 

Total 

Identificação do 
problema 

19  

 

5 0 19 

Reconhecimento 
da previsão feita 

17 2 5  24 

Elementos do 
planeamento 

9 10 5 0 24 

Reconhecimento 
da legitimidade da 
conclusão 

14 5 5 0 24 

 

Julgamos importante referir desde já, que dos 24 alunos da turma do ano anterior saíram 5, 

restando apenas 19 dos que participaram nas actividades realizadas na turma. Foram esses os 

questionados. 

Análise:  

Mesmo tendo atenção às limitações existentes para se tirarem conclusões é contudo 

evidente que passados seis meses, todos os alunos identificam o problema, um bom número 

de alunos consegue ordenar os passos necessários a uma boa planificação e sobre a 
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legitimidade da conclusão também há um bom número, de alunos, 14, a responder de forma 

positiva. 

 

5.7- Análise global 

 

Após a análise mais pormenorizada dos percursos efectuados, apresenta-se agora uma 

mais global.  

Não será abusivo da nossa parte dizer-se que as actividades de cariz experimental, com 

controlo de variáveis, constituíram um importante papel no espoletar do desenvolvimento de 

uma atitude científica. Como se verificou através dos descritivos e das respostas dadas por um 

bom grupo de alunos, o respeito pela evidência foi emergindo: planificar a experiência com 

cuidado, dar importância ao controlo das variáveis e ter cuidado com os limites da conclusão 

parecem serem aspectos conseguidos, não podendo contudo, generalizar-se a toda a turma. As 

falas argumentativas que foram aparecendo ao longo das sessões, as propostas para outras 

experiências com o intuito de responder a perguntas que foram surgindo, em que as variáveis 

mudavam, e o facto de, a partir de certa altura, os alunos deixarem de tentar apagar a sua 

previsão por não coincidir com a verificação são evidências relevantes. Este último 

comportamento foi unânime, após as actividades realizadas, nenhum aluno apresentou 

qualquer problema em assumir que a sua previsão não coincidia com o verificado através da 

observação. Terá começado a construir-se a atitude de respeito pela evidência.  

É-nos difícil medir “o tamanho” deste crescimento. Retomando os níveis de 

desenvolvimento apresentados por Giordan (quadro nº 30) e embora não querendo vincular o 

desenvolvimento da atitude de respeito pela evidência a um determinado nível, parece-nos 

que podemos pensar que um número razoável de alunos terá ficado entre os níveis 2 e 3 e 

outros alunos não passaram do nível 1. Não podemos afirmar com segurança mas podemos 

colocar algumas hipóteses que justificam o estado de alguns alunos num nível tão baixo. 

Talvez o número de actividades desenvolvidas não tenha sido o suficiente para espoletar o 

crescimento da atitude científica. 
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Quadro 30- Extracto do quadro 2 

4- Actividade crítica 

(considerada por nós sustentada 

no respeito pela evidência) 

 

1 O aluno aceita tudo sem questionar. Tem como 

verdades as ideias adquiridas 

 

 

2 

Começa a questionar e a discutir o que os outros 

dizem, quando o professor o questiona. Prende-se 

mais com a forma de apresentação do que ao 

conteúdo, critica sem argumentar. 

 

 

3 

Coloca questões sobre o trabalho dos outros. 

Critica por si próprio, por vezes de forma 

incompleta. Tem em conta os elementos que refutam 

seus resultados. Verbaliza a sua crítica por meio de 

argumentos. 

 

4 

Põe em questão ideias estabelecidas por 

comparação com a sua experiência. Controla os 

factos tendo em conta todos os elementos presentes 

na sua pesquisa. 
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CAPÍTULO VI- Conclusões, Limites e Sugestões para Futuros 
Trabalhos 

 

Este último capítulo destina-se à apresentação das conclusões globais do estudo e 

reflecte também as limitações subjacentes ao mesmo. Procura-se também apresentar algumas 

sugestões para trabalhos futuros. 

Sendo um estudo de natureza qualitativa, como se referiu no capítulo destinado à 

apresentação da metodologia, estamos conscientes dos limites de validade das conclusões que 

daqui se retiram. Sabemos que os resultados obtidos têm validade apenas para a amostra de 

alunos com quem desenvolvemos actividades experimentais, com controlo de variáveis.  

Conduziu-se o estudo segundo várias fases tendo sempre em vista o problema que o 

norteou: “A realização de experiências, com controlo de variáveis, em sala de aula, contribui 

para o desenvolvimento de uma atitude científica como a de respeito pela evidência?”. A 

nossa convicção foi, desde o início, a de que este tipo de actividades desenvolve uma atitude 

científica e mais especificamente a que se relaciona com o respeito pela evidência.  

O caminho percorrido foi no sentido de serem cumpridos os objectivos propostos 

(análise do CNEB relativamente ao desenvolvimento da atitude científica; estudar os efeitos 

do TE no desenvolvimento de uma atitude científica e por fim, contribuir para uma mudança 

de práticas em sala de aula, no que respeita ao ensino experimental) de forma a responder às 

questões formuladas.  

Após a análise do CNEB - EM/CFN no tocante a aspectos focando o desenvolvimento 

de uma atitude científica, realizou-se o diagnóstico da turma e da professora relativamente ao 

ensino experimental das ciências. Havia condições para prosseguir o trabalho. O CNEB – 

EM/CFN apontava claramente para a importância do desenvolvimento da atitude científica e 

especificamente para a de respeito pela evidência e as actividades pensadas enquadravam-se 

no Programa de EM/CFN. Como se constatou pela análise qualitativa das respostas aos 

questionários, tanto alunos como professora se encontravam numa situação quase “virgem” 

no que diz respeito à realização de experiências com controlo de variáveis. Seguindo as 

orientações do CNEB- EM/CFN, tendo em conta as competências gerais e específicas aí 

apresentadas, e o enquadramento teórico, passou-se à fase seguinte que foi a de 

implementação de actividades de cariz experimental com controlo de variáveis. A opção por 

actividades propostas no PFEEC, tiveram a vantagem de já terem sido testadas no âmbito do 

desenvolvimento do mesmo. Realizaram-se na sala de aula oito actividades de cariz 
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experimental. A intenção inicial era a de levar a cabo apenas 4, relativas à temática 

“Flutuação em líquidos”, mas a vontade dos alunos em continuar com actividades 

experimentais foi superior e implementaram-se mais quatro actividades relacionadas com a 

temática “Dissolução em líquidos”. À medida que as mesmas iam sendo postas em prática e 

se fazia a análise das gravações áudio era visível uma certa evolução, global, na atitude dos 

alunos. Participavam com mais entusiasmo no diálogo, na planificação das experiências, na 

explicitação das suas ideias, na elaboração das suas previsões justificadamente, na 

argumentação, etc. Visivelmente os alunos tinham um pouco de relutância em escrever, 

cansavam-se, por isso na segunda ronda de experiências, procurou-se levar a cartas de 

planificação com algumas partes preenchidas.  

Apesar dos constrangimentos havidos: investigadora participante, desconhecida dos 

alunos, limite de tempo para desenvolvimento das actividades, pouca vontade dos alunos para 

registar e dificuldade inicial para trabalharem em grupo, as evidências apresentadas no 

capítulo da análise e discussão dos resultados mostram a evolução da atitude científica de 

respeito pela evidência.   

Se apenas com este tempo tão limitado e com um número pequeno de actividades 

realizadas se conseguiram evidências de desenvolvimento de uma atitude científica será de 

prever que ao longo de 4 anos de 1ºciclo, de trabalho sistemático em sala de aula com 

actividades experimentais com controlo de variáveis, poderão conseguir-se resultados mais 

consistentes.  

Temos consciência de que o TE é condição necessária mas não suficiente para se fazer 

Educação em Ciência como já se referiu. Uma das limitações deste estudo, além das atrás 

mencionadas, é precisamente esta, teria sido muito mais interessante, do ponto de vista 

pedagógico, ter construído com os alunos percursos de pesquisa. A sua envolvência em todo o 

processo seria muito mais autêntica e significativa, além de, mais facilmente, se 

desenvolverem, articuladamente, constructos como a (re)organização de ideias e o 

desenvolvimento de capacidades e atitudes, neste caso particular,  de respeito pela evidência.  

Esperamos ter contribuído, de algum modo, com este estudo, para um despertar para a 

importância do Trabalho Experimental com controlo de variáveis e a sua relevância no 

desenvolvimento de cidadãos com pensamento crítico, capazes de questionarem e 

argumentarem, fundamentadamente, quando confrontados com problemas do quotidiano em 

que seja necessário mobilizar conhecimentos científicos de base.  
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É hoje consensual que as práticas em sala de aulas devem privilegiar actividades de 

cariz investigativo, contudo estudos realizados mostram que os professores, embora 

concordem com esta ideia, resistem à mudança. Pode-se considerar como ainda prevalecente 

uma concepção de EEC de cariz empirista e reduzindo-se à realização de experiências 

“avulsas” o que revela a necessidade de realização de TE (ou seja, realização de experiências, 

de uma forma adequada, com controlo de variáveis) o que coloca exigências ao nível da 

Formação de Professores, quer Inicial quer Contínua, tal como tem sido mostrado pela 

investigação (Rocard, 2007; Osborne e Dillon, 2008). 

Como trabalhos futuros sugerimos a realização de um estudo ao longo de 4 anos em 

que, explicitamente, se desenvolva TE integrado em percursos de pesquisa (Cachapuz et al, 

2002). 

Também seria muito pertinente, procurar os alunos com quem foi realizado este 

trabalho e avaliar o seu estado actual, relativamente à atitude de respeito pela evidência. E 

ainda, aprofundar conhecimentos relativamente a esta temática com maiores contributos da 

Psicologia da aprendizagem e da Epistemologia. 
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Apêndice I : Descritivos das gravações áudio 

 

a) Sessão 1 

Registos 
 

Dimensões/parâmetros 

I- Vocês de certeza que já ouviram falar e se calhar já viram que alguns 
objectos têm uns comportamentos engraçados quando são metidos nos 
líquidos. 

Que tipos de líquidos vocês conhecem? Quem quiser falar levanta o 
braço. Um de cada vez. 

 
A- Água, sumo, groselha, laranja, cerveja, águas das pedras, vinho, 

morango. 
 
L- Quando tomam banho já alguma vez brincaram com coisas na água? 
 
A- Com bolas, com bonecos em forma de patos e outros bonecos… 
 
P- E de que são feitos esses bonecos, de que material? Plástico, borracha? 
 
A- Esponja a fazer de barco, patinhos de borracha… 
 
I- Quando vocês brincam com esses objectos na água, não se passa nada 

de estranho com eles? 
 
A- Alguns flutuam, outros fazem bolhas ao entrar na água, alguns nadam, 

as esponjas vão ao fundo... 
 
… 
 
I- Quem quer dizer alguma coisa sobre comportamento de diferentes 

objectos na água ou noutros líquidos?  
…….. 
E vocês como se comportam na água? 
 
A - Dou mergulhos... 
 
A - Quando estou na piscina nado. 
 
I- Só nadas? 
 
A – Eu quando vou para a piscina dos meus tios uso um colete.  
 
I– Então porquê? 
 
A – Porque não sei nadar. É para não me afogar. E para flutuar. 
 
I– Para flutuar. Muito bem. A J disse aqui uma palavra engraçada. 
 
A – Eu quando estou na piscina consigo flutuar. 
 
I– Ai é? Então explica lá como é que tu flutuas. 
 
A – Deito-me sem fazer peso. Pernas e braços abertos. 
 

Auscultação de ideias (AI) 
 

 

 

 

 

 

Distinção entre material e objecto 

 

 

 

IP  

 

Q- AI 

 

IP 

 

AI 

 

 Termo Científico (TC) 

 

 T C 

 

 

I P -  “peso” 
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A – Eu salto e dou logo um mergulho. 
I– Só mergulhas? Nunca tentaste flutuar? 
 
A – Eu às vezes dou mergulhos e outras vezes tento flutuar. 
 
I– Fazes como a J? Ela disse que tentava não fazer peso. 
 
A – Sim. Estico as pernas e deito-me para trás e estico os braços… 
 
………….. 
 
I– Vamos lá a ver. Houve aqui alguns meninos que disseram que 

conseguem flutuar.  
Quem é que consegue flutuar? 
 
A – Eu consigo flutuar com as mãos atrás da cabeça. 
 
… 
 
I– Agora que vocês já falaram das vossas experiências com a água e dos 

comportamentos de diferentes objectos na água. Houve meninos que disseram 
que certos objectos… 

 
A – Flutuam. 
 
… 
 
I– Nós estamos a falar do comportamento dos objectos nos líquidos. 

Vocês só falaram do comportamento na água. Alguns de vocês utilizaram a 
palavra flutuar. A B falou na esponja que fica cheia de água e vai ao fundo. 
Nunca vos ocorreu perguntar porque é que isso acontece? 

 
A – ( Coro) Não. 
 
I– Então não querem fazer perguntas sobre isso? 
 
A – Eu queria saber como é que eles flutuam. 
 
 
A – Eu quero saber porque é que alguns vão ao fundo. 
 
 
 
A – Eu quero saber porque é que as esponjas não ficam a flutuar? 
 
 
I– A Bárbara quer saber porque razão as esponjas não ficam a flutuar. 

Alguém sabe dizer? 
 
A – Porque a esponja fica cheia de água, fica pesada e vai ao fundo. 
 
A – Há coisas que são pesadas que vão ao fundo e outras que são 

levezinhas ficam em cima. 
 
I– Muito bem. Quem mais quer dar ideias sobre isto? 
 
A – O meu barco quando está na água vazio flutua. Mas quando eu meto 

os bonecos ele vira assim. 
 

 

 

T C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estímulo de questão problema 
(Q/P) 

 

 

Q/P(1) 

 

Q/P(2) 

 

Q/P(3) 

 

 

 

IP “peso” 
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I– Vira assim como? Inclina assim para o lado? E depois o que acontece? 
 
A -  Os bonecos vão flutuar e o barco vira-se. 
 
I– Tu queres perceber porque é que ele se vira não é? 
… 
I– Temos de experimentar isso. Diz lá. 
 
A – Porque é que as pessoas quando saltam para a piscina se não baterem 

os pés não vêm acima? 
 
I– Não há mais questões? Já temos aqui várias questões para trabalharmos 

sobre elas. Alguns de vocês querem saber porque é que alguns objectos vão ao 
fundo e outros não. O T disse que os mais pesados vão ao fundo e os mais 
leves ficam em cima.  

Será que isto é verdade? Como é que vamos saber se isto é verdade ou 
não?  

Dedo no ar. Um de cada vez para nos entendermos. 
 
A – Fazendo várias experiências. 
 
I– Muito bem. Queres dizer alguma coisa N? 
 
A – Nós para termos a certeza temos de fazer muitas experiências. 
 
I– Pois é. Não podemos afirmar que uma coisa é verdade sem termos 

feito experiências para confirmar. É como os cientistas fazem.  
Temos aqui vários problemas. Já há algumas respostas. Agora só falta 

realizar as experiências para vermos se isso é verdade ou não. Querem dar 
algumas ideias para experiências? 

 
A – Podemos meter um copo com água e um guardanapo no fundo para 

ver se a água fica por baixo do guardanapo. 
 
A – Podemos meter terra num funil e ver se a água passa para baixo. 
 
I– Nós estamos a falar de flutuação. 
 
A – Às vezes deitamos açúcar na água e ele fica no fundo mas quando 

deitamos sal ele desaparece. 
 
I– Sim. Isso já dá para outras experiências. Pode ser que haja tempo para 

fazer depois. 
 
 
 

 

 

I P 

  

 

Q/P 

 

 

 

 

Proposta para encontrar resposta 
(s) às questões. 

 

Esboço da legitimidade da 
generalização – respeito pela 
evidência 

Desafio ao delineamento de 
experiências  

Proposta de experiência  

 

Propostas de experiência…. 

 

Proposta de experiência  
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b) Sessão 2 

 

Registos de falas Dimensões/parâmetros 

I– Ainda se lembram do que combinámos fazer hoje? Quem quiser 
falar põe o braço no ar. 

A – Vamos ver que objectos flutuam ou não. 

I– Alguns meninos disseram que brincavam com objectos na água e 
viram alguns a ir ao fundo e outros não. E a N disse, e muito bem, que 
os que não vão ao fundo flutuam. 

I– A B disse que gostava de saber porque é que alguns dos seus 
brinquedos iam ao fundo e outros não. 

I– E o F disse que sabia porquê. Que os que iam ao fundo eram 
aqueles mais pesados. Diz N. 

A – Eu acho que não porque o açúcar é levezinho e vai ao fundo. 

I– Isso é a tua opinião e o F tem a dele. Então será melhor fazer como 
os cientistas para ver quem tem razão.  

I– Eu proponho uma experiência muito simples para confirmarmos 
isso. Vocês vão escrever o que pensam que vai acontecer e depois vão 
observar o que se passa.  

Então o responsável de cada grupo vai dizer qual é a questão – 
problema que vamos investigar. 

A – “O que acontecerá se colocarmos num recipiente com água cada 
um dos objectos do quadro?” 

I– Esta é a questão à qual nós queremos responder. Vocês têm aí uma 
grelha. Já todos leram a lista de materiais que aí está e já confirmaram 
se têm tudo o que precisam? 

I– Cada um vai pondo os objectos por ordem na água mas antes disso 
todos os meninos vão preencher a tabela excepto a última coluna que 
só se preenche no fim. Cada um escreve aquilo que pensa. 

I– Então o que é que vocês pensam que vai acontecer com a plasticina 
quando a colocarem na água? Diz N. 

A – Afunda. 

I– E uma lata de metal vazia e tapada? Diz lá Ricardo. 

A – Acho que flutua. 

I– E com o feijão? Diz tu João. 

 

Contextualização (C) 

 

Aproximação à Q/P 

C 

 

C 

 

IP  

IP - próxima da científica  

 

 

C 

 

 

Leitura para o colectivo da Q/P  

 

  Confirmação de objectos necessários  

 

Apelo às previsões e seu registo 

 

 

Previsão (P) 

 

P 
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A – Acho que flutua. 

I– Porque é que achas que o feijão flutua? 

A – Porque não é pesado. 

I– Todos acham que o feijão flutua? E todos acham que é por ser 
leve? 

A – Sim. 

I– E qual é o próximo objecto? 

A – Moedas. 

I– E acham que vai afundar ou vai flutuar? 

I– Depois vem uma placa de esferovite. O que acham? 

A– Flutua. 

I– A seguir vem uma vela. Acham que afunda ou flutua? Diz R. 

A – Eu acho que a vela tem muito peso e vai ao fundo. 

I– Quem acha que a vela flutua? Diz B. 

A – Acho que não é muito pesada e flutua. 

I– Depois temos um grão de arroz. Qual a vossa opinião? Fala H. 

A – Eu acho que flutua porque é muito levezinho. 

I– Quem acha que não flutua? Diz. 

A – Acho que afunda porque quando a minha mãe está a fazer de 
comer ele afunda. 

I– A rolha de cortiça. O que achas que acontece V? 

A – Acho que não flutua. 

I– Mais alguém acha? Digam lá porquê. 

A – Porque deve ser pesada. 

I– E a chave de metal? 

A – Eu acho que flutua. 

I– Então porquê? 

A – Porque pode ser leve. 

I– Porque é que achas que é leve? Pelo aspecto? 

      A – Sim. 

 

P 

 

 

 

I P 

 

 

 

    

    

 P 

  

I P e P 

 

IP  e P 

 

 IP e P 

 

P 

  

 

P 

 P 

 

P 

I P 
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I– Por fim temos uma bacia de plástico. Digam lá o que pensam. 
Diz tu D. 

A – Acho que flutua. 

I– Muito bem. Então pela ordem que eu disse, cada menino mete 
o seu objecto na água e vão verificar o que acontece. 

I– Então introduzam a barra de plasticina. 

A – Afunda. 

I– Então tomem nota disso. Agora a lata de metal. 

A – Flutua. 

I– Muito bem. Metam lá o feijão. 

A – Afundou. 

I– E a moeda? 

A – Afunda. 

I– E a placa de esferovite? 

A – Flutua. 

I– Podem pôr a vela. 

A- Também flutua. 

I– O grão de arroz? 

A – Afunda. 

I– E a rolha de cortiça já todos viram? 

A- Flutua. 

I– A seguir é a chave.  

A – Afunda. 

I– E a bacia de plástico? 

A – Flutua. 

………………………………………………….. 

I– Então vamos fazer a questão – problema nº2.  

Lê tu C.  

C – “O que acontecerá à bacia que está a flutuar na água à medida 
que vamos introduzindo berlindes no seu interior?” 

I– Então vão todos pensar o que irá acontecer, assinalar as suas 

 

 

 

Início da realização da 
experimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos foram confrontando a 
verificação com a previsão que tinham 
registado. 

 

Início da tratamento da segunda Q/P 
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opções e explicar porquê. 

……………………………………… 

I– Leiam o que têm de fazer a seguir. 

A – “Coloca os berlindes com cuidado um a um no recipiente e 
não te esqueças de os contar”  

I– Então façam isso. Não se esqueçam de contar. 

A – Um, dois, três, … 

I– Vão preenchendo o quadro nº 3. 

I– Também subiu a água no vosso recipiente? 

A – Sim. 

I– E porquê? 

A – Porque os objectos que caem no fundo da água aumenta a 
água. 

I– Aumenta a água? 

A – A água sobe. 

I– Então agora vou pedir a um menino de cada grupo para 
responder às perguntas que eu vou fazer.  

I – Qual era a questão problema. Diz lá R. 

A – “O que acontecerá à bacia que está a flutuar na água à medida 
que vamos introduzindo berlindes no seu interior?” 

I – Houve meninos que acharam que ia ao fundo e outros que não 
e explicaram porquê. E aconteceu uma coisa engraçada, com certeza 
vai haver resultados diferentes. Qual é a resposta à questão – 
problema? O que aconteceu à bacia à medida que introduzimos os 
berlindes?  

A – Foi baixando. 

I– Muito bem. Então anotem isso. A bacia foi afundando. 

I– Houve grupos em que a bacia afundou com um determinado 
número de berlindes e outros em que afundou com mais ou menos 
berlindes. Grupo A? 

A – 64. 

 

i– E quando vocês puseram o berlinde 63 ela afundou? 

Leitura para o colectivo da 2ª Q/P 

 

Registo de P 

 

Condução da actividade 

Leitura das instruções 

Condução da actividade 

 

Incentivo ao registo 

 

 

 

Ideia justificada 

Questionamento para clarificação de 
ideia 

Ideia melhorada 

 

Reorganização do processo  

 

Relembrar da Q/P  

 

 

 

 

Apelo ao registo 
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A – Não. 

I– Então podemos dizer que a carga máxima da bacia é de 63 
berlindes. 

I– E este grupo? Diz J. 

A – Com 82. 

I– Então quantos berlindes podiam por no máximo na bacia sem 
ela ir ao fundo? 

A – 81. 

I– Exactamente. A carga máxima da vossa bacia era de 81 
berlindes. 

I– E neste grupo? Diz lá N. 

A – A bacia afundou com 66 berlindes. 

I– Então a carga máxima da vossa bacia era de… 

A – 65. 

I– E este grupo? Vai ser o H a responder com quantos berlindes a 
bacia afundou. 

A – 73. 

I– Então qual seria a carga máxima da vossa bacia? 

A – 72. 

I– Vocês viram que os berlindes eram todos parecidos. Qual foi o 
grupo que introduziu mais berlindes? 

A – Foi o grupo B. 

I– Porque será? 

A – Porque tinha mais água. 

I– Mas os recipientes tinham todos a mesma quantidade de água. 

A – Se calhar o recipiente deles era um bocado maior. 

I - Os recipientes eram iguais. 

………………… 

I– Houve meninos que os foram pondo com cuidado no recipiente 
e distribuindo melhor a carga 

 

 

 

 

Comparação das cargas máximas 
obtidas nos diferentes grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionamento sobre as diferentes 
cargas máximas obtidas. 

Justificação sem consciência da 
variável controlada  

Tomar consciência de que a variável 
quantidade de água se mantinha em 
todos os grupos. 

Nova justificação 

Tomar consciência de que a variável 
tipo de recipiente se manteve. 

Os alunos não conseguiram explicar 
as razões das diferentes cargas 
máximas. A investigadora avançou 
uma.  
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c) Sessão 3 – Diálogo em colectivo - introdução à sessão 

 

Registos Dimensões parâmetros 

I– Porque é que aqueles objectos que vocês experimentaram 
afundam? 

A – Porque são muito pesados e afundam. 

I– Então continuas a pensar que os objectos que são pesados 
afundam. 

A – Sim. 

I– Então eu hoje vou propor fazer umas experiências para ver 
se isso é verdade. Já trago aqui alguns objectos e nós vamos ver se 
será realmente por causa do peso que os objectos afundam ou 
flutuam.  

I- Vocês já alguma vez experimentaram meter maçãs e batatas 
na água para ver se flutuam ou vão ao fundo? 

A – Eu vi a minha mãe a meter uma maçã na água e foi ao 
fundo. 

I– Foi isso que tu viste? E com batatas alguém já fez? 

A – Eu vi que as batatas flutuavam. 

 

Contextualização 

 

I / P 

 

 

 

Propostas de experiências para testar 
ideias. 

Apelo às observações feitas no dia a dia 

I P acerca do comportamento da maçã na 
água  

IP acerca do comportamento da batata 
em água 

IP 
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d) Sessão 3  (grupo A) 

Registos Dimensões/ parâmetros 

I– A última experiência que fizemos foi relacionada com o 

quê? O que observaram? 

A – As coisas que flutuam ou afundam. 

I – E vocês viram alguma coisa em casa? 

A – Eu vi que a batata flutuava. 

B – Eu vi que a batata ia ao fundo. 

A – Eu também vi a minha mãe a fazer batatas e acho que 

flutuavam. 

I-  Achas que as batatas flutuavam? E com a maçã alguém viu? 

A – Eu vi e afundou-se. 

A – Eu já vi a minha mãe a meter as maçãs na água para as 

lavar e elas afundaram-se. 

I – Então qual é a Questão-Problema para hoje? Lê. 

A – “A batata afunda por ser mais pesada do que a maçã?” 

I – Aqui neste grupo? O que vai mudar nesta experiência? 

A – Vai mudar o peso da batata. 

I – Muito bem. E o que se vai manter? 

 

A – A quantidade de água. 

 

 

I – Exactamente. Então o que vão fazer para realizar a 

experiência? 

 

A - Temos de pesar a maçã e as batatas. Temos de ter uma 

batata de peso semelhante ao da maçã, uma com peso maior que 

a maçã e outra de peso menor. E depois vamos por na água. 

 

 

 

 

…………………………………………. 

 

 

 

Contextualização 

 

 

 

 

 

IP  

 

 

 

 

 

 

 

 

IP 

 

IP 

 

Q/P 

 

 

 

Controlo de variáveis (CV) 

 

Variável independente em estudo (VIE) 

CV 

Variável independente controlada (VIC) 

 

Incentivo à leitura da carta de 

planificação (CP) 

 

Interpretação da CP 

 

 

 

 

Os alunos preencheram a carta de 

planificação com respectiva grelha de 

previsões na carta de planificação. 

Executaram a experiência. 

 

 

 

 



132 

 

I – Então vamos lá ver os resultados. 

O que aconteceu? Diz lá C. 

 

A – As batatas foram ao fundo. A maçã ficou a flutuar. 

 

I – E as batatas eram todas mais pesadas que a maçã? 

 

A – Não. Só havia uma mais pesada. 

 

I – O objectivo era ver se o peso da batata tinha influência na 

sua flutuação não era? E o que viram? 

 

A – Que as batatas iam ao fundo sempre. 

 

I – Muito bem. A batata afundou sempre qualquer que fosse o 

peso. 

 

I – Então e será que noutros líquidos a batata e a maçã têm o 

mesmo comportamento? 

Partilha da experiência com os restantes 

grupos. 

 

 

 

 

Sublinhando a VIE 

 

Sublinhando a VIE 

 

 

Verificação (V) 

 

Conclusão 
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e) Sessão 3  (grupo B) 

Registos Dimensões/parâmetros 

 

I– Qual é a vossa questão problema? 
 
A – Pedaços pequenos de batata podem flutuar na água? 
 
I– Então o vosso grupo o que é que precisa?  
 
A – Pedaço pequeno de batata, pedaço grande de batata, 

pedaço médio de batata…. E uma balança. 
 
I- Não vocês não precisam da balança. 
Vocês vão usar sempre o mesmo tamanho da batata? 
 
A- Não. 
 
I- O que vão mudar? 
 
A- A batata… o tamanho 
 
P- E o que vão manter sempre? 
 
A- A quantidade da água. 
 
i- Como vão fazer a experiência? 
 
A- Vamos pondo as batatas e vamos ver que vão ao fundo e as 

que não vão. 
 
I- Vamos escrever aqui.  
Mas antes disso, eu quero que vocês vão registar aqui nesta 

grelha o que pensam que vai acontecer. Está bem? 
 
…………………………….. 
 
I- O que aconteceu no teu grupo? 
 
A- Nós fomos deitando os pedacinhos para a água e eles iam 

ao fundo. 
 

I- Os pedacinhos de quê? 
 
A- De batata. 
 
I- Tiveram uma surpresa, não? 
 
A- Sim.  O mais pequenino também foi ao fundo. 
 

 

 

Q/P 
 
Planificação da experiência 
 
 
 
 
 
 
CV 
 
 
 
VIE 
 
 
 
 
VIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registo de previsões 
 
 
Realização da experiência 
 
 
Partilha da actividade realizada com a 
turma 
 
 
Clarificação de ideias 
 
 
 
Confronto com as previsões 
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I- E vocês pensavam que flutuava, não  
era. 
 
 A- Sim. 
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f) Sessão 3  (grupo C) 

Registos Dimensões/ parâmetros 

 

I– Qual é a vossa questão problema? 
 
A – Como fazer flutuar uma barra de plasticina? 
 
I – O que vamos manter sempre igual? 
 
A- A água vai-se manter. 
 
I- O que vai mudar 
 
A – Vamos transformar a plasticina num barco. 
 
I – Vão mudar a forma da plasticina. 
 
A- Vamos fazer um barco com um pedaço de plasticina. 
………………………… 
 
 
I- Então contem lá como foi 
 
I– O mesmo material, a mesma massa de plasticina. Porque 

será que a plasticina em forma de barco não afunda a as outras 
formas afundam? 

 
A- Porque o barco não deixa entrar a água.  
 
I- Mas a barra também não deixa entrar a água! 
 
A- Mas é mais pesada. 
 
I- É mais pesada? Então nós não vimos que era exactamente 

igual? 
 
A- Na cesta entrou água e no barco não entrou água. 
 
I - Pois claro, foi o que aconteceu. 
 

 

 

Q/P 

CV 

 

 

 

VIE 

VIE 

VIE 

Realização da experiencia 

 

 

Partilha com a turma 

 

 

Clarificação da VIC 

 
 
 
 
 
 
 



136 

 

g) Sessão 3  (grupo D) 

 

Registos das falas Dimensões/parâmetros 

 

P –…. Então alguém que leia a “Questão/ Problema” para hoje. 
A – A batata pode flutuar se juntarmos mais água? 
P – O que é que se vai manter sempre igual? 
 
A – A batata. 
 
P – Exacto. E vocês já disseram que vai variar o quê? 
 
A – A água. A quantidade de água. 
 
 
…………………………. 
 
 
P – Então o que aconteceu com a vossa batata durante a vossa 

experiência? Diz lá R. 
 
A – Metemos a batata na água e depois deitámos mais água e a 

batata ficou na mesma no fundo. 
 
P – Muito bem. Então a altura da água influência a flutuação da 

batata? 

A – Não. 

P – Sim senhor. Qual foi o líquido que utilizámos sempre para 
fazer a experiência? 

A – Água. 

P – Então quer dizer que estas experiências só são válidas com 
a água. Será que se nós usarmos outro líquido as coisas acontecerão 
da mesma forma? Que líquidos acham que podemos usar? Dêem-
me exemplos. Diz N. 

A – Vinho, sumo, azeite, leite, vinagre. 

P – Alguém se lembra de outros líquidos? 

A – Iogurtes. 

P – Então vejam lá na vossa folha. Podemos afirmar que esta 
experiência é válida para os outros líquidos como o azeite ou só 
para a água? Diz S. 

 

 

Q/P 

Planificação 

CV 

VIE 

 

Preenchimento da carta de planificação 
Realização da experiência 

 

Comunicação à turma 

 

 

 

Apelo à resposta à questão problema. 

 

Limite da validade de conclusões 

 

 

Limite da validade das conclusões 

 

 

 

 

Limite da validade das conclusões 
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A – Para o azeite também. 

P – É? Já fizeste a experiência? 

A – Não. 

P – Então podes afirmar isso? 

A – Não. 

P - Então digam lá. O que é preciso fazer para podermos 
responder a esta pergunta? 

A – Temos de fazer outra experiência para saber. 

 

 

Ambiente criado para a realização da 
experiencia seguinte. 

 

Limite da validade das conclusões. 

 

 

Esboço de tomada de consciência do 
limite da validade das conclusões. 
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h) Sessão 4 

Registos Dimensões/parâmetros 

         I- Até agora realizámos várias experiências todas elas 
relacionadas com o quê? 

A- Flutuação. 
 
I- Pois claro, com a flutuação. E o que é que mantivemos 

sempre igual nessas experiências que fizemos? 
 
A- A água? 

I- Foi sempre o mesmo liquido, não foi? 

A- Na última experiência que fizemos, houve aqui um menino, 
acho que foi o S… eu perguntei assim: 

- Será que nós podemos dizer que as maçãs flutuam sempre e 
as batatas flutuam sempre? 

Tu disseste que sim, não foi? 

A- Foi. 

I- Eu lancei uma pergunta. Será que podemos afirmar isso com 
toda a certeza? 

A- Temos de fazer uma experiência. 

I- Mas nós já fizemos várias experiências e vimos que isso 
acontecia. 

A- Um pedacinho mesmo o mais pequenino de batata ia 
mesmo ao fundo. 

I- Mas uma coisa que vocês disseram logo no inicio foi que 
fizemos as experiências sempre com o mesmo liquido. Qual foi? 

A- Água! 

 I- Água de quê? 

A- Água da torneira. 

I- Eu tenho aqui uma batata, uma maçã, uma placazinha de 
esferovite, um parafuso… 

…….. 

Na última semana alguns meninos sugeriram que realizássemos 
uma experiência com outros líquidos.  

Eu decidi que íamos fazer em 3 líquidos diferentes. 

Contextualização 
 
 

 
 
 
 

Recordando o CV 
 

Reforço do CV 
 

Fazendo a ponte para ideias ocorridas na 
sessão anterior 

 
 
 
 
 
 

 
Limite da validade das conclusões 
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Este o que é?  

A- Água 

 I- Água de onde? Foste tu que a foste buscar, de onde a 
trouxeste? 

A- Da torneira. 

I- E este o que vos parece? 

A- Água.  

I- Parece água. E este. 

A- Água. 

I- Também parece água, água da torneira. 

Eu vou dizer-vos o que está aqui. Vocês vão confiar em mim, 
pois não vão provar. 

Neste garrafão está água salgada, neste está álcool, neste água 
da torneira que foi a vossa colega ali buscar… 

Temos aqui um problema para solucionar. 

… 

 

Será que com outros líquidos isso acontece? 

A- Na água com sal a maior parte das coisas flutua. 

 

I- Diz aqui a vossa colega que na água salgada a maior parte 
das coisas flutua. 

Porquê? Por estás a dizer isso? 

A- Eu sei mas não sei dizer porquê. 

I- Para dizeres isso houve alguma coisa na tua cabecinha que te 
deu esse clic… 

A- O sal deve ter alguma coisa para flutuar. 

I- Tu falaste na água do mar. O que te faz lembrar o mar. 

A- Faz-me lembrar as coisas que flutuam. 

I-  Tu achas que flutuam melhor no mar?  

……………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falha na gravação mas o diálogo foi 
relacionado com o comportamento que 
os objectos apresentados, e explorados 
em experiências anteriores, tinham tido 
com o líquido utilizado que fora a água 
da torneira. 
 
Ideia próxima da científica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tentativa de explicação 
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I- Não tendes nenhuma experiência vossa. 

A- Eu já tive. 

I- O quê? 

A- Quando estava na praia vi coisas que flutuavam. 

I- Nas experiências que fizemos também viste coisas a flutuar, 
não foi preciso ires à praia. 

A- Pois mas fiz com coisas… 

I- Fizeste. O quê.  

A- Com os baldes. A água entrava por os baldes e eles ficavam 
pesados, iam ao fundo. 

A- Começavam a pesar e iam ao fundo. 

A- Não é por o peso que se vai ao fundo! 

 

A- Mas iam…com tanta água… 

A- É do espaço que água ocupa que vão ao fundo. 

A- Pois é… tanta água e o espaço que a água ocupa, vai ao 
fundo 

I- Então também achas que as coisas mais pesadas vão ao 
fundo. É? 

A- Eu não acho. Na outra semana nós vimos que um pedaço de 
batata pequenino ia ao fundo. 

I- E não tinha muito peso, não era? Boa! 

 

A- Nós quando vamos à piscina, e nos deitarmos na água sem 
nos mexer, nós às vezes… ficamos a flutuar porque água pesa mais 
que nós. 

I- Será por pesar mais? 

A- A água pesa mais nós pesamos menos. 

I- Será por isso? 

I- Tu só não vais ao fundo como? Diz lá. 

A- Deitada. Se não nadar vamos ao fundo. 

 

 
 
 
 
 
Questionamento para clarificação de 
ideias. 
 
 
A aluna justifica a sua ideia com o facto 
de ter utilizados materiais diferentes dos 
utilizados em sala de aula. 
 
 
 
 
 
 
As experiências anteriores surtiram 
efeito 
 
A dúvida instalou-se …  
 
 
 
 
 
 
 
Argumentação a partir de conclusões de 
uma experiência anterior. 
 
Questionamento para reforço do cuidado 
com as conclusões que tiramos a partir 
de observação empírica. Lançamento da 
dúvida… 
 
 
 
 
 
 
Questionamento no sentido de perceber 
até que ponto, a partir das suas 
experiências pessoais, os alunos 
percepcionaram a influência da água 
salgada na flutuação dos materiais, neste 
caso, do próprio corpo. 
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I- Podes não saber nadar e saberes fazer uma coisa que te 
permite ficar em cima da água. 

….. 

A- Boiar. 

I- E para boiar como é que tu fazes? 

A- Estendo-me na piscina ao comprido e paramos quietinhos. 

I- E muito quietos… 

A- Tentamos não fazer peso. 

I- E vocês nunca tentaram boiar na água do mar. 

Alguns-  Não… 

A- Eu já. 

I- E não sentiste nada diferente em relação à piscina? 

A- Eu já boiei no mar e não fui ao fundo e na piscina já fui. 

I- Onde é que tu sentes que bóias melhor? 

Na água do mar ou na água da piscina? 

A- Na água do mar. 

I- Achas que é na água do mar. E porque é que será? 

…… 

A- Eu bóio melhor na água da piscina porque a água do mar 
está sempre a mexer. 

I- Quem disse que água é mais forte? 

A- Fui eu. 

 

I- Onde é que água é mais forte? 

 

A- No mar. 

 

I- Tu achas que água do mar é mais forte porquê? 

 

A- Porque é salgada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alguém falou mas a sua fala foi 
sobreposta pela que está registada  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Questionamento no sentido de perceber 
a ideia do aluno cuja opinião ficou 
pouco clara… 
 

 
 
 
 
 

Ideia próxima da científica (conceito de 
densidade) 
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I- Então achas que por ser salgada é mais forte. Tem mais o 
quê. Mais força? É a opinião da C. Ela acha que a água do mar tem 
mais força. 

. 

 

…………………………………… 

 

Passou-se ao planeamento da experiência 

 

I- Quem é que me quer formular o problema? O que queremos 
saber? Estão aqui os 3 líquidos: água da torneira, o álcool e água da 
torneira… o que queremos saber? 

A- Queremos saber se na água do mar e no álcool flutuam os 
materiais. 

I- Que materiais temos aqui para experimentar? 

A- Balões 

I- Não, balões não são ainda. Agora é: 

A- Uma batata, uma maçã, uma placa de esferovite e vamos 
chamar a isto um prego. 

I- Para fazermos uma experiência temos de ter sempre o quê? 

A- A questão problema. 

 

I- É a questão problema, se não tivermos uma questão 
problema não vale a pena fazermos experiências, se não temos uma 
questão problema, se não soubermos para que é que estamos a fazer 
a experiência o que queremos responder…  

Então a questão problema é esta: 

Será que o tipo de líquido tem influência no comportamento 
dos materiais que nele mergulhamos? 

Uma vez que já definimos qual é o problema, o que é que 
vamos mudar? 

 

A- Os líquidos. 

 
 
 
 
 
 
 

Seguiu-se um diálogo em que vários 
alunos referiram vivencias, na praia, 
descontextualizadas do tema em debate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construção da Q/P 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Evidência de evolução na planificação 
de uma experiência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarificação da Q/P 
 
CV 
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I- Vamos mudar os tipos de líquidos. 

I- Então diz lá… quais são os líquidos que temos ali’ 

A- Água, água com sal… 

I- Temos água da torneira, água com sal e  

A- Álcool. 

I- Álcool etílico… o que vem aí a seguir na planificação? 

A- O que vamos medir? 

I- Então que vamos medir? 

A- A Batata e a maçã. 

I- Vamos medir a batata e a maçã? 

 

A- Vamos medir os líquidos. 

 

I- Os líquidos já lá estão, a mesma quantidade de líquidos. 

… 

I- Vamos ler a pergunta: …… 

A- Vamos medir o comportamento dos materiais. 

I- Ora muito bem….O que vamos medir aqui é o 
comportamento dos materiais nos diferentes líquidos. 
Fantástico….! 

O que é que nós vamos manter? 

A- A água. 

I- Vamos manter a água? Achas? 

A- O líquido. 

I- Então não acabamos de dizer que mudávamos os tipos de 
líquidos? 

A- Vamos manter os tipos de líquidos. 

 

I- Não está bem. 

A- Vamos manter o nível dos  líquidos, a mesma quantidade. 

I- Ora é isso mesmo. Vamos usar a mesma quantidade de 

 
Clarificação da VIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variável dependente (VD) 
 
Clarificação da VD através de um 
diálogo de gradual clarificação apelando 
ao pensamento dos alunos. 
 
Definição da VD 
 
 
VIC 
 
 
 
 
Clarificação da VIC 
 
 
Reforço de clarificação da  VIC 
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líquidos.  

E que mais nós vamos manter? O que é que vamos mergulhar 
lá? 

A- Os materiais. 

I- Isso mesmo. O que vamos fazer e como? Para preencher 
nessa grelha. 

A- Vamos meter os materiais nos líquidos. 

 

I- Vamos colocar os materiais nos diferentes tipos de líquidos. 

………………………………………… 

P- Vamos começar a fazer a experiência.  

….. 

O que achas que vai acontecer à batata no álcool étilico 

A- Vai afundar 

I- Porquê? 

A- Porque é pesada … (vários) 

………………….. 

A- Porque ocupa espaço. 

………………. 

A- Eu acho que a maçã vai ao fundo no álcool… 

I- …lembrem-se das experiências anteriores… como é que  se 
comportava a maçã na água… 

……………………… 

I- A vossa colega vai colocar a maçã no álcool, 
devagarinho….. 

O que aconteceu à maçã? 

A- Afundou. 

 

I- Porque será que a maçã no álcool afundou?.... 

…… 

Esferovite… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previsões 
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Prego… 

 

 

 

 

I- Vamos passar à água salgada porque na água da torneira 
vocês já sabem… 

……. 

A placa de esferovite afundará ou não 

A- Afunda… 

 

I- E a maçã… 

A- Flutua. 

  ……. 

I- E a batata? 

……….. 

I- Há meninos que acham que a batata afunda e outros pensam 
que flutua…. 

Experimentam. 

Surpresa…. 

I- Vamos pôr essas cabecinhas a pensar. Porque será que a 
batata flutua na água salgada. … A mesma batata afundou, no 
álcool, na água da torneira e não afundou na água salgada. Porque 
será? 

 A- Porque o mar… a água leva sal e ao aumentar mais coisas 
no líquido fica mais pesada. 

 

I- Fica mais pesada? É capaz.  

A- Podíamos fazer uma experiência… 

I- Diz… diz 

A- Podíamos fazer uma experiência, púnhamos água, 
púnhamos lá a batata misturávamos sal e víamos se ela subia… 

 
Sem respostas 
 
 
Foram-se mergulhando os diferentes 
materiais no álcool etílico  
 
Os alunos foram antecipando o 
comportamento dos diferentes  materiais 
na água da torneira pois já o tinham 
verificado nas experiências anteriores. 
As previsões coincidiram com a 
verificação. 
 
 
 
 
 
Previsões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opiniões diferentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apelo ao pensamento dos alunos 
 
 
Explicação próxima da científica 
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I- Podes experimentar lá em casa. 

I- Então diga-me uma coisa… onde acham que flutuarão 
melhor: na água do mar ou na água da piscina? 

A- No mar 

 I- Porquê? 

A- Porque a água do mar tem sal. 

A- Eu sei. Porque a batata também é pesada e não foi ao fundo 
e nós também somos pesados. 

I- Alguém quer dizer porque será?... Já houve aqui uma 
explicação. È porque a água tem sal. Mas o que é que o sal faz à 
água para que ela consiga …. 

A- Faz com que a água fique salgada e deve fazer com que as 
coisas flutuem melhor. 

………………………. 

 I-  Porque é que nós registámos, na conclusão  que ………….  
todos os líquidos se encontravam à temperatura ambiente? 

A- Podíamos ver se comportavam-se da mesma maneira se 
puséssemos diferentes li… 

I- Diferentes temperaturas? Se nós aquecêssemos os líquidos 
não era F…? Oiçam o que diz o F… 

Não sabemos se estes objectos se iriam comportar da mesma 
forma com os líquidos aquecidos… 

……Temos de ter cuidado com o que dizemos com o que 
concluímos da experiência 

 ……………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evidência do limite da validade das 
conclusões 
 

 
 
 
 
 
 
Reforço do limite da validade das 
conclusões 
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i) Sessão 5 

Registos Dimensões/ parâmetros 

I – Quem é que já comeu a amêndoa?  
B, D, R, R, G, C, H, R.! 
 
I – Agora passado um minuto, quem é que já comeu? Ric, Ri 

Ra, J, F, V. 
 
I – Quantos meninos ainda têm a amêndoa na boca? F, A P, L, 

M J, S, C. 
 
I – Passaram 5 minutos. Quem ainda tem amêndoa? S, L. 
 
I – Então um dos meninos que comeu primeiro a amêndoa, 

podes ser tu D, vai dizer porque comeu tão rápido a amêndoa. 
 
A – Chupei-a. E trinquei. 
 
A – Eu trinquei com força. 
 
I – S e tu porque é que ainda tens a amêndoa? Diz lá. 
 
A – Não sei. Estou aqui a chupar e ela não desaparece.  
 
I – Porque estás a chupar e não trincaste não é? Ele diz que 

ainda não desapareceu. Será que as vossas desapareceram? 
 
A – Não. Engolimos. Ele ainda tem a amêndoa porque não 

trincou. 
 
I – E acham que amêndoa do S ainda tem o mesmo tamanho? 

Diz L. 
 
A – Eu acho que começamos a chupar o açúcar desaparece. 
 
I – Então vai para onde? 
 
A – Eu tenho um DVD e vi que pode ir para os dentes ou para 

a língua. 
 
A – Eu acho que vai para o estômago. 
I– Será? Há aqui meninos que acham que ele desaparece. 
 
I– O que é que temos na boca que ajuda a dissolver o açúcar. 
 
A – As papilas gustativas. 
 
I - Achas que são as papilas gustativas que ajudam a dissolver 

o açúcar? Para que servem as papilas gustativas? 
 

 

 

 

 

 

Criação de ambiente para 
desenvolvimento da actividade 
experimental relacionada com a temática 
dissolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideia de senso comum acerca da 
dissolução 

 

 

 

 

 

Questionamento no sentido de fazer 
surgir uma Q/P para ser investigada. 
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A – Ajudam-nos a sentir o sabor. 
 
I – Então um dos meninos que trincou diga o que tem na boca 

que o ajudou a trincar. 
 
A – Os dentes. 
 
I – O S não trincou e a amêndoa dele está a ficar pequena. O 

que é que ele tem na boca para ajudar que a amêndoa esteja a ficar 
mais pequena? 

 
A – A saliva e a língua. 
 
A – Depois o açúcar vai para a barriga com a saliva. 
 
I– Muito bem. Então para a semana vemos fazer umas 

experiências sobre materiais que, como disse a Bárbara, se 
dissolvem 
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j) Sessão 6 
 

Registos de falas Dimensões/parâmetros 

I– Hoje vamos realizar a primeira experiência relacionada com 
a dissolução. Esta experiência vem no seguimento da sessão 
anterior em que chegámos à conclusão que o açúcar da amêndoa se 
dissolve na boca. 

I– Leiam o problema que vamos hoje tratar. Lê F. 
 
A- O tipo de rebuçado influencia o tempo de dissolução? 
 
 
A – Vamos verificar qual será o tempo que vão demorar três 

tipos de rebuçados a dissolverem-se na água. 
 
I– Então o que vamos mudar vai ser o tipo de rebuçado. É um 

de fruta, um de goma e um de chocolate. O que vamos manter? 
 
 
A – O estado e a massa do rebuçado (soluto). A temperatura da 

água (solvente), o momento de introdução dos solutos no solvente, 
a agitação do conteúdo de cada um dos copos. 

 
I– Então a única coisa que muda é o quê? Diz lá B. 
 
A – O tipo de soluto. 
 
I– Muito bem. E vamos manter as outras coisas. O estado do 

rebuçado, ou seja, o rebuçado vai estar inteiro e não partido aos 
bocados. Vamos conferir se os rebuçados têm o mesmo peso. E 
vamos usar estes goblés para medir a quantidade de água. E vamos 
definir um ritmo para agitarmos. 

 
I– Então a J vai medir a quantidade de água para cada copo. 

Pode ser 100 ml. 
 
I– Vamos chamar aos copos A, B e C.  E agora o que fazemos? 

O primeiro procedimento da experiência já está cumprido. 
 

A – Escolher 3 rebuçados diferentes com massas semelhantes. 
 
I– Eu já tenho aqui os rebuçados que tínhamos combinado. 

Então agora que instrumento vamos utilizar para medir a massa dos 
rebuçados? 

 
A – A balança. 
 
I– Então vem aqui um de vocês medir a massa dos rebuçados. 

Contextualização 
 
 
 
 
 
Q/P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta parte da planificação estava já 
registada na carta de planificação. 
 
VIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIC 
 
 
Início da realização da experiência 
       
 
 
       VIE 
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No copo A vamos introduzir a goma mas só depois de pesarmos os 
3 rebuçados porque temos de introduzir todos ao mesmo tempo. No 
copo B o rebuçado de fruta e no copo C o de chocolate. 

 
I– Qual é que acham que se vai dissolver primeiro? Diz B. 
 
A – Eu acho que é o de fruta porque tem mais açúcar. 
 
I– E tu R? 
 
A – Acho que é o rebuçado A porque é mais mole. 
 
A – Eu penso que o de goma vai dissolver-se primeiro porque 

tem açúcar. 
 
I– Mais opiniões.  
 
A – Eu penso que o de fruta vai demorar mais porque é mais 

duro. 
 
I– Vamos lá experimentar então. Introduzam ao mesmo tempo 

os rebuçados nos copos. Têm estas varetas de vidro para mexer. 
………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previsões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realização da experiência 
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k) Sessão 7 

Registos de falas Dimensões/ parâmetros 

I– Então vocês recordam-se que o nosso problema era ver 
qual seria o comportamento de três tipos de rebuçados na água à 
temperatura ambiente, e vimos que o rebuçado que se dissolveu 
mais rápido foi… 

A – O rebuçado de fruta. 
I– E aos outros o que aconteceu? 
A – O de goma dissolveu-se aos bocadinhos e desapareceu. 
I– Foi? Tens a certeza? 
A – Dissolveu-se. 
I– Então o que é que prova que ele não desapareceu? Diz lá 

N. 
A – É a cor da água. 
 
I– Muito bem. Mas aconteceu uma coisa esquisita com este 

de chocolate. O que foi? Diz lá R. 
 
A – Não se dissolveu. 
 
I– Mas houve aqui alguém que disse que se colocássemos os 

rebuçados em água quente que as coisas seriam diferentes. Foi o F 
não foi? Que disse que se calhar com água quente o 
comportamento deles seria diferente. 

 
A – Porque se calhar derrete mais rápido. 
 
I– Achas que é correcto dizer derrete? Quem sabe o que é 

derreter e o que é dissolver? 
 

A – Dissolver é misturar-se na água. 
 
I– No nosso caso foi na água. Mas pode ser noutro líquido 

qualquer. Dissolver-se é misturar-se no líquido, derreter é 
diferente. Depois mostro-vos uma coisa a derreter. 

 
A – Manteiga, uma vela… 
 
 
I– Sim mas agora não estamos a falar disso vamos fazer a 

nossa experiência. 
 
I– Vamos experimentar os mesmos tipos de rebuçados em 

água quente. Para isso temos de… 
 
A – Aquecer a água. 
 
I– Isso. Para isso temos aqui uma placa eléctrica. Então o que 

vamos fazer em primeiro lugar? Dedos no ar. Diz B. 

Contextualização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideia Prévia de dissolução. 
 
Questionamento para clarificação da ideia 
do conceito de dissolução  
 
Ideia próxima da científica 
 
 
 
 
 
Sugestão de materiais que podem derreter 
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A – Vamos colocar o solvente nos goblés. 
 
I– Mas vamos por assim à toa? 
 
A – Temos de medir para ficarem todos com a mesma 

quantidade de solvente. 
 
I– Então quando colocarmos os rebuçados todos ao mesmo 

tempo nos goblés o que achas que vai acontecer S? 
 
A – Acho que o de chocolate se vai dissolver primeiro. 
 
I– O que te faz pensar que o de chocolate se vai dissolver 

primeiro na água quente? 
 
A – Porque a água está quente. 
 
A – Eu acho que é o de goma porque é mais mole e tem mais 

açúcar. 
 
A – Eu acho que é o de goma porque é muito leve e tem 

açúcar e a seguir é o de chocolate porque o chocolate ao sol 
derrete. 

 
I– O chocolate que vocês põem no leite é diferente deste. 
A – Pois é. O que pomos no leite é em pó. 
 
I– A N já sabe a diferença entre dissolver-se e derreter. Diz lá. 
 
A – Dissolver-se é nos líquidos e derreter é por exemplo ao 

sol. 
 
………………………………………… 
(Foi realizada a experiência) 
 
 
I– Será que se nós colocarmos três rebuçados de fruta iguais 

mas mudando o tipo de… Diz B. 
 
A – O tipo de solvente. 
 
I– Muito bem. Vamos então mudar os líquidos?  Que líquidos 

acham que podemos utilizar? 
 
A – Sumo, álcool, água salgada, lixívia, leite, azeite, vinagre, 

vinho. 
 
I– Vocês já deram ideias. Para a semana a nossa questão – 

problema vai ser “Será que o comportamento do rebuçado de fruta 
vai ser igual em três líquidos diferentes?”.  Vamos então manter a 

 
 
 

 
Controlo de variáveis 
 
 
 
 
 
 
Previsões 
 
 
 
 
Justificação da previsão 
 
Previsão 
 
 
Previsão justificada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideia próxima da científica 
 
 
 
 
 
 
Provocação para formulação de nova 
questão problema. 
 
 
 
 
 
 
VIE 
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água, e vamos também usar álcool e azeite ou óleo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

l) Sessão 8 

Registos de falas Dimensões/Parâmetros 

I– Se bem se recordam, da última vez que estive aqui ficou um 
problema no ar, um desafio. E foram vocês próprios que deram a 
sugestão dos materiais necessários para esta experiência. Quem já 
escreveu a data e o nome, vai, se faz favor, ler em silêncio a 
“Questão -Problema” que está aí na ficha. 

I– Então o problema que vamos estudar hoje é: “O tipo de 
líquido, ou seja, o solvente, influenciará o tempo de dissolução?” 

 
I– Até agora temos experimentado apenas um tipo de líquido. 

Qual foi? 
 
A – (coro) Água. 
 
A – E álcool etílico. 
 
I– Mas isso foi noutra experiência não foi? Qual? 
 
A – Sobre flutuação. 
 
I– Muito bem. Mas nas experiências sobre dissolução só 

utilizamos água da torneira. 
 
 
A – Quais são os líquidos que vamos utilizar? 
 
I– Foram vocês que sugeriram na última vez quais seriam os 

líquidos que iríamos testar. Houve quem sugerisse álcool, também 
se falou em azeite. Em vez de azeite vamos usar óleo, que também 
é uma gordura. Eu já trago com a medida certa. Vem aqui a Rita e 
vai dizer aos outros meninos o volume de óleo que está aqui. 

 
A – O óleo tem 150 ml mas a água tem menos. 
 
I– Eu já tinha isto preparado. Só não coloquei aqui o álcool. 

Porquê? Diz lá N. 
 
A – Porque ele evaporava. 
 
I– Muito bem. Mas aconteceu aqui uma coisa engraçada. É que 

eu tinha aqui a mesma quantidade de água e de óleo e agora há 
menos água. Porque será? 

 
A – Evaporou. 
 
I– Muito bem. Então mesmo sem intenção acabamos por fazer 

outra experiência. Qual é o resultado? 
 
A – A água evapora-se e o óleo não. 

Contextualização 
 
 
Q/P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidência de que as experiências sobre 
flutuação não foram esquecidas. 
 
Questionamento por parte do aluno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação pertinente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
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I– Ouvi alguém dizer que a água desapareceu. Será que 

desapareceu mesmo? 
 
A – Não. 
 
I– Então onde está? 
 
A – Nas nuvens, no ar. 
 
I– Então vamos lá à nossa experiência de hoje. O que é que nós 

vamos mudar? Diz tu C. 
 
A – Vamos mudar o tipo de líquido. 
 
A – Vamos mudar o solvente. 
 
I– Muito bem. O que é que nós com esta experiência vamos 

medir? Um de cada vez. 
 
A – O tempo que demora a dissolver. 
 
I– E o que vamos manter igual? 
 
A – O soluto, o estado do rebuçado e a massa. A temperatura 

dos solventes, o volume de cada um dos líquidos, o momento de 
introdução do soluto nos solventes e a agitação do conteúdo de cada 
um dos copos. 

 
I– Muito bem. Agora digam o que vamos fazer e como vamos 

fazer. 
 
A – Vamos usar 3 copos e introduzir o mesmo volume de cada 

um dos líquidos solventes em cada copo. Escolher 3 rebuçados do 
mesmo tipo e com a mesma massa e colocar os rebuçados ao 
mesmo tempo no respectivo copo. 

 
I– Então diz lá F o que é que precisamos para fazer esta 

experiência? 
 
A – Três copos “goblés”, copo medidor graduado, água, álcool 

etílico, óleo alimentar, balança, três varetas, um relógio ou 
cronómetro e três rebuçados de fruta. 

 
I- Qual é que acham que se vai dissolver primeiro? 
 
A – O do óleo. 
 
I– Porquê? 
 
A – Não sei. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conexão com outros conteúdos 
 
 
 
 
VIE 
 
Aplicação de linguagem científica 
 
 
VD 
 
 
 
 
 
 
VIC 
 
 
 
 
 
 
 
Controlo de variáveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previsões 
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A – Na água porque o açúcar se vai introduzir na água. 
 
A – Acho que é na água porque não tem gordura. 
 
 
I– Então achas que na gordura não se dissolve tão bem? 
 
I– Ninguém acha que vai ser no álcool? Então a maioria dos 

meninos acha que o rebuçado se vai dissolver primeiro no óleo. Eu 
queria saber porquê. 

 
…………………… 
 
 
 
I– Já que ninguém me sabe responder vamos então observa o 

que acontece na experiência. Diz tu Liliana. O que achas? 
 
A – Eu acho que é na água porque o rebuçado já está a ficar 

pequenino. 
 
I– Notam mais alguma diferença nos três copos? 
 
A – A água está a ficar com cor diferente. 
 
I– E a água está a ficar com que cor? 
 
A – Da cor do rebuçado. 
 
I– Muito bem. A água está a ficar da cor do soluto. 
 
I– O rebuçado que está no óleo como está? 
 
A – Está igual ao que estava. 
 
I– Então ao olharmos para aqui já podemos ir tirando algumas 

conclusões. Afinal o tipo de líquido influencia ou não o tempo de 
dissolução do rebuçado? 

 
A -   Sim. 
 
I- Alguém sabe como se chama a esta mistura entre o solvente 

e o soluto? 
 
A – Solução. 
 
I– Muito bem. Agora vou deixar aqui um desafio. Se nós 

dissolvermos sal em água, será que podemos recuperar esse sal? 
 
A – Não. 

 
Previsão justificada 
 
 
Previsão justificada 
 
 
 
 
 
 
Silêncio 
 
A experiência decorria com alunos a 
agitarem o líquidos dos goblés 
 
 
 
Observação 
 
 
 
 
Observação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linguagem científica 
 
Provocação para outra experiência 
 
 
Ideia muito longe a científica 
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I– Porquê? Anda cá tu explicar. 
 
A – Porque o sal vai dissolver-se na água. 
 
I– Então pensem lá melhor. O que aconteceu aquela água que 

eu tinha deixado aqui na semana passada? 
 
A – Evaporou-se. 
 
I– Então vocês ainda acham que não se pode recuperar o sal? 

Como é que poderemos experimentar isso? Diz lá S. 
 
A – Pegamos na água com as mãos e o sal fica no fundo. 
 
A – Podemos recuperá-lo em líquido. 
 
I– Mas o sal é sólido, não é líquido.  
A R fez uma experiência em casa. Queres contar como foi? 
 
A – Eu meti um ovo dentro de um copo com água e ele foi ao 

fundo. Depois deitei 6 colheres de sal na água e quando se 
dissolveu, o ovo veio acima. 

 
I– É uma experiência muito engraçada. Diz lá Liliana qual foi a 

experiência que fizeste? 
 
A – Meti dois copos de água. Num deitei açúcar e noutro deitei 

sal. Duas colheres em cada. Deixei ficar e dissolveram-se. 
 
I– Mas controlaste o tempo? 
 
A – Não. 
 
I– Então vocês acham que a Liliana controlou bem as variáveis 

da experiência? 
 
A – (coro) Não. 
 
I– Pois não. Para a experiência ser bem sucedida ela devia ter 

medido o tempo. 
 
 

 

 

 

 

 

 



158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

ANEXO 1- AUTORIZAÇÕES 

a) DREN 
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b) Encarregados de Educação 
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Anexo 2: questionários F1 

a)Alunos 

Questionário (compactado) 

1- Ano de escolaridade: _________ 

2- Idade: _________ 

3-Trabalhaste em grupo? (coloca X na opção mais correcta) 

nunca                algumas vezes                       muitas vezes 

4-O que é para ti “ Fazer Experiências”. (Assinala apenas uma opção) 

Pegar em materiais e fazer experiências só para ver o que acontece. 

Realizar uma experiência para procurar a resposta para um problema 

 Ver o (a) meu (minha) professor (a) fazer a experiência.  

Ler as experiências apresentadas no manual e responder às perguntas que lá estão? 

5- Já realizaste alguma experiência? 

               sim                       não  

Como a fizeste? 

6- Para que servem as experiências? 

7- Já alguma vez fizeste um plano, com os teus colegas, para fazeres uma experiência? 

sim                       não  

(Se respondeste sim passa à pergunta nº 8, se respondeste não, pára aqui.) 

8- Preenche a seguinte grelha (coloca X na célula correspondente): 

No plano tiveste em 

conta: 

sim não 

um problema   

as tuas ideias   

o que ias fazer para encontrar 

a resposta ao problema 

  

o material que precisavas   

como ias realizar a 

experiência 
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o que ias manter sempre 

igual na experiência 

  

o que ias mudar   

o que se ia alterar com as 

mudanças feitas 

  

 

9- Depois de realizada a experiência discutiste o que fizeste, com os teus colegas? 

sim                      não  

10- Comparaste as ideias que tinhas antes da experiência com as ideias com que ficaste depois de a 

realizares? 

   sim                         não  

11- Tiraste alguma conclusão das experiências realizadas? 

 sim                         não 

 

Obrigada pela tua colaboração! 

Professora: Olga Alves 
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b) Professora 
Questionário (compactado) 

 

1- Anos de serviço: _________ 

2-Ano de escolaridade que lecciona: _________ 

3-Costuma pôr os seus alunos a trabalhar em grupo? (coloque X   na opção mais correcta) 

nunca                algumas vezes                   muitas vezes 

4-O que é para si “ Fazer Experiências”. (Assinale apenas uma opção) 

Pegar em materiais e fazer experiências para os alunos observarem 

Procurar resposta para um problema, com apoio num plano previamente negociado com a turma. 

Ler, com os alunos, as experiências apresentadas no manual e responder às perguntas que lá estão? 

5- Já realizou algumas experiências com os alunos? 

sim                       não  

Como a fez? 

6- Para que servem as experiências? 

 

7- Já alguma vez fez um plano, com os seus alunos, para fazer uma experiência? 

sim                       não  

(Se respondeste sim passa à pergunta nº 8, se respondeste não, pare aqui.) 

 

8- Preencha a seguinte grelha (coloque X na célula correspondente): 

 

No plano teve em conta: sim não 

um problema   

as ideias dos alunos   

o que iam fazer para 

encontrar a resposta ao 

problema 

  

o material que era    
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necessário 

como iam realizar a 

experiência 

  

o que iam manter 

sempre igual na experiência 

  

o que iam mudar   

o que se ia alterar com 

as mudanças feitas 

  

    

   9- Depois de realizada a experiência conduziu os alunos na discussão/apresentação sobre o que fora feito? 

  sim                      não  

10- Comparou as ideias que os alunos tinham, antes da experiência com as ideias com que ficaram depois da 

sua realização? 

  sim                         não  

11- Ajudou os alunos a tirar conclusões sobre a experiência realizada? 

  sim                         não  

12- Parece-lhe necessária formação neste domínio? 

Sim                                 não 

Sugira dois aspectos que julgue serem mais relevantes. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela sua colaboração! 

Professora: Olga Alves 
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Anexo 3: questionários F2 , F3 e F4 

a) F2 – C 

Nome: ______________________________________________ 

Data : _______________________________________________ 

 

Após a realização de várias experiências sobre flutuação em líquidos, vais responder às seguintes 

perguntas: 

1- O Ricardo andou a fazer experiências na sala de aula. Ficou tão entusiasmado que experimentou em 

casa. 

Um dia contou o seguinte à turma: 

- Eu tinha uma questão ou problema: 

Como será o comportamento da maçã e da cenoura se as colocar dentro de água? 

Eu achava, ou previa que ambas flutuassem. 

Fui experimentar. 

Arranjei duas bacias, várias cenouras e maçãs, uma balança e água da torneira.  

Pus 5l de água, da torneira, em cada bacia. 

Fui pesando as maçãs e as cenouras, até encontrar uma maçã e uma cenoura com massas (pesos) 

semelhantes. 

De seguida experimentei. 

 Numa bacia, meti a cenoura e noutra a maçã.  

Observei. 

Tive uma surpresa: eu pensava que ambas flutuavam e afinal a maçã flutuou e a cenoura afundou. 

Então concluí que a cenoura é um objecto que não flutua e a maçã é um objecto que flutua. 

1.1- O Ricardo tinha um problema, ou uma questão.  

Qual era? 

Assinala com X, dentro do            a resposta correcta. 
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Será que a maçã e a cenoura têm o mesmo peso? 

Como se comportarão, na água, a cenoura e a maçã? 

A cenoura é mais pesada que a maçã? 

 

1.2- Qual era a previsão do Ricardo? 

Assinala com X, dentro do                a resposta correcta 

A maçã flutua e a cenoura afunda. 

Ambos os objectos flutuam. 

A maçã afunda e a cenoura flutua. 

 

1.1- Para responder a esta pergunta, o Ricardo executou uma experiência. Ele seguiu uma determinada 

ordem, fez uma planificação sobre aquilo que ia fazer. 

 Ordena de 1 a 7 de forma correcta, a ordem de preparação da experiência. 

O Ricardo arranjou o material. 

O Ricardo pensou no problema. 

O Ricardo pesou maçãs e cenouras. 

Mediu o mesmo volume de água. 

Tirou água da torneira. 

Colocou a maçã e a cenoura, com o mesmo peso, cada uma em sua bacia. 

Encontrou uma maçã e uma cenoura com o mesmo peso. 

 

1.4- O Ricardo fez a experiência, conforme a planificação, observou e concluiu o seguinte: 

 

- A cenoura é um objecto que não flutua e a maçã é um objecto que flutua. 
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Achas que o Ricardo poderia ter tirado esta conclusão? 

Assinala com X apenas uma afirmação, com a qual concordes. 

 

O Ricardo pode tirar esta conclusão porque viu que a cenoura afundou e a maçã flutuou. 

 

O Ricardo não pode tirar esta conclusão porque os objectos tinham pesos diferentes. 

 

O Ricardo não pode tirar esta conclusão porque não sabe como a cenoura e a maçã se comportam noutros 

tipos de líquidos (álcool, água com sal…) ou em água mais fria ou mais quente. 

 

O Ricardo não pode tirar esta conclusão porque o volume de água utilizado para cada objecto não era 

idêntico. 

 

Muito obrigada pela tua colaboração 

Olga Alves 
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b) F3- B e F4 

Nome: ______________________________________________ 

Data : _______________________________________________ 

 

Após a realização de várias experiências sobre dissolução em líquidos, vais responder às seguintes 

perguntas: 

1- A Joana andou a fazer experiências na sala de aula. Ficou tão entusiasmada que experimentou em 

casa. 

Um dia contou o seguinte à turma: 

- Eu tinha uma questão ou problema: 

Será que a temperatura da água influencia o tempo de dissolução do sal de cozinha? 

Eu achava, ou previa que o sal se dissolveria ao mesmo tempo 

Fui experimentar. 

Arranjei três copos, sal, uma colher de sopa, água e um fogão. 

Pus 250ml de água do frigorífico num copo e pedi à minha mãe para me ajudar a colocar água no fogão a 

aquecer. Deixei aquecer durante pouco tempo e deitei 250ml num copo. O resto da água ficou a aquecer 

durante mais tempo. Quando estava bastante quente, sempre com ajuda da minha mãe, coloquei 250ml de 

água bem quente noutro copo. 

Chamei o meu irmão e, ao mesmo tempo, eu a minha mãe e o meu irmão, colocámos uma colher de sopa, 

rasa, de sal, nos copos. 

Fomos mexendo, da mesma forma. Ao fim de pouco tempo o sal que estava na água muito quente 

dissolveu-se todo, o que estava na água morna demorou mais um bocado mas também se dissolveu e o que 

estava na água muito fria dissolveu-se em último lugar. 

- Concluí que a minha previsão estava errada e que todos os materiais  se dissolvem mais depressa em 

água quente. 

1.2- A Joana tinha um problema, ou uma questão.  Qual era? 

Assinala com X, dentro do          a resposta correcta. 

Será que o estado do sal influencia o seu tempo de dissolução? 

Será que a temperatura da água influencia o tempo de dissolução do sal de cozinha? 

Será que o tipo de solvente influenciará o tempo de dissolução do rebuçado?  

1.2- Qual era a previsão da Joana? 
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Assinala com X, dentro do         a resposta correcta 

Na água muito quente o sal dissolve-se mais rapidamente. 

O sal dissolve-se mais depressa na água fria. 

O sal dissolve-se ao mesmo tempo seja qual for a temperatura da água. 

1.3- Para responder a esta pergunta, a Joana executou uma experiência. Ele seguiu uma determinada 

ordem, fez uma planificação sobre aquilo que ia fazer. 

 Ordena de 1 a 6 de forma correcta, a ordem de preparação da experiência 

A Joana arranjou o material. 

A Joana pensou no problema. 

Mexeram os três da mesma forma. 

A Joana, com ajuda da mãe pôs água a aquecer no fogão. 

Com a ajuda da mãe e do irmão colocou a mesma quantidade de sal em cada copo, ao mesmo tempo. 

Mediu o mesmo volume de água: fria, muito quente e pouco quente para cada copo. 

1.5- A Joana fez a experiência, conforme a planificação; observou e concluiu o seguinte: 

Concluí que a minha previsão estava errada e que todos os materiais se dissolvem mais depressa em 

água quente. 

Achas que a Joana poderia ter tirado esta conclusão? 

Assinala com X apenas uma afirmação, com a qual concordes. 

A Joana pode tirar esta conclusão porque viu que o sal se dissolveu mais depressa na água mais quente. 

A Joana não pode tirar esta conclusão porque a quantidade de sal colocada no solvente era diferente. 

A Joana não pode tirar esta conclusão porque experimentou só com sal, não sabe como se comportariam 

outros materiais. 

A Joana não pode tirar esta conclusão porque o volume de água utilizado em cada copo era idêntico. 

Muito obrigada pela tua colaboração 

Olga Alves 
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Anexo 4 : quadros de análise 

a) Quadros de análise do questionário diagnóstico  

Quadro nº 

C
on

ce
pç

ã
o 

so
br

e
 “

fa
ze

r 
e

xp
e

riê
nc

ia
s”

 Categorias de análise Respostas  

Em função de uma Q/P  

Para ver o que acontece  (experiência  avulsa)  

Ver o professor (exp. Com carácter demonstrativo  
Feitas no manual  

Nulas  

Total  

  

Quadro nº 

 
C

om
o 

se
 

 f
az

em
 e

xp
e

riê
nc

ia
s  Categorias de análise Respostas 

Manipulação de materiais, somente 
 

 

Manipulação de materiais para ver o que acontece 
 

 

Assistiu a sua realização pelo professor  

Sem resposta  
 

Total  
Quadro nº 

Fi
n

al
id

ad
e 

d
as

 

ex
p

er
iê

n
ci

as
 

 Categorias de análise Ideias dos alunos Resposta
s. 

Para observar o que 
acontece 

  

Para encontrar 
resposta a uma Q/P 

  

Para responder nos 
manuais 

“as experiências servem para responder nos 
livros” 

 

Manipular objectos “… é trabalhar com coisas”  

Sem resposta   

Total  
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Quadro nº 

El
em

en
to

s 
d

o 
p

la
n

o 
d

a 
ex

p
er

iê
n

ci
a 

Categorias de análise Tipo de respostas  

 Sim  Não S/resp Total 

Q/P     

Ideias existentes     

Experiência a realizar     

Materiais     

Procedimentos     

Variáveis     

 

Quadro nº  

P
ro

ce
d

im
en

to
s 

ap
ó

s 
re

al
iz

aç
ão

 d
a 

ex
pe

ri
ên

ci
a 

 Categorias de análise Tipos de respostas  

 Si
m  

Nã
o 

S/res
p 

Total 

Reflexão sobre a acção     

Confronto de previsões com observação     

Elaboração da conclusão     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

b) Quadro de análise dos questionários das F2 C; F3B e F4 
 

R
e

co
nh

ec
im

e
nt

o 

do
 q

ue
 é

 u
m

a
 e

xp
e

riê
nc

ia
 c

on
tr

ol
ad

a 
 

Itens  Tipos de respostas 

Sim  Não  Não respondeu Resposta nula 

Identificação 
do problema 

  

 

  

Reconhecime
nto da previsão 
feita 

    

Passos do 
planeamento 

    

Legitimidade da 
conclusão 
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Anexo 5 : Cartas de planificação e fichas de registo anexadas 

a) Carta de planificação F2B sessões 3 e 4 

Planificação/ Registo da Experiência 

Data: _________________________ 

Nomes: ______________________________________________________ 

 

 

 

1- Antes de experimentarmos:  

O que vamos mudar O que vamos medir  O que vamos manter 

   

 

 

 

 

 

O que e como vamos fazer O que precisamos 

 

 

 

 

 

 

Agora vais preencher a grelha de previsão do que pensas que vai acontecer. 

 

2- Experimentação 

Executamos a planificação (temos o cuidado de controlar, observar, registar…) 

3- Após a Experimentação 

 

Questão problema:  
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Podemos registar neste espaço, por palavras, desenhos…. 

 

Como fizemos: 

 

Verificámos que: (preenche também a ficha sobre o que se observou) 

 

 

 

Com o apoio do (a) professor (a) construímos a resposta à questão problema 
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b) Ficha de registos anexada à carta de planificação (grupo A) 

Data:  

Nome: ___________________________________________________ 

Questão problema I  

A batata afunda por ser mais pesada do que a maçã? 

O que pensamos que vai acontecer e porquê (previsões) 

Objecto  Flutua Porque: Não flutua Porque: 

A. Batata de 

peso maior do 

que a maçã 

    

B. Batata de 

peso 

semelhante ao 

da maçã 

    

C. Batata de 

peso menor do 

que o da maçã 

    

Maçã     

 

O que se observou 

Objecto  Flutua Não flutua 

A. Batata de 

peso maior do 

que a maçã 

  

B. Batata de 

peso semelhante 

ao da maçã 

  

C. Batata de 

peso menor do 

que o da maçã 

  

Maçã   
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c) Ficha de registos anexada à carta de planificação (grupo B) 

Data: 

Nome: _________________________________________________ 

Questão problema: Pedaços pequenos de batata podem flutuar na água? 

O que pensamos que vai acontecer e porquê: 

Objecto  Flutua Porque: Não flutua Porque: 

Pedaço grande 

de batata 

    

Pedaço médio 

de batata 

    

Pedaço 

pequeno de 

batata 

    

Pedaço muito 

pequeno de 

batata 

    

 

 

O que se observou 

Objecto  Flutua Não flutua 

Pedaço grande de 

batata 

  

Pedaço grande de 

batata 

  

Pedaço grande de 

batata 

  

Pedaço muito 

pequeno de 

batata 
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d) Ficha de registo anexada à carta de planificação (grupo C) 

Data:  

Nome: ______________________________________________________- 

Questão problema: 

Como fazer flutuar uma barra de plasticina? 

O que pensamos que vai acontecer e porquê 

Objecto  Flutua Porque: Não flutua Porque: 

Barra de 

plasticina 

    

Objecto 

moldado a partir 

de uma barra de 

plasticina (barco) 

    

Objecto 

moldado a partir 

de uma barra de 

plasticina  

    

 

O que se observou 

 

Objecto Flutua Não flutua 

Barra de 

plasticina 

  

Objecto 

moldado a partir 

de uma barra de 

plasticina (barco) 

  

Objecto 

moldado a partir 

de uma barra de 

plasticina  
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e) Ficha de registo anexada à carta de planificação (grupo D) 

 

Data: 

Nome: _______________________________________ 

 

Questão problema  

A batata pode flutuar se juntarmos mais água? 

O que pensamos que vai acontecer e porquê 

 

Profundidade 

da água (cm) 

Flutua Porque: Não flutua Porque: 

     

     

     

     

 

 

O que se observou 

 

Profundidade 

da água (cm) 

Flutua Não flutua 
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f) Ficha de registos anexada à carta de planificação -  Sessão 4 

Nome: _________________________________________________ 

Data: ____________________________________ 

Questão problema  

O que acontecerá se se colocar em cada um dos líquidos (álcool etílico, água da torneira e água com sal) 

cada um dos objectos do quadro? 

O que pensamos que vai acontecer e porquê 

                                                          

Objecto álcool 

étilico 

água da 

torneira 

água 

salgada 

placa de 

esferovite 

   

maçã    

batata    

prego de 

ferro 

   

  

O que se observou 

Objecto  álcool 

étilico 

água da 

torneira 

água 

salgada 

placa de 

esferovite 

   

maçã    

batata    

prego 

de ferro 
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g) Ficha de registos F2 B – Sessão 2 

Data: ____________________________________________ 

Nome:  ____________________________________________________________ 

Questão problema 1 

O que acontecerá se se colocar, no recipiente com água, cada um dos objectos do quadro? 

1- Assinala com X na coluna ” Penso que…” 

Objecto Penso que  Verifiquei que: 

Flutua Afunda Flutua Afunda 

Barra de plasticina     

Lata de metal vazia tapada     

Prego de ferro     

Moedas      

Placa de esferovite     

Vela      

Borracha escolar     

Rolha de cortiça     

Chave de metal     

Bacia de plástico     

     

     

 

2- Agora vais colocar, um de cada vez, os objectos que tens sobre a mesa, no recipiente com água. Observa 

o comportamento de cada um. 

 

3- O que aconteceu quando se colocou, cada um dos objectos, no recipiente com água? 

Assinala com X na coluna “Verifiquei que…” 
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h) Ficha de registo F2 B – Sessão 2 

Data: ______________________________ 

Nome: ____________________________________________________________ 

Questão problema 2 

 

O que acontecerá à bacia (colocada no recipiente com água) à medida que se forem colocando berlindes  

no seu interior? 

 

1- Penso que: 
(Assinala com cruz no quadrado e completa.) 

 

    Não acontece nada, porque 

 

      Vai ao fundo, porque    

    

Vai ficar a ______________porque  

2- Experimenta: 

Coloca, com cuidado, os berlindes, um a um dentro da bacia que se encontra no recipiente com água. Não 

te esqueças de os ir contando. 

 

3-Após a experimentação verificaste que …………………….. 

 

 

 

4- Qual é a resposta à questão problema? 
 

 

 

 

 

i) Carta de planificação F3-A- Sessão 6 
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Planificação/ Registo da Experiência 

Data: _________________________ 

Nomes: ______________________________________________________ 

 

j)  

k)  

1- Antes de experimentarmos:  

O que vamos mudar O que vamos medir  O que vamos manter 

O tipo de rebuçado: 

1 de fruta 

1 de goma 

1 de chocolate 

 

O tempo que demora cada 

um dos rebuçados, de 

diferentes tipos, a dissolver-se  

em  água. 

  O estado do rebuçado e a 

massa. (soluto) 

A temperatura da água 

(solvente) 

O volume da água (solvente) 

O momento de introdução dos 

solutos no solvente 

A agitação do conteúdo de cada 

um dos copos. 

 

 

O que e como vamos fazer O que precisamos 

 

*Vamos usar 3 copos e introduzir o mesmo 

volume de água da torneira, à mesma 

temperatura, em cada um dos copos. 

*Escolher três tipos de rebuçados diferentes 

com massas semelhantes 

*Colocar os três rebuçados, ao mesmo tempo 

no respectivo copo. 

*Com o auxilio de um cronómetro, ou relógio, 

vamos contar o tempo. 

*Vamos agitar o solvente ao mesmo tempo e 

à mesma velocidade, com a ajuda de uma vareta. 

 

*3 copos (goblés) 

* um copo medidor (graduado) 

* água aquecida 

* balança 

* 3 varetas 

* 1 relógio ou cronómetro 

* um rebuçado de chocolate 

 

Que pensamos que vai acontecer e porquê ….. 

2- Experimentação 

Questão problema:  

O tipo de rebuçado influencia o tempo de dissolução? 
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     Executamos a planificação (temos o cuidado de controlar, observar, registar…) 

3- Observámos que 

Rebuçado de  

(soluto) 

Tipo de solvente Temperatura do 

solvente 

Tempo de 

dissolução 

Goma - A água  Temperatura 

ambiente 

 

Fruta - B água Temperatura 

ambiente 

 

Chocolate - C água Temperatura 

ambiente 
 

4- Após a Experimentação 

Comparamos as nossas previsões com os registos efectuados. 

Concluímos que o rebuçado que se dissolveu mais rápido foi____________ e nós prevíamos que fosse o 

rebuçado ______________________.  

Lemos as seguintes conclusões e assinalamos com X as que estão correctas. 

a) Temos de fazer experiências para verificarmos se as nossas ideias (previsões) estão correctas.  

b) Podemos concluir que os diferentes tipos de rebuçados demoram sempre tempos diferentes a dissolver-

se. 

c) Podemos concluir que esta experiência só é válida para o tipo de rebuçados utilizados, para a temperatura 

do solvente utilizado e para este tipo de solvente (água). Não sabemos como seria o comportamento deste 

tipo de rebuçados em outros líquidos (solventes), com outras temperaturas, com outros tipos de rebuçados… 
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j- Carta de planificação F3-A- Sessão 7 

 

Planificação/ Registo da Experiência 

Data: _________________________ 

Nomes: ______________________________________________________ 

 

 

1- Antes de experimentarmos:  

O que vamos mudar O que vamos medir  O que vamos manter 

O tipo de rebuçado: 

1 de fruta 

1 de goma 

1 de chocolate 

 

 

O tempo que demora cada 

um dos rebuçados, de 

diferentes tipos, a dissolver-se  

em  água quente. 

O estado do rebuçado e a 

massa. (soluto) 

A temperatura da água 

(solvente) 

O volume da água (solvente) 

O momento de introdução dos 

solutos no solvente 

A agitação do conteúdo de cada 

um dos copos. 

 

 

O que e como vamos fazer O que precisamos 

 

*Vamos usar 3 copos e introduzir o mesmo 

volume de água aquecida, à mesma temperatura, 

em cada um dos copos. 

*Escolher três tipos de rebuçados diferentes 

com massas semelhantes. 

*Colocar os três rebuçados, ao mesmo tempo 

no respectivo copo. 

* 

 

      * 

 

*3 copos (goblés) 

* um copo medidor (graduado) 

* água aquecida 

* balança 

* 3 varetas 

* 1 relógio ou cronómetro 

* um rebuçado de chocolate 

* um rebuçado de fruta 

* um rebuçado de goma 

 

Questão problema: A temperatura da (solvente) água influencia o tempo de dissolução do 

difrentes tipos de rebuçados? 
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O que pensamos que vai acontecer e porquê: 

 

2- Experimentação 

     Executamos a planificação (temos o cuidado de controlar, observar, registar…) 

3- Observámos que: 

Rebuçado de  

(soluto) 

Tipo de solvente Temperatura do 

solvente 

Tempo de 

dissolução 

Goma - A água    

Fruta - B água   

Chocolate - C água   

 

4- Após a Experimentação 

Comparamos as nossas previsões com os registos efectuados. 

Concluímos que o rebuçado que se dissolveu mais rápido foi____________ e nós prevíamos que fosse o 

rebuçado ______________________.  

Lemos as seguintes conclusões e assinalamos com X as que estão correctas. 

a) Temos de fazer experiências para verificarmos se as nossas ideias (previsões) estão correctas.  

b) Podemos concluir que em solventes, líquidos, aquecidos o rebuçado de chocolate se dissolve mais 

rápido que outros tipos de rebuçados. 

c) Podemos concluir que esta experiência só é válida para o tipo de rebuçados utilizados, para a 

temperatura do solvente utilizado e para este tipo de solvente (água). Não sabemos como seria o 

comportamento deste tipo de rebuçados em outros líquidos (solventes), com outras temperaturas, com outros 

tipos de rebuçados… 
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k) Carta de planificação F3- A-  Sessão 8 

Planificação/ Registo da Experiência 

Data: _________________________ 

Nomes: ______________________________________________________ 

 

l)  

m)  

1- Antes de experimentarmos:  

O que vamos mudar O que vamos medir  O que vamos manter 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo que demora um 

rebuçado a dissolver-se, por 

completo, nos diferentes 

líquidos. 

 

O estado do rebuçado e a 

massa. (soluto) 

A temperatura dos 

diferentes líquidos. (solventes) 

O volume de cada um dos 

liquidos água (solventes) 

O momento de introdução 

dos solutos nos solventes 

A agitação do conteúdo de 

cada um dos copos. 

 

 

O que e como vamos fazer O que precisamos 

*Vamos usar 3 copos e introduzir o mesmo 

volume de cada um dos diferentes líquidos 

(solventes) em cada copo 

*Escolher três rebuçados do mesmo tipo e 

com a mesma massa. 

*Colocar os três rebuçados, ao mesmo tempo 

no respectivo copo. 

 

 

*3 copos (goblés) 

* um copo medidor (graduado) 

* água  

*álcool etílico 

 *óleo alimentar 

* balança 

* 3 varetas 

* 1 relógio ou cronómetro 

* três rebuçados de fruta 

 

 

Questão problema:  

O tipo de líquido (solvente) influencia o tempo de dissolução? 
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O que pensamos que vai acontecer e porquê  … 

 

2- Experimentação 

     Executamos a planificação (temos o cuidado de controlar, observar, registar…) 

 

3- Observámos que: 

 

Tipo de solvente Rebuçado de  

(soluto) 

Temperatura do 

solvente 

Tempo de 

dissolução 

óleo alimentar Rebuçado de fruta ambiente  

álcool etílico Rebuçado de fruta ambiente  

água Rebuçado de fruta ambiente  

 

4- Após a Experimentação 

Comparamos as nossas previsões com os registos efectuados. 

Concluímos que o rebuçado que se dissolveu mais rápido foi o que colocámos no _______________e nós 

prevíamos que fosse o rebuçado colocado no _________________ 

Lemos as seguintes conclusões e assinalamos com X as que estão correctas. 

n) a) Podemos concluir que dos três solventes utilizados a água é a que dissolve mais rapidamente o 

rebuçado de fruta utilizado na experiência. 

b) Podemos concluir que o álcool não dissolve nenhum soluto. 

c) Temos de fazer experiências e controlar muito bem tudo o que fazemos, para verificarmos se as nossas 

ideias (previsões) estão correctas.  

d) Podemos concluir que o óleo alimentar não dissolve nenhum soluto. 
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Anexo6- Imagens de manuais escolares 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem digitalizada de: Rocha (2003:90) 
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b) 

Imagem digitalizada de: Rodrigues (2006:126) 


