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Introdução  

A Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco orgulha-se de 
organizar o XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências (XIII ENEC), dando assim 
continuidade a uma vontade de reunir a comunidade portuguesa de Investigação e de 
Educação em Ciências, periodicamente, de dois em dois anos e, alternadamente, numa 
Universidade e num Politécnico. A par do aprofundamento de conhecimento, teórico e 
prático, da criação de laços de convivialidade e de troca de experiências entre os membros 
desta comunidade científica, os Encontros têm vindo a afirmar-se, progressivamente, como 
importantes oportunidades de debate de informação, de discussão de problemas de 
investigação, de contactos e estabelecimento de parcerias na elaboração e desenvolvimento 
de projectos comuns, na partilha de situações de práticas inovadoras.  

A origem destes Encontros remonta à transformação de três primeiros Seminários de 
debate em pequenos grupos, sobre as problemáticas da Educação em Ciência, que 
decorreram, nos idos anos do final da década de 80, do século anterior, em Bragança, Vila 
Real e Castelo Branco. A partir daí, e sentindo-se a necessidade e a vontade de aglomerar, 
coerentemente e extensivamente, a comunidade de Educação, Formação e Investigação, de 
modo a partilhar experiências e expectativas, Aveiro organizou, em 1993, o 4º Encontro 
Nacional de Educação em Ciências, aproximando-se já, então, da versão que tem 
perdurado ao longo destes anos. Seguiu-se-lhe Portalegre, Évora, Faro, Ponta Delgada, 
Viseu, Lisboa, Porto e Vila Real.  

Divulgámos o XIII ENEC em Portugal, mas também em países de língua portuguesa e de 
língua espanhola. Entre nós, contamos com a presença de colegas de Angola, do Brasil, de 
Espanha e do México. O nosso maior desejo é que, em cada nova edição do ENEC esta 
participação possa aumentar e os laços, apertados pelas línguas com que tão bem nos 
entendemos, possam ser estreitados, conduzindo a investimentos conjuntos na investigação 
e na inovação, para a melhoria da qualidade da educação em ciências nos nossos países.   

Contámos, desde o início, neste XIII ENEC em Castelo Branco, com uma larga adesão e 
entrosamento dos profissionais da Educação em Ciência (física, química, matemática, 
biologia, geologia, geografia, ecologia, astronomia, tecnologias de informação e 
comunicação…).  

Estabelecemos como temática central “Educação e Formação: Ciência, Cultura e 
Cidadania”, e desafiámos a comunidade de Educação em Ciências com os seguintes 
temas: Inter relações entre ciência, cultura e cidadania na educação e na formação; 
Educação em Ciência em contextos não formais; Projectos de formação e de educação em 
ciência centrados no património local; Aproximação entre a ciência escolar, a comunidade 
e a realidade; Cultura e arte nos currículos e nos manuais escolares de ciências; História e 
Filosofia da Ciência; Divulgação e apropriação cidadã da ciência; Educação em ciência e 
ética; Desenvolvimento Sustentável; Ano Internacional da Astronomia; Trabalho Prático e 
Experimental no ensino da ciência; Temáticas CTS; Inovações na escola e na sala de aula; 
Recursos didácticos centrados no património científico, tecnológico, natural ou cultural. 

Os Objectivos definidos para este XIII ENEC: Conhecer os desenvolvimentos da 
investigação em Educação em Ciências; Compreender a realidade da Educação em 
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Ciências, bem como das práticas de ensino; Inter relacionar conhecimentos de natureza 
científica, tecnológica, cultural e ética; Reflectir sobre o valor educativo dos patrimónios 
locais, regionais e nacionais; Relevar o valor educativo e formativo dos contextos não 
formais; Potenciar a aproximação entre a ciência escolar, a comunidade e a realidade, a 
partir de propostas didácticas e de recursos variados.  

Compilam-se, aqui, as Actas do XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências. 
Desejamos que elas possam ser uma fonte de referências importantes e balizadoras do 
estado da arte da investigação e da inovação, na área, e que se possam projectar para o 
futuro.  
 
 
Nós gostamos muito da nossa cidade e da nossa região. E, por isso, agradecemos a todos 
quantos quiseram vir a Castelo Branco, participando e contribuindo, de alguma forma, para 
o êxito do XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências. 

Sem deixarmos de ter em mente todos os apoios recebidos, e sem os quais não teria sido 
possível levar a cabo a organização do XIII ENEC, é devido uma referência especial ao 
Instituto Politécnico de Castelo Branco e à sua Escola Superior de Educação, à Câmara 
Municipal de Castelo Branco, à Câmara Municipal do Fundão, à Junta de Freguesia de 
Castelo Branco, à Escola Secundária Amato Lusitano através do Professor Álvaro 
Espadanal e seus alunos de Artes.  

Para a publicação destas Actas releva-se, ainda, o apoio do CIDTFF – Centro de 
Investigação Didáctica e Tecnologia Educativa da Universidade de Aveiro – e da FCT – 
Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

Na consecução e organização do ENEC e destas Actas, é devido um agradecimento muito 
especial pelo imenso trabalho e pela permanente dedicação do colega e amigo Paulo 
Silveira. 
 

Não se esqueçam de voltar a Castelo Branco.  

A todos, Bem-Hajam, sempre! 

 
Fátima Paixão, Fátima R. Jorge 
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“A HERANÇA DE LEONARDO” 

 

António Francisco Cachapuz 
Universidade de Aveiro 

cachapuz@ua.pt 
 

“Arte e Ciência ajudam-nos a superar os problemas que a condição 

humana nos coloca”. António Damásio, 2005 

 

Arte e Ciência espelham o potencial criador do Homem como fazedor de símbolos, quer 

seja uma obra - prima de Leonardo ou uma fórmula de Newton. Ambas representam a luta 

do Homem contra a perda da sua finitude e em ambos os casos ajudam a corrigir a 

estreiteza do senso comum.  

Um dos traços da contemporaneidade epistemológica é a complexificação dos saberes, 

bem descrita por Morin. A utopia do Positivismo é assim posta em causa face às 

dificuldades epistemológicas decorrentes da rigidez e natureza segmentada que tal visão 

encerra. A incerteza e o questionamento da actividade científica, frequentemente vistos 

como uma limitação, transformam-se numa força impulsionadora para o progresso do 

conhecimento, e facilitam colocar a Ciência e a Arte no mesmo patamar de legitimidade 

epistemológica. Para a Ciência, não se trata agora de procurar “a” verdade mas sim mais 

verdade. E ao reconhecer o dinamismo dos seus processos de desenvolvimento também se 

torna mais tolerante. A oposição entre o mundo da verdade e racionalismo e o mundo da 

emoção e do belo torna-se insustentável. É disso que nos fala fundamentadamente António 

Damásio (o mesmo da citação em epígrafe) ao considerar que, “quando vemos um objecto 

de arte parecemos inteligentes”. 

De certo modo, é da herança intelectual de Leonardo (o de Vinci) que aqui se trata. E é 

justo reconhecer no legado de um dos símbolos do Renascimento a inspiração para este 

trabalho. Paradigma do Homem renascentista, Leonardo foi criador na Arte, descobridor na 

Ciência e inventor na Tecnologia. Todos lhe devemos algo. No entender de historiadores 

como Martin Kemp, Leonardo “não adicionou apenas a Ciência à Arte, nem mesmo a Arte 

à Ciência, mostrou como a “ciência da arte” possuía uma unidade criativa particular, tanto 

em relação à forma como ao conteúdo”. No meu entender, esta é, seguramente, uma 

mensagem que ultrapassa, e muito, as fronteiras da Epistemologia e interessa à Educação. 

1 
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Na verdade, uma das questões mais difíceis com que a Educação se defronta actualmente é 

de como fazer passar uma visão não compartimentada e redutora do conhecimento de 

forma a legitimar uma leitura mais eclética e tolerante do mesmo. A questão 

interdisciplinar está pois na ordem do dia, quer como legitimidade epistemológica quer 

como imperativo pedagógico. 

A reflexão, de que aqui se apresenta um resumo, visa assim dar contributos para uma visão 

mais integradora dos saberes, na circunstância da Arte e da Ciência, e possíveis 

explorações no âmbito da Educação em Ciência. 

Através da análise crítica de exemplos da criação em Arte e em Ciência, marcam-se 

possíveis vias de diálogo entre elas. A estruturação desses exemplos segue de perto o 

enquadramento teórico proposto por Kemp (2000) a saber: Descrição Analítica, 

Abstracção e Processual. 

Assim, na Descrição Analítica, cabem exemplos, como os de trabalhos de Leonardo, 

relativos a representações em que os aspectos da aparência visual são enquadrados com 

base em interpretação intuitiva ou intelectualizada da natureza que é observada e como é 

observada (estamos no século XV). Referem-se estratégias e ferramentas usadas nessas 

representações. 

Na Abstracção, analisam-se exemplos relativos a uma via de articulação entre Arte e 

Ciência que explora parâmetros sensoriais da nossa experiência quotidiana mas recorrendo 

a equipamentos tecnológicos que abarcam novas realidades e perspectivas de outro modo 

inacessíveis, revolucionando as escalas de percepção. Estão neste caso exemplos relativos 

ao uso de grafismo electrónico, holografia (entre outros) sobre objectos da Química ou 

Biologia. 

Finalmente, no caso da via Processual, os exemplos analisados de possível diálogo dizem 

respeito aos próprios processos (e não aos resultados) da actividade investigativa em Arte e 

em Ciência. Neste caso, a análise visa destrinçar não só paralelismos, tais como a 

mobilização de dispositvos cognitivos análogos, mas também aspectos diferenciados tais 

como a natureza normativa (ou não) do discurso ou diferentes modos como a Arte e a 

Ciência se relacionam com a sua história. Em foco estão aqui exemplos das Artes Plásticas, 

Música e História da Ciência. 

Num segundo momento, e já num registo educacional, apresentam - se exemplos no 

âmbito da Educação em Ciência em que se levou à prática os pressupostos epistémicos de 
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um diálogo entre a Arte e a Ciência, com destaque para um recente de trabalho de ensino 

das ciências desenvolvido por uma professora com os seus jovens alunos. 
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Resumo 

Desenvolve-se o conceito de globalização e procura-se reflectir sobre a Educação em 
Ciência à luz de desafios que a globalização acarreta. O papel da escola e dos sistemas de 
formação são cruciais para o desenvolvimento social mas este terá de ser concebido, 
desenvolvido e avaliado no enquadramento de cada época. Daí ter-se elegido a 
globalização como contexto para a reflexão. Os problemas que afectam hoje os sistemas 
educativos têm muito mais de global do que de nacional ou local.  

Analisam-se estudos de fundo sobre o estado e as necessidades da educação em ciências, 
traduzidos em relatórios, e ponderam-se algumas inferências. As aprendizagens dos alunos, 
a formação dos professores e a avaliação comparativa deverão ser consideradas de forma 
interligada e fundamentada em quadros de referência da investigação educacional.    

Introdução 

A educação é, pela sua natureza, um bem que a todos deve estar disponível com a mesma 

qualidade, e fazer parte das áreas de intervenção básica alargada de todos os governos. 

Embora tenham evoluído as perspectivas sobre a educação de crianças, jovens e adultos, a 

preocupação em conhecer aquilo que os outros fazem, o modo como avaliam e são 

avaliados, os resultados que alcançam e os contextos de formação utilizados sempre 

despertaram a maior curiosidade e muitas vezes foram alvo de críticas.     

A educação sempre foi palco de grandes controvérsias. Sempre na sociedade houve quem 

discordasse das decisões políticas sobre rumos a seguir para alcançar melhor educação, 

tornando-se a confrontação de posições um acto público sempre que são apresentados 

resultados de estudos comparativos internacionais.    

Independentemente das posições de cada um sobre a educação formal e de quais devem ser 

os seus objectivos, existe na sociedade a convicção da importância da Ciência e da 

Tecnologia na vida de todos. Mais, o acesso a bens e serviços está hoje difundido por, 

praticamente, todo o Planeta (excluem-se zonas de pobreza extrema). Paralelamente existe 

um reconhecimento crescente, no mundo industrializado, que a literacia científica é de 

importância fundamental para o crescimento económico a longo prazo e para uma 

cidadania efectiva.  
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Será difícil assumir a maior importância de umas invenções sobre outras no contexto 

social, dada a diversidade de domínios de intervenção. Interessante é analisar as respostas 

de cientistas notáveis sobre quais as invenções dos tempos modernos que consideravam ter 

tido maior impacte no modo de vida das sociedades. Segundo J. L. Antunes (2003) o editor 

científico do Los Angeles Times recolheu essas respostas e verificou que a maioria das 

referências estava relacionada com comunicações: electricidade (1873), telefone (1876), 

automóvel (1886), avião (1903), televisão (1926), computador (1946), DNA (1953), 

microprocessador (1971), Internet (1991). Conforme se verá adiante, a difusão instantânea 

da informação é uma das características e porventura causa e consequência da 

globalização.  

Globalização um conceito polifacetado 

O conceito de globalização é rico e complexo, capaz de induzir posições antagónicas e 

gerador de grande controvérsia. Trata-se de um termo com muitas definições e utilizável 

em contextos diversos. Começou há pouco mais de 20 anos, nas duas últimas décadas do 

século XX, e transformou-se numa “imagem de marca” do mundo actual. 

Para a maioria das pessoas a globalização é associada à evolução da economia mundial e à 

livre circulação de bens comercializáveis. Os processos de fabrico e os próprios bens de 

consumo são independentes do local onde ocorrem. A globalização nos domínios 

económico e tecnológico precedeu a globalização nos domínios cultural e educacional 

(Gros, 2003). 

O debate em torno do tema da globalização é, em geral, polémico e muitas vezes emotivo. 

A comunicação social dá ênfase particular às reuniões e manifestações de organizações 

internacionais conotadas com posições anti-globalização.  

Mas a globalização surgiu e desenvolveu-se. Trata-se de um processo que se acelerou 

fortemente com a inovação tecnológica ocorrida, sobretudo na área das telecomunicações, 

da informática e da informação. A globalização tornou-se um dos factores que permitiu o 

crescimento da prosperidade mundial a um nível nunca antes registado.  

 

No entanto, tal como acontece em muitos outros domínios da actividade humana, podem 

reconhecer-se impactes positivos e negativos da globalização, designada por alguns como 

mundialização (Grilo, 2003). Dependendo do referencial tomado, assim poderemos 
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considerar os aspectos positivos. Na área da economia, listam-se a expansão dos mercados, 

a interligação dos sistemas financeiros, a racionalização dos sistemas de produção e a 

integração das economias. Na área da comunicação destacam-se a optimização dos 

sistemas de informação, a redução de barreiras à circulação da informação, o aumento da 

mobilidade das pessoas, a partilha de bens e serviços. Num domínio mais cultural e 

político podem registar-se a articulação dos sistemas de decisão, o aumento da 

transparência do que ocorre nas sociedades e, consequentemente, o diálogo entre os povos. 

No entanto, há quem registe aspectos negativos com repercussões sociais, tais como, 

injustiças, clivagens, distorções e aumento da exclusão social.  

Embora existam muitas posições sobre a temática da globalização e, portanto, não seja 

possível chegar a uma posição única, a globalização oferece muitas oportunidades para se 

aprofundar a compreensão do significado da expressão “viver em comum” (Gros, 2003). 

Os sistemas globais de informação com capacidade para difusão de acontecimentos em 

tempo real são instrumentos poderosíssimos para o alargamento e confrontação de opiniões 

e a exposição de todos a outros valores e culturas. Esta é, porventura, uma característica da 

nossa época sem comparação com épocas anteriores. Não obstante os progressos nas 

telecomunicações e nos meios de comunicação social e a globalização ser um fenómeno de 

dimensão internacional, praticamente sem fronteiras, ela afecta de forma desigual 

diferentes regiões do globo. Daí muitos dos seus críticos considerarem que a globalização 

acentuou as desigualdades e fugiu ao controlo político, porque é induzida, sobretudo, pelos 

avanços das tecnologias ligadas à informação.   

Globalização e condições de vida 

Embora haja vozes discordantes, a globalização tem contribuído para a melhoria das 

condições de vida das pessoas (Lomborg, 2003). O autor defende que, praticamente em 

todos os aspectos da vida, a situação do mundo tem vindo a melhorar. Por exemplo, hoje 

dispomos de mais tempo livre, maior segurança, menos acidentes, mais educação, mais 

comodidades, mais rendimentos, menos pessoas a morrer de fome, mais alimentos e uma 

vida mais longa e mais saudável. E isto verifica-se não apenas no mundo desenvolvido 

como também no mundo em desenvolvimento. 

Centremo-nos no tema da alimentação, assunto polémico, gerador de opiniões controversas 

(dados publicados pela ONU, Banco Mundial, OCDE, EU).  
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A quantidade média de calorias consumidas por pessoa, por dia, tem vindo a aumentar 

desde o início dos anos sessenta do século XX. Apesar da enorme diferença de valores 

entre o Mundo desenvolvido e o Mundo em desenvolvimento, essa diferença tem vindo a 

diminuir. Os estudos de previsão apontam para que no ano 2030, o indivíduo do Mundo 

em desenvolvimento tenha, em média, tanto para comer por dia quanto tinha o indivíduo 

do Mundo desenvolvido em 1960, isto é, 70 anos antes! 

Uma dedução muito positiva da análise destes números é também poder verificar que nos 

últimos 40 anos do século XX, em média, o número de calorias consumidas por indivíduo 

no mundo aumentou 40% e, simultaneamente, a população mundial duplicou.   

Relacionado com estes números está a questão da fome no Mundo que também tem vindo 

a diminuir, embora seja chocante a sua existência ainda no século XXI.  

Em 1971 a ONU estimou que 35% da população do Mundo em desenvolvimento morria de 

fome. No início do século XXI esse número baixou para 17% e em 2030 estima-se que 

chegue aos 6%, o que representará ainda cerca de 400 milhões de pessoas! Ora, esta 

situação é tanto mais injusta do ponto de vista social quando sabemos que a existência da 

fome não deriva de um problema de falta de capacidade para produzir alimentos mas da 

falta de poder de compra dos países pobres. É, por isso, que a ajuda internacional não pode 

abrandar.  

Globalização e novas aprendizagens 

È hoje claro que a educação formal deverá ser equacionada no ambiente social em que 

acontece. A alteração continuada e contínua dos processos e meios de comunicação 

repercute-se (ou deve repercutir-se) na forma como se estrutura o ensino e se perspectivam 

aprendizagens e competências dos alunos.   

Com efeito, as redes digitais e a divulgação da Internet a partir da segunda metade da 

década de 90 alargaram a base de informação disponível e, portanto, facilitaram novas 

aprendizagens. Segundo Manuel Pinto (2003), em duas ou mesmo numa geração as 

condições e ambientes de aprendizagem alteraram-se radicalmente. Destacam-se a 

massificação da frequência escolar, o aumento da qualificação académica dos mais jovens, 

a maior facilidade de viajar (viagens mais baratas e “abolição” de fronteiras), a difusão da 

televisão e do livro, das tecnologias de som e de vídeo, dos computadores, do acesso às 
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redes telemáticas e às bases de dados. Tudo isto configura novos cenários sociais de ensino 

e aprendizagem. Ignorar esse efeito é comprometer o sucesso dos sistemas de ensino.  

No início de 2002, estimava-se (ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações) que 

era residual e sem significado estatístico o número de lares que não dispunham de pelo 

menos um receptor de televisão, devendo ser cerca de dois terços os que possuíam mais do 

que um (Pinto, 2003).  

Mas o acesso à informação pode também ser apreciado pelos utilizadores da Internet. Em 

1995 seriam algumas dezenas de milhões mas em finais de 2002 esse número era superior 

a 600 milhões, isto é, cerca de um décimo da população mundial.  

Esta situação de acesso quase livre à informação, tem suscitado novas discussões sobre 

competências para aprender em contexto de uso das tecnologias de informação. Surgem, 

então, novos conceitos como literacia informática, literacia mediática ou multimédia: 

capacidade de uso de um posto informático ligado a uma rede, acompanhado do 

desenvolvimento de competências de procura, de localização, de avaliação, tratamento e 

utilização da informação disponível, às quais se acrescentam, ainda, competências de 

expressão, produção, edição e difusão no ciberespaço (Pinto, 2003). 

Educação em Ciências para todos 

O conceito de ciência para todos, numa perspectiva de que todos os indivíduos tinham 

direito a ter alguma educação em ciências, independentemente de seguirem carreiras 

ligadas à ciência, apareceu nos EUA na década de oitenta do século XX. A ideia terá sido, 

em parte, alimentada pelo relatório produzido em 1983 pela Comissão Nacional para a 

Excelência na Educação, criada dois anos antes pelo Secretário da Educação do Governo 

dos EUA, constituída por eminentes cientistas, responsáveis da área da educação, 

académicos e políticos, no total de dezoito membros. O trabalho da Comissão consistia em 

analisar a situação então existente nos EUA no que respeitava à educação que muitos 

consideravam estar a comprometer o futuro do país e fazer propostas que permitissem 

fundamentar decisões políticas para o sector. O Relatório da Comissão, A Nation at Risk: 

The Imperative For Educational Reform, tornou-se um documento de referência na história 

moderna da educação norte-americana. As recomendações e orientações nele contidas 

fundamentaram novas orientações a imprimir à educação.  

A Comissão identificou os indicadores da inoperância do sistema educativo norte-

americano, organizados em cinco categorias: Conteúdos, Expectativas, Tempo e Ensino e 
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elaborou recomendações agora organizadas segundos cinco áreas: Conteúdos; Standards e 

Expectativas; Tempo; Ensino / Formação; Liderança e Apoio Financeiro. 

Relativamente à formação / educação em Ciências, que importa agora considerar, surgiram 

ideias novas e, repare-se como são pertinentes hoje embora tenham decorrido mais de 25 

anos.  

Na área dos Conteúdos destacava-se a necessidade de explicitar ”a aplicação do 

conhecimento científico na vida do dia-a-dia” e “as implicações sociais e ambientais do 

desenvolvimento científico e tecnológico”, tanto na via de prosseguimento de estudos 

como para a vida activa.   

No que respeita aos Padrões / Standards, defendia-se que no ensino não superior e também 

no superior fossem adoptados padrões mais rigorosos e mensuráveis. As Universidades 

deveriam ter requisitos de admissão que contemplassem essas exigências. Os testes de 

avaliação deveriam ser de âmbito nacional e estandardizados sobretudo na transição entre 

ciclos.  

Pode dizer-se que foi este relatório que despoletou o Movimento dos Standards de 

referência.  

Relativamente ao domínio do Ensino / Formação foram feitas recomendações sobre a 

formação dos professores quanto aos cursos e critérios de exigência, e incentivos a 

desenvolver para que a profissão docente fosse altamente competitiva.  

Finalmente, no sector da Liderança e Finanças as recomendações foram no sentido de toda 

a sociedade estar alerta para a escolha dos melhores para as funções de direcção e gestão e 

de cada um se sentir co-responsável pelo estado da educação.  

Os autores do relatório dedicavam o trabalho a todas as crianças (norte-americanas) que 

estavam para nascer, em particular aquelas que nascendo nesse ano (1983) completariam o 

ensino secundário no ano 2000. A expectativa era de que se as recomendações fossem 

seguidas essas crianças estariam em condições para prestar um melhor contributo à 

sociedade.  

 

Muitas mudanças sociais, algumas delas à escala planetária, sucederam. As escolas norte-

americanas não terão alcançado o nível máximo em todos os domínios, mas a globalização 

permitiu que estas recomendações fossem acessíveis a outros educadores e decisores 
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políticos. Os problemas que afectam hoje os sistemas educativos têm muito mais de global 

do que de nacional ou local. Os Currículos escolares têm muitos pontos comuns. A 

investigação educacional é hoje de dimensão internacional e a maioria dos problemas e sua 

resolução pode ser partilhada.   

Educação em Ciências na era dos Standards 

A ideia dos Standards como linhas orientadoras de um currículo escolar e, portanto, como 

critério para a avaliação nacional e internacional de saberes e competências dos alunos teve 

uma larga aceitação em muitos países, sobretudo aqueles que partilhavam preocupações 

por níveis de literacia científica dos alunos mais elevados. A publicação do National 

Science Education Standards (NRC, 1996) nos EUA, teve enorme repercussão em 

reformas conduzidas em muitos países. O quadro referencial adoptado para definir o que 

deveria fazer parte da educação em ciências para todos (1º ao 12º anos de escolaridade) 

apresentava-se coerente e justo para sociedades democráticas que advogam uma 

participação plena dos cidadãos em questões societais. A visão do que deveria ser um 

jovem cientificamente culto fazia sentido. O princípio de que os Standards se deveriam 

aplicar a todos os alunos, independentemente da idade, género, meio sócio-cultural ou 

étnico, incapacidades, aspirações ou interesse e motivação pela ciência, cativou muitos 

investigadores e professores. A Ciência deveria / deverá fazer parte da nossa cultura e, 

portanto, deverá ser ensinada como uma matéria básica e segundo metodologia própria. A 

ênfase colocada nas actividades práticas fazia, pois, muito sentido. Os dez anos seguintes 

pode dizer-se que foram anos de entusiasmo pelo projecto e muitos viram na sua 

implementação uma forma de os alunos alcançarem melhor desempenho nos Testes PISA  

– Programme for International Student Assessment.  

Apesar do entusiasmo de muitos que se sentiram fortemente inspirados pelo movimento 

dos standards, apareceram também vozes críticas. Por exemplo, Clair T. Berube (2008) 

discute o uso e abuso do movimento dos standards (pp. 45-51), a relação entre os 

standards e a compreensão dos conteúdos da ciência como consequência da aposta nos 

testes de avaliação utilizados (pp. 53-69), os standards e as guerras da cultura (pp. 71-84), 

a avaliação tendo em conta as diferenças dos alunos (pp. 85-97) e o sexismo e os standards 

(pp. 99-105). Critica os governos quanto às apostas na educação e a falta de visão para o 

que é relevante. Considera que a mentalidade “fim-de-linha” para os sistemas educativos 

não serve os propósitos de uma educação sólida. Deve haver abertura de espírito, e cada 

aluno deve tornar-se uma pessoa melhor depois do período de aprendizagem. 
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A autora identifica como alguns dos maiores problemas educativos dos dias de hoje a falta 

de articulação entre standards e avaliação, a utilização de testes estandardizados como 

instrumentos falhados para avaliação, a assumpção de que passar nos testes significa 

aprendizagem alcançada, a valorização de aprendizagens rotineiras relativamente à 

criatividade e à resolução de problemas, a formação de professores em ciências para o 

ensino básico e médio como sendo insuficiente. 

Segundo a autora, o objectivo mais importante de qualquer sistema de educação é a 

capacidade de aprender a pensar. A criatividade representará o nível mais elevado da 

escala de aprendizagem, o mais importante para a resolução de problemas que se colocam 

na indústria, na ciência, na medicina, nos negócios e em muitos outros domínios. Este 

pensamento é também partilhado por outros autores que enumeram como grandes desafios 

da educação estimular a criatividade e a capacidade inovadora para a resolução de novos 

problemas e, ainda, encorajar a curiosidade para explorar novos domínios do conhecimento 

(Quintanilha, 2003). 

A Educação em Ciência em tempo de globalização 

O século XXI começou com grandes preocupações públicas de cariz internacional sobre a 

Ciência, a Tecnologia, a investigação científica e o ensino das ciências. Vários estudos 

foram realizados, muitos com recolha de dados empíricos, e os relatórios produzidos foram 

tomados como documentos de referência para fundamentar posições e opções políticas de 

base científica. Destacam-se, pela sua importância para o tema em discussão, dois desses 

relatórios, muito recentes, e sobre cujo conteúdo se procurará fazer uma reflexão. O 

primeiro é o relatório Science Education Now: a Renewed Pedagogy for the Future of 

Europe, conhecido como Relatório Rocard, publicado pela Comissão Europeia em 2007 

(Rocard et al, 2007). O segundo, publicado em 2008, é o relatório Science Education in 

Europe: Critical Reflections, preparado para a Nuffield Foundation (Osborne, J., Dillon, 

2008). 

Ambos os documentos têm como objecto de aprofundamento o estado da educação em 

Ciência na Europa, na actualidade, e os seus autores, de forma livre, enunciam medidas 

que devem ser tomadas para alcançar níveis de satisfação mais elevados.   

No Relatório Rocard o grupo de peritos que conduziu o estudo identifica a forma como a 

ciência é ensinada na escola o factor determinante do interesse dos jovens pela Ciência. 

Daí as conclusões se centrarem nas metodologias de ensino formal das ciências e nas 
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competências dos professores. Sobre o ensino destaca-se a importância de metodologias 

centradas no aluno como o trabalho prático investigativo. Quanto aos professores as 

competências para ensinar na perspectiva anterior, bem como o trabalho em rede que são 

capazes de desenvolver, são peças-chave para incrementar o interesse e sucesso das 

crianças na aprendizagem das Ciências.  

As recomendações dos autores dirigem-se, pois, para estes dois domínios com ênfase 

particular para a formação de professores sobre as metodologias de ensino que deverão ser 

utilizadas e a necessidade da criação de contextos de aprendizagem continuada em redes, 

devidamente financiadas. 

No Relatório Science Education in Europe: Critical Reflections concebido a partir de dois 

Seminários realizados com a participação de um grupo de especialistas em Educação em 

Ciência europeus, os autores consideram que existe um grande problema com a educação 

formal em ciências. No passado próximo a questão era como proporcionar uma educação 

em Ciência para todos. Hoje existe evidência de que o ensino das ciências também não 

consegue cumprir aquilo que foi o seu propósito original: preparar futuros cientistas. 

Assim, o desafio é duplo: como re-conceber a educação em Ciência na escola no mundo 

actual que se adeqúe e responda às necessidades de todos os alunos, aqueles que 

prosseguirão estudos em ciências e aqueles que fizerem outras opções, isto é, a maioria? 

Conscientes desta contingência os autores relevam como principal objectivo da educação 

em Ciência na escola a compreensão do conhecimento científico básico e do modo como o 

mesmo se constrói (note-se que neste domínio não é possível ir além de uma concepção 

naive sobre a natureza da ciência). A ciência escolar deve orientar-se por objectivos de 

educação em Ciência e não por uma formação pré-profisional. 

A ciência na escola não pode ficar à margem dos problemas e temas sócio-científicos, 

muitos deles dilemas políticos e morais, resultantes de implicações sociais da aplicação de 

conhecimento científico e tecnológico. Para compreender o papel da ciência nas decisões 

de carácter público, todos os alunos, incluindo aqueles que pretendem ser cientistas 

deverão ser consumidores críticos de conhecimento científico e o currículo escolar deve ter 

essa preocupação em mente. As metodologias de ensino são também cruciais. Os alunos 

não deverão apenas saber se determinada resposta está certa ou errada, mas deverão saber 

por que razão a resposta assim o é, certa ou errada.  
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O Relatório refere ainda que a qualidade da formação dos professores é um elemento 

central para a qualidade do ensino e da aprendizagem. Uma política prioritária dos 

governos deveria ser o recrutamento dos melhores professores e o acompanhamento e 

formação continuada de todos.  

Educação em Ciência, cultura e globalização 

O conhecimento científico é uma pedra basilar da cultura contemporânea. É indispensável 

que as sociedades o detenham a um nível que possa ser mobilizado pelos indivíduos para 

uma melhor compreensão de muitos dos assuntos da vida social e individual, a designada 

cultura científica de base. Além disso, é necessário preparar jovens que possam vir a ser os 

futuros cientistas.  

A Cimeira de Lisboa de 2000 proclamou a determinação e a necessidade de a Europa se 

tornar em 2010 a economia baseada no conhecimento mais competitiva do Mundo, posição 

reiterada na Cimeira de Barcelona, dois anos depois. Algumas medidas terão de ser 

tomadas, quer quanto à formação geral comum a todos os cidadãos, quer quanto à 

formação de especialistas.  

1. A Ciência como cultura exige uma atitude positiva face à Ciência. Viver e trabalhar 

numa sociedade do conhecimento exige competências e capacidades de raciocínio e 

pensamento crítico que a aprendizagem das ciências ajudará a desenvolver se metodologias 

de ensino apropriadas forem seguidas e o gosto pela ciência for incentivado. A importância 

crucial da formação científica para o exercício pleno da cidadania a que todos devem ter 

direito, segundo princípios das sociedades democráticas, não se reduz a um simples 

enunciado. Compreender os argumentos que rodeiam as questões societais exige esforço, 

preparação e atitude. A formação em ciências será sempre uma componente importante do 

processo. Pretende-se, pois, passar de uma lógica da “a Ciência é importante porque é útil, 

para uma lógica de a Ciência é útil porque é importante” (Bradbury, 1999).  

 

2. Será necessário aumentar a percentagem do PIB europeu dedicado à investigação até 

3%, o que implicaria aumentar em meio milhão o número de investigadores na Europa. 

Esta condição necessita de mais jovens a interessarem-se pela ciência e a prosseguirem 

estudos nessa área. Ora, o interesse pela ciência e seu estudo desenvolve-se muito cedo, 

nos primeiros anos de escolaridade para uns e até nos primeiros anos de vida para outros. 
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Daí a importância do ensino formal das Ciências muito cedo e segundo metodologias 

adequadas às finalidades que se perseguem em cada nível etário. Aumentar o número de 

investigadores é uma prioridade enunciada no relatório “Europe needs more scientists” 

(European Commission, 2004), e uma via para tal passa por novas metodologias de ensino 

das ciências, de base experimental. Ora, apesar das reformas introduzidas em muitos 

países, ainda perdura em muitas escolas o ensino expositivo, sobrecarregado de conceitos e 

à margem das implicações sociais da Ciências e da Tecnologia, no dizer de alguns “à moda 

do século XIX”.  

 

3. Tornar a Ciência uma área de formação académica mais procurada dado o número e 

importância sócio-económica de profissões e actividades na área das Ciências e 

Tecnologias, sobretudo de nível avançado. Estudos recentes da OCDE (Imagens da 

evolução do interesse do estudante de Ciência e Tecnologia – relatório d’apolice. Global 

Science Forum, OCDE, Maio 2006) (Rocard et al, 2007) evidenciam que aumenta o 

número de alunos que ingressam no ensino superior mas, em muitos casos, diminui a 

percentagem de estudantes nas áreas de Ciências e Tecnologias. Aliás, em alguns países 

tem diminuído o número absoluto de alunos inscritos em algumas áreas de Ciências. Este 

fenómeno não é específico de países isolados. Na Europa a situação existe e é necessário 

conseguir definir medidas de intervenção que invertam esta tendência. Isso tem de ser uma 

prioridade dos governos. Existem programas da Comissão Europeia que visam corrigir o 

défice de jovens no Continente Europeu em formação superior. O Programa Erasmus 

Mundus tem essa intenção, apoiando financeiramente a vinda para Universidades 

europeias de estudantes não europeus.  A ideia é interessante, sem dúvida, mas o retorno 

em número de jovens em formação avançada é ainda baixo. 

 

Retomando o título desta conferência “Educação em Ciência em tempo de Globalização”, 

colocam-se questões que não são fáceis de responder. Eis algumas: 

Como ensinar as novas gerações que vão pertencer a um mundo cada vez mais 

globalizado? 

Como encorajar os jovens a optar por carreiras ligadas à Ciência e Tecnologia?  

Ora, a própria globalização pode ajudar a ultrapassar este problema. Se a visão sobre a 

Ciência e a Tecnologia for de actividade fechada, hiper-especializada, com uma linguagem 
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muito específica, a integração nos currículos de temas e abordagens multidisciplinares e 

transversais pode ajudar a quebrar essa barreira. Algumas áreas recentes, por exemplo a 

Biotecnologia, têm despertado a atenção de muitos jovens e constituem domínios de 

investigação científica muito promissores.  

A educação em Ciência tem sido uma das áreas mais expostas aos efeitos da globalização. 

Com efeito, os estudos PISA trouxeram para as agendas políticas dos países participantes 

os resultados das comparações simplistas dos números. O público em geral critica a 

posição em que o seu país ficou colocado e responsabiliza o poder político por os 

resultados serem fracos. Pouco ou nada se consideram os pareceres e reflexões de 

especialistas e ignoram-se por completo factores que condicionam o nível alcançado. O 

PISA é, porventura, um dos indicadores mais explícitos do fenómeno da globalização na 

Educação.  

O papel da investigação em Educação em Ciência, será um elemento-chave e também uma 

via para se compreender melhor os problemas da educação, a sua origem, os factores que 

os potenciam e o modo como podem ser superados ou minorados. Embora a transposição 

simples de resultados de um contexto para outro não seja sempre adequada, a investigação 

em educação em Ciência tem hoje o estatuto internacional, apesar da “juventude”dos seus 

40 anos, aproximadamente. A maturidade alcançada nas metodologias de investigação 

permite a conceptualização de cenários onde se poderão alcançar determinados resultados.  

Uma condição indispensável ao exercício de boas práticas de ensino é fazê-lo em ambiente 

de investigação. Ensinar num mundo cada vez mais globalizado acentua essa necessidade 

e, portanto, a responsabilidade pela criação de condições (administrativas, logísticas e 

financeiras) que permitam a sua concretização, isto é, que os professores integrem equipas 

de investigação. Os gastos com a investigação em educação não podem ser encarados 

como uma despesa, mas sim como um investimento no futuro.       
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Resumo 

As reformas curriculares recentes em diversos países preconizam a introdução de tópicos 
de História das Ciências integrados no ensino das disciplinas científicas. Porém, os temas 
de História das Ciências apresentados são, em geral, poucos e desenvolvidos de forma 
superficial. Assim, em programas e em manuais escolares encontram-se referências 
biográficas a alguns cientistas considerados importantes ou menções a algumas descobertas 
relevantes, mas a evolução, ao longo dos tempos, dos conceitos fundamentais que 
estruturam as diferentes áreas científicas é negligenciada. Os conteúdos científicos são 
quase sempre apresentados aos alunos como um conjunto de factos e teorias explicativas 
perfeitamente estabelecido e incontroverso, e não como um longo e discutido processo de 
construção, com avanços e recuos, com caminhos alternativos e pontos de viragem. 
Também não há habitualmente referências às interligações entre a evolução das Ciências e 
desenvolvimento social e económico, num contexto histórico. 

A descoberta da radioactividade, juntamente com a dos raios X e do electrão, nos últimos 
anos do século XIX, determinaram significativamente a evolução subsequente da Física e 
da Química. Além disso, estes temas foram objecto de investigação fundamental de vários 
cientistas portugueses que, nas décadas de 30 e 40 chegaram a ter relevância internacional. 
No entanto o ensino da radioactividade não tem tido o destaque merecido. 

Nesta comunicação referem-se módulos didácticos, construídos no sentido de colmatar 
essas falhas. Esses módulos apresentam eventualmente vertentes experimentais, com 
possível reconstituição histórica, contendo actividades relativas à descoberta e a trabalhos 
sobre radioactividade, e a outros tópicos, nomeadamente raios X e descargas em gases. 

Palavras-chave: radioactividade, experiências históricas, módulos didácticos 

 

Introdução 

Nas últimas décadas os currículos do ensino básico e secundário sofreram frequentes 

alterações. Os conteúdos foram modificados, e foram propostas novas abordagens em 

diversos países. As abordagens CTS e CTSA tornaram-se habituais em muitos currículos. 

Embora menos frequentemente, a introdução de tópicos de História das Ciências aparece 

também recomendada, tendo em mente fazer uma contextualização dos conteúdos em 

termos da evolução da Ciência e das suas interacções com a tecnologia e a sociedade. 

Propõe-se que essa abordagem seja utilizada de forma a desenvolver nos alunos uma visão 

alargada, não só do que a Ciência na verdade representa, mas também do processo de 
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construção da própria Ciência. Considera-se actualmente importante o ensino/ 

aprendizagem não só de Ciência, dos seus conteúdos, mas também sobre Ciência, os seus 

processos e sua evolução, de modo a facilitar aos alunos a compreensão de como a Ciência 

se foi construindo. 

Verifica-se, no entanto, que não existem muitos materiais didácticos que apresentem uma 

visão da História das Ciência que não seja uma mera colecção de factos, mais ou menos 

isolados, uns dos outros e do contexto histórico em que se enquadram, mas que também 

apresentem a Ciência como um processo evolutivo de construção de conhecimento 

(Shortland & Warwick, Eds.1989). E nesses materiais só muito raramente se poderão 

encontrar resultados de trabalhos de investigação em História das Ciências (Projecto 

HIPST, 2008), e mais raramente ainda os que se refiram a Ciência Portuguesa (Maia et al, 

2009).  

O ensino da Radioactividade 

A radioactividade foi descoberta em 1896 por Henri Becquerel (1852-1908), tendo-se 

seguido de muito perto à dos raios X em 1895 por Wilhelm Roentgen (1845-1923). Pouco 

depois, em 1897, foi a vez de J. J. Thomson (1856-1940) descobrir o electrão, completando 

um conjunto de descobertas que marcou decididamente a transição da Física e da Química 

para a modernidade.  

Apesar da sua importância, o ensino da radioactividade em Portugal foi caracterizado, em 

geral, por atraso e por irregularidade. Apesar da existência de estudos e trabalhos 

monográficos na Universidade do Porto logo no início do século XX, isso não parece ter 

tido consequências a nível do ensino professado. Em Lisboa, um curso levado a cabo nos 

anos 20 no IST, também não teve seguimento, só muito mais tarde tendo havido ensino 

desse tópico a nível universitário.  

Quanto ao nível secundário, apenas nos anos trinta aparece o ensino da radioactividade, 

primeiro na Física, depois na Química, com muito maior desenvolvimento. O tema é 

introduzido e volta a desaparecer dos currículos e muda várias vezes de área curricular e de 

enfoque, tendo estado completamente ausente por alguns períodos. 

No entanto, esta área da Física e Química não merece um tratamento tão displicente, pois, 

para além da sua importância no desenvolvimento da Ciência e na História da 

Humanidade, os estudos de radioactividade desempenharam um papel importante na 
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Ciência Portuguesa. Não só contribuíram decisivamente para a difusão deste novo domínio 

da Física e da Química no país, como também os trabalhos de investigação nesta área, e em 

algumas outras, foram a origem de uma nova maneira de investigar e, consequentemente, 

uma causa da modernização da Universidade. Por outro lado, a radioactividade estabelece 

uma ponte directa entre os séculos XX e XXI, dado que as técnicas radioactivas, que 

apareceram logo no início do século XX, estão em constante renovação e continuam a ser 

largamente aplicadas. 

A análise da divulgação da radioactividade é também esclarecedora de alguns aspectos da 

contribuição dessa área no “despertar” português para a ciência, no século XX. 

Reconstituição de experiências históricas 

A reconstituição de experiências históricas tem vindo a ganhar popularidade como área de 

investigação em História das Ciências, nomeadamente em Física e em Química, havendo 

alguns grupos de investigação que têm produzido trabalhos de reconstituição 

extremamente meticuloso, com base nas publicações originais dos cientistas que as 

realizaram. Nessas reconstituições são utilizados, sempre que possível, equipamentos 

originais, ou semelhantes, da mesma época. Quando tal não se consegue, são 

manufacturados equipamentos idênticos, cumprindo à risca as especificações originais. 

Seguidamente são seguidos os processos descritos originalmente e confrontados os 

resultados obtidos. Obviamente, um trabalho com estas características envolve, em 

primeiro lugar, uma pesquisa bibliográfica aturada e uma interpretação muito cuidadosa do 

texto original, em geral tanto mais difícil quanto mais antigo ele for. Basta lembrar que 

houve modificações significativas na terminologia utilizada, nomeadamente no que se 

refere a grandezas, unidades ou peças de equipamento. Também as definições de 

conceitos, para já não falar dos quadros conceptuais, foram mudando no tempo, assim 

como os recursos disponíveis em termos de materiais, reagentes químicos, fontes de 

alimentação ou outros equipamentos.  

Para além de tudo isto, a possibilidade de dispor de equipamentos originais ou da mesma 

época e em tudo semelhantes aos originais, como acontece em alguns museus de Ciência, 

não sendo uma condição indispensável, torna o processo mais expedito. Caso não se 

disponha desse equipamento há necessidade de recorrer a técnicos qualificados que o 

manufacturem, o que implica habitualmente custos elevados. Só assim pode haver alguma 
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confiança em que os dados obtidos possam ser confrontados com os dados originais, 

levando, depois, a discussões de fundo em termos de História das Ciências. 

É ainda fundamental não esquecer que as normas de segurança em laboratórios eram 

praticamente inexistentes até há menos de cinquenta anos, pelo que os riscos das 

experiências a reconstituir devem ser sempre cuidadosamente avaliados e minimizados. 

De tudo o que ficou dito se pode concluir que a reconstituição fidedigna de experiências 

históricas não é um processo fácil, nem pouco dispendioso, ao dispor de qualquer professor 

que se interesse pelo tema. 

Utilização de experiências históricas em sala de aula 

A reconstituição de experiências históricas com finalidades didácticas está, porém, sujeita 

a critérios diferentes. Os objectivos da realização destas experiências em sala de aula são 

distintos dos que se pretendem atingir em História das Ciências. Não está em causa a 

reconstituição exacta do que foi relatado originalmente, com o objectivo de verificar em 

pormenor a experiência em causa, podendo os seus resultados ser comparados com os 

descritos pelos seus autores. O objectivo principal é agora o de apresentar experiências 

que, de uma forma ou outra, constituem marcos históricos na evolução da Ciência, 

ajudando os alunos a compreender melhor a evolução das ideias subjacentes a essas 

experiências. 

Assim, para efeitos didácticos, é possível reconstituir com menos minúcia diversas 

experiências que podem ser utilizadas pelos professores, em demonstração, ao vivo ou em 

vídeo, ou mesmo pelos alunos no laboratório, depois de adaptadas. No entanto, mesmo 

assim, a reconstituição deve ser o mais fiel possível, traduzindo da melhor forma a ideia 

original dos seus autores. Não é agora indispensável que o equipamento seja igual ao 

originalmente utilizado. Na realidade raras vezes o poderá ser. O que é indispensável é que 

a realização da experiência seja acompanhada por uma discussão dos conceitos envolvidos 

e da eventual mudança de paradigmas que foi produzida por essa experiência.  

Note-se que em manuais escolares do ensino secundário do século XIX e princípios do 

século XX muitas das experiências propostas, ou apenas descritas, correspondiam a uma 

reconstituição, mais ou menos fiel, de experiências originais. Por esse motivo, algumas das 

escolas secundárias estavam equipadas para a realização dessas experiências, 

eventualmente sob a forma de demonstração pelo professor.  
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À medida que as experiências foram caindo em desuso, sendo substituídas por outras 

consideradas mais modernas, os equipamentos existentes foram deixando de ser utilizados, 

sendo guardados ou mais frequentemente “arrumados para um canto” onde não 

incomodassem, ou mesmo, no pior das hipóteses, deitados fora.  

Mesmo assim, muitas peças sobreviveram em condições relativamente aceitáveis e 

actualmente assiste-se a um movimento no sentido de revalorizar esse equipamento 

considerado património científico. A concretização desse movimento numa dada escola 

implica, por exemplo, que se constitua um pequeno museu ou, pelo menos, que se 

apresentem os equipamentos em vitrinas. Raras vezes o destino dessas peças é o de “voltar 

à vida”, sendo utilizadas de novo na reconstituição de experiências há muito 

“adormecidas”. Mas, se isso for feito, traz um toque de autenticidade ao trabalho que 

propomos. Com isto queremos dizer que, com os devidos cuidados, o material pode de 

novo ser utilizado (nomeadamente em demonstrações) para apresentar experiências 

antigas, mostrando aos alunos a evolução da Ciência. 

Novamente se chama a atenção para as questões de segurança. Segurança para o 

equipamento antigo que é imperioso não deixar deteriorar, e segurança para as pessoas, 

alunos e professores envolvidos no processo. Só recentemente as preocupações com a 

segurança aparecem na ordem do dia na maioria dos laboratórios. Mais exigentes em 

laboratórios de Química, nem por isso devem deixar de ser seguidas em laboratórios de 

Física. E o facto é que essas preocupações não existiam, ou pelo menos não eram referidas 

nas publicações originais, nem nos manuais escolares que as apresentam. 

Assim, qualquer experiência a ser realizada com alunos, mesmo em demonstração, tem que 

ser sujeita a um cuidadoso escrutínio pelos professores, a fim de evitar situações 

potencialmente perigosas, que não eram habitualmente tidas em conta noutras épocas.  

Algumas experiências propostas  

Ao longo de trabalho de acompanhamento de estágios de formação de professores em 

escolas secundárias foi-nos dado observar as situações anteriormente referidas, 

relativamente a material antigo de laboratório. Isso levou-nos já à construção de uma base 

de dados que se pretende estender a várias escolas, numa tentativa de sensibilização dos 

professores/conselhos directivos para o património científico aí existente e em risco de se 

perder. 
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De entre o material que encontrámos em diversas escolas figuram ampolas para descargas 

em gases, de vários tipos. Este foi um tópico favorito para demonstrações, pela sua 

simplicidade de execução e pelos aspectos espectaculares que apresentavam. Esse facto 

levou a que decidíssemos construir um conjunto de materiais didácticos, sob a forma de 

trabalho de projecto, que ilustrasse o percurso histórico que vai desde a aplicação da 

electricidade nos tubos de descarga até à radioactividade (Maia y Serra, 2007)  

As actividades experimentais propostas iniciam-se com a apresentação, em demonstração, 

de experiências de descargas que podem ser apresentadas em sala de aula pelo professor. A 

esta apresentação segue-se a discussão dos conceitos envolvidos, e da sua evolução. De 

facto, os trabalhos de descargas em gases que estiveram na base da descoberta dos raios X, 

e de muitos outros conhecimentos, podem ser relatados de forma a seguir um percurso 

histórico com ressonâncias pedagógicas, traçando esse percurso histórico, sempre na 

perspectiva do ensino da electricidade, da radioactividade e da física nuclear. No caso de 

haver dificuldades na realização prática das demonstrações, pode usar-se um vídeo 

preparado para esse fim.  

Note-se que neste projecto a maioria das experiências planeadas não se adequa a uma 

manipulação por alunos, dados os factores de segurança inerentes. No entanto, os alunos 

podem ser envolvidos no projecto, quer através de actividades de pesquisa ou de tomada de 

decisão, quer através de simulações em computador, variando as condições de descarga, 

por exemplo. Estas simulações permitem aos alunos desenvolver competências 

relacionadas com aspectos de controlo de variáveis. 

No percurso histórico das descargas em gases segue-se a descoberta dos Raios X, de que 

existe muita documentação na Internet, pelo que se pode sugerir aos alunos uma pesquisa 

orientada. A análise do texto da comunicação de Roentgen em 1895 e dos ecos que essa 

comunicação teve na comunidade científica e até no público, são de grande interesse 

didáctico.  

Uma outra descoberta fundamental que se segue neste período tão rico da História das 

Ciências é a da radioactividade. Neste caso, o estudo do texto original (ou traduzido) da 

comunicação apresentada à Academia das Ciências francesa por Becquerel, permite 

planear a reconstituição da experiência que pode eventualmente ser tentada, dependendo 

das condições existentes. A discussão da situação em que a descoberta ocorreu pode 

levantar questões como as do papel do acaso (ou não) em investigação científica.   
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Ainda como consequência do trabalho nas descargas em gases rarefeitos tem-se a 

descoberta dos raios catódicos e posteriormente a descoberta por Thomson que os raios 

catódicos são constituídos por corpúsculos electrizados, mais tarde chamados electrões. A 

discussão, com os alunos, desta descoberta que vem em apoio da teoria corpuscular da 

matéria pode servir de ponto de partida para uma nova forma de apresentar a teoria 

atómica e os modelos de átomo que tão grande importância têm também no estudo da 

Química.   

Pode também referir-se que o tubo de raios catódicos que tantas vezes foi usado para 

investigar e descobrir novos fenómenos relativos à natureza da matéria é também um 

instrumento com variadas aplicações. Um osciloscópio ou uma televisão “antiga” não são 

mais do que tubos de raios catódicos adaptados aos efeitos pretendidos.  

Comentário final 

No projecto apresentado, para o qual já existem materiais, mas que ainda não foi posto em 

prática, dá-se particular ênfase a aspectos experimentais, mesmo quando as experiências 

não podem ser realizadas em sala de aula. Para obviar a esse problema, está programada a 

preparação de vídeos com essas experiências.  

No entanto, mesmo sem esses vídeos, podem ser realizadas com os alunos diversas 

actividades que foquem o percurso do desenvolvimento dos conhecimentos científicos 

desde a simples realização de uma descarga eléctrica num tubo contendo um gás rarefeito 

até à teoria atómica. 

Um outro conjunto de actividades que estamos a desenvolver está directamente 

relacionado com o desenvolvimento da Ciência Portuguesa relacionada com a 

radioactividade., focando a investigação e ensino da radioactividade em Portugal, a difusão 

do conhecimento sobre radioactividade, a internacionalização da ciência portuguesa 

através da radioactividade e o impacto das técnicas radioactivas na saúde desde o princípio 

do século XX ao XXI . 
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Descobre as Simetrias: um projecto interdisciplinar para o 1º Ciclo 
 

Carlota Simões 
 Universidade de Coimbra 

 

Resumo  

O projecto Ciência a Brincar – Descobre as Simetrias, que decorreu durante o ano 

lectivo de 2008/2009 em diversas turmas do 1º ciclo do ensino básico em Coimbra e 

Aveiro, consiste no desenvolvimento de actividades pedagógicas relacionadas com o 

conceito de simetria.  

Nestas actividades, desenvolvidas junto de crianças de tenra idade, são introduzidos 

conceitos como translação, rotação e reflexão no plano, através da utilização de frisos, 

discos móveis, espelhos, dobragens ou recortes de papel. São estudadas as simetrias no 

tempo, através da transformação de melodias elementares. O conceito de pavimentação 

aparece naturalmente na criação de pavimentos com utilização de uma figura regular, tal 

como o triângulo ou o hexágono, mas também são dadas a conhecer técnicas para 

construção de mosaicos a partir de figuras irregulares. A quiralidade, a quebra de 

simetria, pontos de equilíbrio estáveis e instáveis são introduzidos pela construção, na 

sala de aula, de brinquedos didácticos. O conceito de eixo de simetria e grau de simetria 

em figuras tridimensionais é relacionado com a análise de minerais.  

Nesta comunicação vamos revelar algumas das experiências que foram testadas junto 

das crianças durante o último ano lectivo no âmbito deste projecto, em Aveiro pela 

Professora Andreia Hall (Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro) e 

em Coimbra pelas Professoras Constança Providência (Departamento de Física da 

Universidade de Coimbra) e Carlota Simões (Departamento de Matemática da 

Universidade de Coimbra).  
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Ano Internacional da Astronomia: 8 meses de celebrações em Portugal e 

o que ainda falta. 

 

João Fernandes 

Departamento de Matemática, Universidade de Coimbra 

jmfernan@mat.uc.pt 

 

Resumo 

O Ano Internacional da Astronomia (AIA), declarado pela Organização das Nações Unidas 
para 2009, é uma celebração global da Astronomia. Neste momento, estão envolvidos no 
AIA mais de 140 países, fazendo do AIA a maior rede de sempre de divulgação em 
Ciência. O AIA é organizado à escala planetária pela União Astronómica Internacional, em 
colaboração com a UNESCO, tendo como principais objectivos “mostrar a contribuição da 
Astronomia para a sociedade e para a cultura, estimulando o interesse a nível mundial não 
só na astronomia, mas na ciência em geral, com particular incidência nos jovens”. Em 
Portugal, a organização do AIA foi assumida pela Sociedade Portuguesa de Astronomia e 
conta com o apoio da Agência Nacional Ciência Viva, da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia, da Fundação Calouste Gulbenkian e do Museu de Ciência da Universidade de 
Coimbra.  

Passaram já 8 meses desde que o AIA se iniciou e a realidade das celebrações em Portugal, 
ultrapassa já as 1500 actividades agendadas em mais de 300 cidades, vilas e aldeias do 
continente e ilhas.  As centenas de actividades propostas são promovidas por mais de 350 
instituições que intra-muros ou fora de portas convidam à miúdos e graúdos à descoberta 
do Universo e dos seus encantos, através de palestras, exposições, sessões de observações 
astronómica, ateliers, etc., etc. São milhares de horas de contacto entre os astrónomos e o 
público. Nesta palestra daremos conta do evoluir do AIA em Portugal e das actividades 
ainda previstas. 
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Fomentando la incorporación del profesorado de secundaria a la lectura, 

investigación/innovación y publicación de trabajos sobre enseñanza de 

las ciencias 

 

José María Oliva  

Departamento de Didáctica. Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Cádiz. España 

josemaria.oliva@uca.es 

 

Resumen 

Se describen las características de un curso de formación de profesores dirigido a fomentar 
la incorporación del profesorado de secundaria a tareas de innovación e investigación 
educativa, así como de lectura y publicación de trabajos sobre enseñanza de las ciencias. El 
curso se desarrolló en la modalidad semipresencial, con material de apoyo para trabajo 
online, sesiones presenciales de seguimiento, y la propuesta de un plan de trabajo que 
incluía la realización de actividades de comprensión del material proporcionado y el 
desarrollo de un proyecto de trabajo en forma de artículo. En el curso participaron 17 
profesores de secundaria del área de Ciencias de la Naturaleza con diferente grado de 
experiencia docente. Las opiniones de los participantes y la alta tasa de éxito alcanzada en 
el curso, avalan la importancia y el interés de acciones formativas dirigidas con esta 
orientación. No obstante, se detectan problemas importantes para extrapolar a la 
generalidad de profesores el interés por el tema aquí detectado en los participaron en el 
curso. 

Introducción 

Hoy día se considera que la vinculación del profesorado con la investigación educativa 

constituye un factor clave en la mejora de la práctica docente y en el desarrollo de la 

didáctica de las ciencias como área de conocimiento. En contraste con ello, se aprecia 

gran dificultad para implicar al profesorado de secundaria como receptor y productor 

activo de esa investigación, y con ello para que la didáctica de las ciencias encuentre su 

proyección en el aula.  

Esta comunicación describe las características y algunos resultados obtenidos en un 

curso de formación dirigido a fomentar la incorporación del profesorado de ciencias de 

secundaria a tareas de innovación e investigación educativa, así como en la dinámica de 

lectura y publicación de trabajos sobre enseñanza de las ciencias. Se trataba de afrontar 

las reticencias y las dificultades que habitualmente surgen ante el reto de introducirse y 

participar activamente en lo que nosotros denominamos cultura de la Lectura, 
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Investigación/Innovación y Publicación (en adelante cultura L+I/i+P), la cual se 

encuentra extendida en otras profesiones, como la medicina, pero muy poco en la 

docente.  

Marco teórico 

Existe un consenso en la actualidad a la hora de considerar que los procesos de formación 

del profesorado están estrechamente vinculados a los de investigación e innovación 

educativa. De hecho, la investigación educativa tiene como propósito final la mejora de la 

práctica de enseñanza, constituyendo además la investigación “en educación” una 

actividad formadora para los profesores participantes en ella (Pérez-Gómez,  1999). En 

este sentido, cuando la lectura y la publicación de las innovaciones e investigaciones se 

conciben como proceso dialógico entre los miembros de una comunidad, no solo se 

contribuye al desarrollo del conocimiento sobre un tema dado, sino también a la reflexión 

y a la práctica profesional de los miembros de esa comunidad, en este caso, profesores 

(Jiménez-Aleixandre, 2008). 

En el caso de la enseñanza de las ciencias, la correlación entre estas dimensiones 

profesionales ha sido adoptada por el grupo IRES (Investigación y Renovación Escolar), 

como eje de sus  planteamientos de renovación pedagógica (Grupo de Investigación en la 

Escuela, 1991; Porlán, 1993), a través del lema de “Investigación en la Escuela”, y ha 

servido asimismo como línea editorial de la revista que lleva ese mismo título. Al objeto de 

canalizar dicha conexión, algunos autores han recurrido a ciertas orientaciones curriculares 

particulares, a modo de ejes vertebradores o “centros de interés”, como la perspectiva CTS  

(Ciencia-Tecnología-Sociedad) (Caamaño y Martins, 2005) o las conexiones entre 

educación científica en entornos formales y no formales (Oliva, Matos y Acevedo, 2008). 

Por otro lado, el desarrollo de la didáctica de las ciencias, como área de conocimiento, 

exige que las investigaciones que la sostienen se vinculen a los problemas de aula. Ello 

pasa por  la implicación activa del profesorado como consumidores y productores 

activos de dicha investigación  (Sanmartí, 1994; Sanmartí y Azcárate, 1997).  

Sin embargo, dicha participación, lejos de alcanzar las cotas deseables, arroja hoy 

carencias, apreciándose incluso en los últimos años una reducción en el profesorado 

implicado en la investigación (Solbes et al., 2004). Así, se constata que los 

profesionales de la educación, en general, leen muy poco acerca de las investigaciones e 
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innovaciones generadas por otros (de Jong, 2007) y casi nunca ponen por escrito los 

resultados de su trabajo y de sus reflexiones (Sanmartí, 2008). 

El problema suscita preocupación actualmente entre la comunidad profesores e 

investigadores de didáctica de las ciencias (Solbes, Furió, Gaviria y Vilches, 2004; 

Martín-Díaz, Gutiérrez y Gómez-Crespo, 2004; Oliva, 2005), y ha servido de motivo 

para editoriales de llamamiento realizados por algunas revistas (Editorial, 2004) e 

incluso como marco de definición de la línea editorial de algunas de ellas (Editorial, 

2008; Oliva, 2008). Parece, pues, razonable que la investigación en didáctica de las 

ciencias dedique atención a dicho problema, y de ahí que este trabajo se oriente en este 

sentido, analizando las características y algunos resultados de un curso de formación 

dirigido a soslayar estas carencias.  

Descripción del curso de formación 

Nuestro foco de atención en este trabajo se centra en un curso de formación dirigido al 

profesorado de ciencias de secundaria en servicio. Bajo el título de “Cómo realizar y 

divulgar experiencias didácticas en ciencias de la naturaleza”, se trababa de crear un foro 

de trabajo y discusión que permitiese fomentar el deseo de los participantes para intervenir 

activamente en la cultura L+I/i+P. Así mismo, se trataba de proporcionar la base y los 

instrumentos necesarios para iniciarse en este tipo de dinámicas.  

El curso tuvo una duración de 60 horas y se llevó a cabo en la modalidad semipresencial, 

con la participación de 17 profesores de áreas de Ciencias de la Naturaleza de educación 

secundaria. De ellos, nueve eran de la especialidad de Física y Química, cinco de la 

especialidad de Biología y Geología, y uno era un maestro adscrito a secundaria.  

Junto a un mínimo de sesiones de trabajo en gran grupo, dirigidas al debate, la discusión, la 

puesta en común, o el intercambio de experiencias, la mayoría se desarrollaron de forma 

online, a través de la lectura de documentos, la realización de actividades planteadas, 

tutorías telemáticas, y el desarrollo de un proyecto de trabajo consistente en la elaboración 

de un informe de una experiencia de innovación o investigación en el campo de la 

enseñanza de las ciencias.  

El curso se desarrolló a lo largo de tres meses y medio, comprendidos entre la primera 

sesión presencial, dedicada a la presentación, celebrada a finales del mes de febrero de 

2004, y la última sesión desarrollada a mediados de junio del mismo año. 
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A lo largo del curso, los contactos e intercambios entre el ponente y los profesores 

participantes fueron fluidos, quedando constancia de ellos en los correos electrónicos que 

sirvieron de cauce para los mismos, en los textos de las actividades solicitadas al final de 

cada capítulo, y en la memoria o informe final de la innovación y/o investigación 

desarrollada.  

El curso se desarrolló con la ayuda de una plataforma virtual diseñada para la ocasión. En 

ella se incluían los temas, las tareas encomendadas, enlaces a recursos y revistas del ámbito 

de la educación, y un vínculo directo para la comunicación vía e-mail (figura 1). 

 

Figura 1.- Plataforma online elaborada para el desarrollo del curso. 

Los materiales escritos estaban estructurados en torno a siete capítulos: un “capítulo 0” de 

introducción o planteamiento de las pretensiones y estructura del curso,  y  otros seis más 

en los que se presentaban los contenidos del curso propiamente dicho. La tabla 1 recoge los 

títulos y una breve síntesis de los contenidos tratados en cada capítulo. Como se puede 

apreciar, se abordaron aspectos diversos y variados, como las finalidades de la innovación 

e investigación educativa y el interés de la divulgación de las experiencias didácticas, la 

estructura de los proyectos de actuación, los mecanismos e instrumentos de valoración de 

las experiencias desarrolladas, las líneas de trabajo actuales en didáctica de las ciencias, y 

las vías y formas de comunicar y divulgar las experiencias de aula a la comunidad de 

profesores e investigadores del campo de la educación científica. Asimismo, se dedicó un 

espacio específico a presentar la Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las 

Ciencias, como ejemplificación de lo que supone actualmente una revista del campo de la 

educación científica. 
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Los diferentes capítulos se presentaron en formato pdf, conteniendo un gran número de 

hipervínculos e hiperenlaces, lo que permitía navegar a través de los mismos, saltando de 

un capítulo a otro a través de una serie de palabras claves marcadas, e incluso salir de la 

plataforma para navegar a través de Internet. 

Capitulo Breve síntesis de contenidos 

Tema 0.- Introducción al curso Características del curso. Finalidades. Estructura. 
Contenidos. Sistema de evaluación. Presentación de la 
plataforma online y de los materiales correspondientes. 

Tema 1.- Desarrollo de experiencias 
innovadoras 

Finalidades de la innovación y de la investigación educativa. 
El ciclo de investigación. Investigación-acción e 
investigación evaluativa. Convocatorias y programas de 
innovación e investigación educativa. 

Tema 2.- Estructura de proyectos sobre 
experiencias educativas 

Estructura general de un proyecto de 
innovación/investigación educativa. Selección y formulación 
del problema central del proyecto. Justificación de su interés. 
Objetivos e hipótesis de trabajo. Diseño metodológico. 
Criterios y mecanismos de evaluación previstos. Elaboración 
del presupuesto económico. 

Tema 3.- Proceso de evaluación de 
experiencias 

Técnicas e instrumentos de recogida de información: 
cuestionarios; entrevistas; observación; análisis de 
contenidos. Diseños de investigación cuantitativa. Diseños 
de investigación cualitativa. 

Tema 4.- Fundamentos y documentación 
para la realización de innovaciones en el 
aula de ciencias. 

Origen y desarrollo de la didáctica de las ciencias como área 
de conocimiento. Líneas actuales de innovación e 
investigación en el campo de la educación científica. Fuentes 
bibliográficas en didáctica de las ciencias: revistas, libros, 
actas de congresos. Bases de datos y consultas online. Citas 
y referencias bibliográficas. 

Tema 5.- La Revista Eureka sobre 
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 

Finalidades de la revista. Secciones que la componen. El 
comité asesor. Normas de publicación de artículos. 
Navegación a través de la web de la revista. 

Tema 6.- Para qué y cómo divulgar 
experiencias didácticas 

Propósitos de la divulgación de experiencias de aula. Vías de 
comunicación y divulgación de experiencias. Tipos de 
trabajos a publicar. Cómo se elabora un artículo. 

Tabla 1.- Contenido de los materiales escritos del curso. 

Cada uno de los temas iba acompañado de un conjunto de tareas a realizar por los 

participantes, las cuales debían entregarse dentro de plazos flexibles propuestos al 

principio del curso. Algunas de las tareas planteadas intentaban hacer aflorar las visiones 

de los participantes acerca de los aspectos estudiados. Otras tareas tenían la finalidad 

simplemente atestiguar la realización de la lectura de los materiales escritos por parte de 

los participantes. Un tercer tipo de tareas pretendían contribuir a la gestación del proyecto 

final de artículo que se debía presentar. Finalmente, un cuarto tipo de preguntas invitaban a 

los profesores realizar otras lecturas adicionales o a aplicar  las ideas desarrolladas a lo 
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largo de los temas. La tabla 2 presenta un ejemplo para cada uno de los diferentes tipos de 

actividad propuesta. 

En cuanto al proyecto final a presentar, consistía como hemos dicho, en un pequeño 

artículo sobre una experiencia o proyecto didáctico de aula realizado. Debía presentarse en 

formato escrito articulado, realizándose mediante un procesador de texto. Además, en la 

sesión final de puesta en común, cada profesor debía presentar oralmente el trabajo 

desarrollado, en formato PowerPoint, simulando así lo que sería una intervención como 

ponente en una comunicación oral a un congreso.  

Tipo de actividad Enunciado propuesto 

Exploración de puntos 
de vista 

Realiza un breve análisis crítico sobre hasta qué punto el profesorado de 
ciencias, por lo general, suele incluir innovaciones en  su práctica docente y de 
qué tipo. 

Testigos de lectura Señala algunas de las principales diferencias que existen entre la evaluación 
cualitativa y cuantitativa a la hora de hacer balance y valorar los resultados de 
una experiencia innovadora. 

Aportación al proyecto 
personal 

Utiliza alguna de las siguientes bases de datos: REDINET, CREDI  o ERIC (en 
inglés); para realizar, a modo de ejercicio, una búsqueda bibliográfica sobre la 
temática afín al  informe o artículo que pretendes realizar. Una vez realizada la 
búsqueda, indica: a) palabras claves utilizadas, b) número de entradas o citas 
encontradas en cada caso. Además, mediante la opción de copiar y pegar, incluye 
a modo de muestra, un ejemplo de una de las fichas encontradas. 

Aplicación de lo 
aprendido  

Imagina que quieres hacer un seguimiento de tus clases en un grupo de 3º de ESO 
para valorar el desarrollo de una experiencia didáctica innovadora en el que se 
usan las nuevas tecnologías como recurso de enseñanza/aprendizaje. Pretendes 
utilizar como técnica de seguimiento la observación. Señala qué tipo de 
instrumentos emplearías como soporte de esa técnica, indicando las ventajas y 
dificultades de cada una. 

Tabla 2.- Ejemplos de actividades planteadas tras la lectura de cada tema. 

Resultados obtenidos 

A lo largo del curso recopilamos información de muy diverso tipo, susceptible de ser 

analizada para extraer conclusiones sobre la problemática planteada al comienzo del 

trabajo.  

La información recopilada en formato escrito puede estructurarse en torno a cuatro 

dimensiones distintas: 

 La dinámica de funcionamiento del curso, de la participación de los profesores 

asistentes y de la intervención del ponente. 

 La valoración global que hicieron del curso los asistentes. 
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 Los posibles obstáculos y dificultades que encuentra el profesorado para implicarse 

en la cultura de la innovación y de la publicación. 

 Los problemas que aparecen cuando el profesorado se inicia y participa en este tipo 

de dinámicas. 

No es éste el lugar para exponer los resultados que se desprenden de todas y cada unas de 

estas dimensiones, a lo cual dedicamos nuestro esfuerzo en trabajos específicos ya 

elaborados o en fase de elaboración (Oliva, 2009). Solamente  abordaremos aquí algunos 

resultados sobre las percepciones de los profesores asistentes acerca del mismo y algunos 

indicadores sobre la tasa final de éxito y de la proyección que tuvo posteriormente. 

En este sentido, comentar en primer lugar que la actividad fue valorada muy positivamente 

por los asistentes, tanto en lo que se refiere al bagaje de lo aprendido, como por el interés 

despertado por el tema y su eventual proyección futura en la dedicación de los docentes 

participantes. Veamos a continuación algunos de  los comentarios expuestos: 

“El curso me ha resultado muy interesante. Creo que he aprendido a través 
de él”. 

“Me ha sorprendido gratamente, pues ha conseguido despertar mi interés y 
curiosidad por el tema”. 

“Este curso ha servido para despertarme el gusanillo de la investigación, 
que me parece una labor interesante que puede servir como incentivo para 
el docente”. 

“Le he tenido que dedicar mucho tiempo, pero he reconocer que he 
aprendido bastante y el curso me ha dado una visión global bastante buena 
sobre lo que es mundo de la investigación educativa” 

Por otro lado, reseñar que, de los 17 profesores que iniciaron el curso, 16 lo completaron, y 

solo uno abandonó aproximadamente a la mitad. Los 16 que lo completaron, enviaron 

cumplimentadas todas y cada una de las tareas y actividades propuestas, entregaron por 

escrito el artículo demandado a modo de proyecto final, y participaron en la sesión final 

presentando oralmente ante el resto de compañeros una síntesis de dicho artículo. De ellos, 

cuatro participantes llegaron a publicar una versión mejorada del artículo en Revista 

Eureka, y de éstos dos, una profesora y un profesor, han publicado posteriormente trabajos 

en otras revistas o medios de difusión y han llegado a emprender su tesis doctoral. En un 

caso el proyecto de tesis se encuentra hoy en un estado muy avanzado, mientras en el otro 

empieza a dar sus primeros pasos. 
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No obstante, a pesar de estos indicadores positivos, a lo largo del curso se evidenciaron 

también aspectos negativos, algunos de ellos referidos al propio ritmo impuesto por el 

curso y otros a la posibilidad de extrapolar intereses L+I/i+P al resto del profesorado : 

 “Por otro lado está la falta de conocimientos didácticos y pedagógicos. 
Estos inconvenientes frenan mucho el interés del profesorado para 
introducirse en el mundo de la innovación educativa”.  

“En cuanto a las dificultades, citaría como más importante la falta de 
tiempo, con un horario que nos agota y nos deja escaso margen para 
trabajar sobre estos temas. El profesor tendría que recurrir a su tiempo 
libre, por otra parte muy escaso, para dedicarse a estas investigaciones. 

“Ando un poco… desbordada de trabajo, supongo que como todos. Sé que 
ya casi es el último día, pero si puedes me gustaría que echases un vistazo a 
esto, por si me da tiempo antes del 9 a cambiar lo que esté demasiado mal”. 

“…el ritmo propuesto quizás  sea demasiado intenso, al menos para mí, que 
estos días ando bastante ajetreada….Demasiadas cosas, me temo...El curso 
me parece muy interesante, pero me falta tiempo para dedicarle”. 

Conclusiones 

Consecuencia de la experiencia de formación desarrollada mediante el curso, nos 

reafirmamos en nuestra convicción de considerar esencial la incorporación del profesorado 

en la cultura L+I/i+P, y su participación colegiada en tareas de innovación e investigación 

didáctica. En este sentido, los datos recopilados de forma sistemática a lo largo del curso, 

apoyan dicha convicción y muestran la utilidad e interés que acciones formativas de este 

tipo pueden comportar para el profesorado, en este caso de las áreas científicas. Así 

mismo,  dichos datos servirán en el futuro como objeto de atención para profundizar en las 

dificultades actuales para conseguir extender la incorporación y participación del 

profesorado en este tipo de tareas, que para nosotros constituye una dimensión esencial del 

desarrollo profesional docente.   
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Resumo 

O estudo da mediação do professor de Ciências Físicas em sala de aula comporta um alto 
grau de complexidade. A mediação do professor é um todo que não é possível de 
decompor. Por isso adoptámos a perspectiva do professor para narrar as suas próprias aulas 
tendo como referência não apenas a sua memória, mas também registos áudio, documentos 
produzidos pelos alunos e pelo próprio professor. Também em termos teóricos adoptámos 
uma abordagem que congrega as perspectivas filosófica (nomeadamente as suas 
componentes epistémica e axiológica) e psico-sociológica de forma a cobrir todo o espaço 
didáctico da mediação As narrações resultantes são investigadas com um quadro teórico 
poderoso mas aberto de forma a poder captar toda a riqueza e complexidade da realidade. 
Nesta comunicação damos conta de forma sumária da investigação em curso no âmbito de 
um projecto financiado pela FCT1 sobre a mediação do professor de Ciências Físicas e das 
novas possibilidades abertas por esta investigação.  

Palavras-chave  

Ensino de Ciências Físicas, Mediação do Professor, Narrações, Análise qualitativa, 
Ferramentas de ajuda.  

Porquê investigar a mediação do professor de Ciências Físicas. 

Um estudo interpretativo realizado sobre todos os artigos publicados em dois anos 

sucessivos nas três mais importantes revistas internacionais da investigação em Educação 

em Ciências (IEC), mostra que os estudos com relevância para a prática profissional 

apresentam relações consistentes entre as “tarefas” aos estudantes, os “recursos” utilizados 

na execução dessas tarefas e a “mediação” do professor (Lopes et al., 2008a). A mediação 

do professor é por isso um aspecto central das práticas de ensino. 

Os professores e a IEC preocupam-se com dois componentes centrais da Educação em 

Ciência: i) práticas de ensino de qualidade (ou experiências de aprendizagem 

proporcionadas); ii) aprendizagens de qualidade. A mediação do professor desempenha um 

papel fundamental na forma como estão relacionados entre si. Assim, o professor tem um 

papel importantíssimo na forma como organiza o ensino, na forma como proporciona aos 

estudantes experiências de aprendizagem e sobretudo na forma como apoia e suporta a 
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aprendizagem que os alunos vão fazendo (Weill-Barais, & Dumas Carré, 1998; Moll, 2002; 

Mortimer & Scott, 2003; Lopes, 2009). 

O que é a mediação do professor 

A investigação sobre mediação do professor relativa à aprendizagem de Ciências Físicas 

por alunos (daqui em diante apenas mediação do professor) está relacionada com várias 

áreas de investigação em Educação em Ciência bem estabelecidas tais como: interacção 

(Mazur, 1997; Hoadley & Linn, 2000, Shepardson & Britsch, 2006), aprendizagem 

baseada em perguntas (Pedrosa et al. 2005), conversação em sala de aula e formas de 

discurso (Mortimer & Scott, 2003; Scott, Mortimer & Aguiar, 2006), argumentação 

(Erduran & Aleixandre-Jimenez, 2008), estruturação da aprendizagem e autonomia dos 

estudantes (Pea, 2004; Reiser, 2004), entre outros. Todavia a mediação do professor, 

entendida como o espaço de actuação didáctica do professor em sala de aula, devida á sua 

natureza complexa é um assunto mal compreendido, em particular devido à escassez de 

estudos descritivos e interpretativos feitos em sala de aula (Lopes et al., 2008a). Além 

disso, não existe um quadro teórico compreensivo da mediação do professor relativa à 

aprendizagem de Ciências (Físicas). Não obstante, existe algum trabalho feito por exemplo 

por Engle e Conant (2002) que aponta para alguns princípios básicos que permitem avaliar 

e monitorizar, de forma global, a qualidade da mediação do professor em sala de aula. 

Existe ainda investigação em práticas de ensino (Tiberghien & Buty, 2007) que pode 

inspirar linhas de actuação e investigação da mediação do professor no quadro do espaço 

da sua actuação didáctica em sala de aula em ordem a permitir que as aprendizagens 

pretendidas possam ter lugar.  

Apesar disto, é necessário investigação mais sistemática de forma a obter-se suficientes 

evidências empíricas e a capturar a complexidade das práticas de ensino (Alsop, Bencze & 

Pedretti, 2005) para fundamentar um quadro teórico compreensivo da mediação do 

professor (Lopes et al., 2008b). 

Em termos epistémicos e axiológicos a mediação do professor está transposta no esquema 

da figura 1  
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Figura 1: Mediação do professor em termos epistémicos e axiológicos 

O esquema da figura 1 tem duas leituras: 

i) Na vertical, do mundo do estudante para os resultados de aprendizagem pretendidos. É a 

perspectiva do ensino e da aprendizagem na escala temporal das horas/dias/meses. Esta 

deve ser planeada. Implica que as práticas epistémicas e axiológicas praticadas pelos 

alunos com a estruturação e ajuda do professor devem estar adequadas às práticas 

epistémicas e axiológicas que se pretende induzir nos alunos, tendo em conta a 

identificação com clareza dos desafios de aprendizagem dos diferentes alunos. Aquelas, 

em geral pressupõem, uma sequência de práticas epistémicas e axiológicas que se 

aproxime progressivamente das que se pretende induzir. 

ii) Na horizontal, a interacção entre os estudantes, enquanto sujeitos epistémicos e 

axiológicos, e os objectos epistémicos, através de práticas epistémicas e axiológicas. É a 

perspectiva do ensino e da aprendizagem na escala temporal de segundos ou minutos. 

Esta pode ser planeada, mas é bastante influenciada pela riqueza do inesperado devido 

às respostas diferentes que um sistema complexo (professor e alunos em interacção 

social) pode dar a pequenas diferenças do discurso (uma palavra introduzida 

inadvertidamente que provoca uma compreensão diferente) ou da acção (por ex uma 

entoação diferente).   
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Lopes e colaboradores (2008b) definem tentativamente a mediação do professor como toda 

a acção e linguagem (verbal e não verbal) do professor como resposta sistemática aos 

desafios de aprendizagem dos alunos no seu percurso de desenvolvimento no sentido dos 

resultados de aprendizagem pretendidos pelo currículo (conhecimentos, competências e 

atitudes), em particular os documentos oficiais que o suportam. 

A mediação do professor assim entendida, é um espaço de actuação didáctica do professor 

com, pelo menos, duas vertentes fundamentais: a filosófica (inclui as componentes 

epistémicas e axiológicas); a psico-sociológica. Este enquadramento genérico, levou-nos a 

identificar 10 dimensões da mediação (Lopes e tal. 2008b). Cinco dimensões relacionadas 

com a vertente filosófica: i) trabalho realmente solicitado aos estudantes; ii) contextos e 

situações físicas; iii) práticas epistémicas e axiológicas dos estudantes, tendo como 

referência as práticas científicas; iv) forma como a informação é apresentada, usada e 

processada; v) tomada de consciência do professor sobre o percurso de aprendizagem dos 

alunos em termos epistémicos e tomadas de decisão. E cinco dimensões relacionadas com 

a vertente psico-sociológica: i) conversação na sala de aula; ii) apoio e autoridade 

concedidos aos estudantes; iii) envolvimento produtivo na disciplina; iv) avaliação e 

feedback; v) forma como a aprendizagem dos estudantes pode ser estendida para além da 

sala de aula.  

As 10 dimensões da mediação são uma forma de decompor os aspectos da mediação e não 

podem ser vistas de per si. As nossas 10 dimensões cobrem todo o espaço didáctico da 

mediação mas a interpretação desse espaço didáctico e o valor que o professor atribui a 

cada dimensão, é da sua escolha. Podemos ter assim, como é sabido, práticas de ensino 

muito variadas em termos de natureza e de complexidade. 

Finalmente refira-se que estes fundamentos teóricos sobre a mediação estão em 

permanente reformulação resultante do diálogo constante entre as evidências empíricas e o 

trabalho de teorização. 

Narrações das práticas dos professores 

O primeiro problema a resolver pela investigação que se dedica ao estudo da mediação do 

professor é como recolher evidências, capturando e mantendo as práticas de ensino como 

um todo harmonioso. Preservar o acto de ensinar como um todo é aspecto essencial da 

mediação. A forma de recolher evidências deveria considerar esta característica da 

mediação.  
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O modo como resolvemos encarar este problema foi manter o ponto de vista do professor, 

desenvolvendo um conjunto de procedimentos para ajudar o professor a relatar as suas 

práticas de ensino. Esta abordagem tem semelhanças com as utilizadas por Mason (2002) e 

Alsop, Bencze e Pedretti (2005) quando recorrem ao que designam de “accounts” e tem diferenças 

fundamentais, a saber:  

i) tem subjacente um procedimento para manter uma focagem uniforme da prática de 

ensino independentemente do professor que relata; 

ii) é verificável, pois é acompanhada de vários documentos independentes; 

iii) é multimodal, uma vez que recorre a diversos registos de comunicação. 

Chamámos este processo de relatar e ao seu produto uma narração. Cremos que este 

modo de recolher dados é importante, rico e singular, facto reconhecido por consultores 

externos ao projecto. 

Assim, uma narração é uma história, com fio narrativo:  

i) focada no que o professor e os alunos fazem (e dizem) com uma tarefa proposta, um 

problema, uma questão, um desafio,  

ii) completa e auto-contida, genuína (é singular e tem a marca do professor) e descritiva 

(com o mínimo de interpretação possível).  

iii) verificável por terceiros através da análise dos documentos que estão na base da sua 

realização [gravação da aula (indispensável para registos que não ficam na memória do 

professor, bem como para controlar a gestão dos tempos), documentos produzidos pelos 

alunos (tais como o caderno diário) e tarefas dadas pelo professor, etc].  

iv) multimodal, narrando aspectos como por exemplo, esquemas feitos no quadro, 

organização do espaço, reacções dos alunos, reprodução de excertos de diálogos, silêncios, 

etc. que aparecerem quando são significativos para a história. 

Uma narração está estruturada em duas partes: 

1ª parte. Relato de toda a aula, fazendo uma descrição genérica e apresentando-se os 

elementos contextuais de toda a aula. 

2ª parte constituída por episódios indicando o tempo de início e o tempo de fim. Cada 

episódio começa com a apresentação da tarefa proposta, problema, questão, ou desafio e 
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acaba quando por qualquer razão for dado por terminada ou se mudar para outra tarefa. Um 

episódio pode conter sub-episódios para tarefas de curta duração. 

Uma narração permite saber, a quem não está dentro da sala de aula, o que se passou e 

como se passou. 

No projecto produzimos várias narrações feitas por professores diferentes. São elas que são 

analisadas para se estudar a mediação. 

Como analisamos as narrações 

O processo de análise inicia-se sempre por uma validação das narrações, através dos 

documentos independentes que lhe estão associados. 

Seguem-se duas fases fundamentais, ambas recorrendo a software de análise qualitativa:  

i) Fase 1: Processo de categorização orientado para o foco da análise ou seja, os aspectos 

relativos a cada dimensão da mediação. 

ii) Fase 2: Análise das categorizações orientada para responder às questões de 

investigação. 

Na fase 1, há um primeiro passo em que se faz uma análise circunscrita a algumas 

narrações para se fazer emergir as categorias e as sub-dimensões. Este processo é validado 

internamente sucessivamente. Num segundo passo as categorias são utilizadas para se fazer 

a análise ao conjunto de todas as narrações disponíveis. Neste passo, as categorias são 

afinadas, reformuladas, redefinidas e eventualmente são criadas novas categorias, ou 

mesmo são reformuladas as sub-dimensões. A validação é inter-pares. Esta fase é muito 

demorada e envolve muitos investigadores. 

A fase 2 é uma análise de segunda ordem a partir da análise feita na fase 1. Como está 

orientada para responder às questões de investigação, pode envolver diversas formas, pode 

recorrer a partes da análise feita na fase 1. Esta fase depende muito da perícia dos 

investigadores para colocarem questões de investigação pertinentes, relevantes, 

interessantes e produtivas. 

Resultados, conclusões e novas possibilidades  

Esta abordagem da mediação está a criar novas possibilidades de investigação das práticas 

de ensino, bem como da melhoria das próprias práticas de ensino. 
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A primeira possibilidade foi consolidar uma forma de recolher dados que preserva a 

integridade das práticas de ensino útil para a investigação. 

Os resultados iniciais publicados recentemente (Lopes et al., 2008b) trazem uma nova luz 

sobre o trabalho realmente solicitado em sala de aula. Com efeito o trabalho efectivamente 

solicitado aos alunos pode ser diferente das intenções implícitas na formulação das tarefas. 

Há várias circunstâncias que podem mudar o trabalho solicitado, como por exemplo: i) a 

tarefa ser, ou não, totalmente revelada ao aluno de forma a este ter o desejado controlo 

sobre ela; ii) a reformulação involuntária do professor, induzindo em erro; iii) 

reformulação da tarefa de acordo com as dificuldades dos alunos; iv) a existência, ou não, 

dos recursos necessários para a execução da tarefa; v) a explicitação, ou não, do tipo de 

resposta pretendida; vi) a transformação de um problema de alguns alunos num problema 

para toda a turma. 

Outro resultado interessante é a produção de ferramentas de ajuda para auxiliar professores 

de Ciências Físicas (CF) a perseguirem práticas de ensino de maior qualidade. As 

ferramentas de ajuda foram concebidas para serem utilizadas por professores de CF no 

contexto da sua actividade docente. Estas ferramentas têm como finalidade ajudar o 

professor na sua mediação (fase de planeamento, fase de execução e fase de 

autoavaliação), contribuindo para o melhoramento da mediação dos professores e a 

qualidade da aprendizagem dos alunos. Cada ferramenta de ajuda tem uma estrutura 

semelhante: uma introdução, uma explicação do que é cada dimensão da mediação e qual a 

sua relevância, a explicitação das competências que podem ser desenvolvidas, indicações 

para detectar como a dimensão da mediação considerada não está a ocorrer de forma 

adequada e indicações sobre modos possíveis de aumentar a eficácia do ensino na 

dimensão considerada. No final de cada ferramenta encontram-se sugestões de leitura. 

Cada ferramenta tem uma versão em papel e uma versão electrónica. Na versão electrónica 

há associado a cada indicação ou sugestão excertos de narrações ou narrações completas de 

aulas de professores para se poder entender melhor o seu sentido e contexto. As 

ferramentas de ajuda já foram objecto de validação por painéis de investigadores e de 

professores da EC qualificados. Neste momento as ferramentas de ajuda estão em fase de 

reformulação para serem disponibilizadas às comunidades de professores e investigadores 

da EC. Teremos disponíveis as seguintes ferramentas de ajuda: 

i) Como aproximar o trabalho realmente solicitado ao aluno do trabalho que se pretende 

que o aluno realize; 
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ii) Como potenciar a utilização de contextos científicos e tecnológicos (CT) no ensino das 

Ciências Físicas; 

iii) Como promover práticas epistémicas na sala de aula; 

iv) Como promover o envolvimento produtivo dos alunos na aprendizagem de Ciências 

Físicas; 

v) Como potenciar a aprendizagem através do processo de avaliação e feedback. 

As possibilidades de investigação abertas por esta abordagem da mediação do professor 

são inúmeras, para além das já referidas: vão desde aspectos específicos como por exemplo 

o papel das representações gráficas no ensino de CF e como podem ser potenciadas até 

aspectos mais gerais como o desenvolvimento profissional a partir da qualificação da 

mediação do professor. A possibilidade fundamental aberta por esta investigação é chegar-

se a uma compreensão de aspectos chave da mediação com base em evidências empíricas, 

que permite sem dúvida novos caminhos para a investigação e para acção educativa. 

                                                 

1 Projecto financiado pela FCT: PTDC/CED/66699/2006: Guiding principles and tools for fostering teacher 
mediation in Physical Sciences’ classes”; 
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Introdução 

A origem da Didáctica das Ciências como área de conhecimento disciplinar remonta aos 

anos 50, no contexto de uma série de medidas políticas, económicas e educativas que 

pretendem impulsionar o crescimento científico e tecnológico dos países Anglo-Saxónicos. 

Se, nos anos 60 e 70 do século XX, o importante era “ensinar mais e melhor Ciência”, nos 

anos 80 surge a necessidade da “Ciência para todos os cidadãos”, como meio de 

democratizar o uso político e social da Ciência. Nos anos 90 veio a reafirmar-se o 

contributo do “ensino das Ciências para a formação geral dos cidadãos”(Paixão, 1998). 

Porlán (1998), considera que a Didáctica das Ciências apresenta uma dupla finalidade, por 

um lado permite descrever e analisar os problemas mais significativos do ensino e da 

aprendizagem das Ciências; por outro, elaborar e experimentar modelos que, à luz dos 

problemas detectados, ofereçam alternativas práticas, fundamentadas e coerentes. Deste 

modo e para a concretizar, houve que desenvolver um conjunto de linhas de investigação 

na tentativa de encontrar soluções para os problemas emergentes. Começou assim a 

entender-se que a construção do conhecimento científico tem exigências metodológicas, 

epistemológicas e axiológicas, o que proporcionou novo sentido e interesse às 

investigações sobre: 

 Relações CTS. - a construção de conhecimentos está associada a problemas de 

interesse para os(as) alunos(as) (Gil, 1993; Porlán, 1993).à tomada de decisões 

(Aikenhead,1985) e à adopção de atitudes responsáveis e fundamentadas 

relativamente ao desenvolvimento científico, técnico e às suas consequências 

(Solomon, 1990). 

 Atitudes de alunos(as) e de professores(as) em relação às Ciências - surgem como 

factor determinante do processo de aprendizagem. A forma mais segura de 

promover atitudes positivas em relação às Ciências, em alunos(as) e futuros(as) 

professores(as), é a de melhorar o ambiente de aprendizagem e as relações 
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professor(a) - aluno(a), mediante estratégias didácticas mais abertas e 

participativas dentro de um contexto bem organizado (Escudero, 1985) . 

• Clima da aula e da escola - numa perspectiva construtivista, estes factores 

ambientais desempenham um papel relevante, na medida em que a aprendizagem 

das Ciências é vista como uma actividade investigativa. Ora, se acompanhada de 

apoio à reflexão, permite desenvolver a compreensão conceptual de alunos(as) e 

uma melhor aprendizagem acerca da natureza da Ciência (Hodson,1992). 

Para Furió (1994), as atenções voltam-se, em seguida, para os(as) professores(as): 

está a passar-se de investigar o que pensa e faz o aluno(a) na aula, para o que 
pensa e faz o(a) professor(a), tratando de analisar as suas actividades e assim 
poder decifrar as chaves do seu desenvolvimento profissional. 

Martínez Bonafé (2008) admite que a formação e o saber docente se encontram na 

encruzilhada de um caminho com dois opostos – o da alienação e o da emancipação. O 

primeiro situa o(a) professor(a) numa relação de subordinação com um determinado 

conhecimento específico elaborado à margem da sua experiência de vida e profissional. 

Neste caso entre o sujeito e o conhecimento estabelece-se uma relação de dependência, de 

submissão, uma relação de poder.  

Ser professor, por este caminho (o da alienação) é permitir que a nossa identidade 
profissional seja construída à margem do nosso desejo, da nossa experiência e do 
nosso conhecimento prático. E a formação, neste caso, é uma formação de 
consumidor: fragmentaria, construída mediaticamente, deslocalizada efémera, 
pretensamente objectiva, individualizada.(…) a formação, aqui, não se 
problematiza porque tampouco se problematiza o conhecimento e a experiência 
(Martínez, Bonafé, 2008:33) 

O segundo caminho, o da emancipação, parte do(a) próprio(a) professor(a), que 

compreende e aprende com a sua vida e experiência, enriquecendo assim a sua profissão. 

Requer no entanto vontade de criar as suas próprias situações mas também de querer tomar 

decisões. Na formação docente isto significa que o(a) professor(a) tem consciência da sua 

insuficiente formação inicial bem como da sua prática profissional, pelo que reflecte e cria 

situações de investigação baseadas na problematização da prática e na colaboração entre 

pares, contribuindo, assim, para a redefinição da sua identidade profissional colectiva. Terá 

de ser no interior de cada pessoa e de cada escola a surgir a construção do desejo. São, 

pois, os fios invisíveis do desejo que apoiam muitos(as) professores(as) a optar pelo 

caminho da emancipação, ao invés do da alienação. 
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Tal como Martínez Bonafé (2008) recorro à sabedoria de Barthes e ao seu conceito de 

“maternaje” para explicitar o entendimento de prática educativa.  

O que faz uma mãe para ensinar o seu filho(a) a andar? Quando a criança está a 
aprender a andar, a mãe não discursa, não demonstra, não teoriza, nem se põe a 
andar à frente do(a) filho(a). Faz outra coisa: recua de costas, baixa-se, estende-lhe 
os braços e chama a criança, incita-a, provoca-a, tecendo entre ambos o invisível 
“fio do desejo”, sobre o qual a criança se apoia para correr até ela.  

 

Educação em Sexualidade na Formação de Professores (as) 

A temática da sexualidade adquiriu uma nova visibilidade social e política, sinalizável na 

imprensa diária, nas reportagens e programas veiculados pela rádio e televisão, na 

publicação de livros e materiais didácticos, em conferências e congressos, em novas redes 

de informação e comunicação como a internet. Assuntos como a homossexualidade, a 

pornografia e a mercantilização do sexo, o aborto, a permissividade sexual, o uso de 

contraceptivos, o planeamento familiar, a violência sexual, as novas tecnologias da 

reprodução, entre outros, atravessam a ‘cultura do quotidiano’ (Teixeira, 2003). 

A sexualidade é modelo permanente nos media. Quer se queira ou não esse modelo acaba 

por naturalizar condutas e influenciar crianças e jovens pelo que, a sua contraposição, 

requer do(a) educador(a) ou professor(a) uma leitura atenta e crítica que contribua para a 

consciencialização da importância e pertinência da sua desconstrução.  

Assim, a educação em sexualidade na escola é, numa perspectiva de direitos humanos, uma 

urgência educativa. Em Portugal, há já 25 anos que estamos a privar crianças e jovens de 

um direito que a lei lhes consagra. 

Entende-se que a denominada “educação sexual”, que aqui se designa por educação em 

sexualidade, exige uma concepção pluralista da sexualidade e que os programas a 

implementar nas escolas terão que proporcionar reflexões e debates que contemplem, 

especificamente, cada indivíduo na sua singularidade e inserção cultural. Uma adequada 

educação em sexualidade não poderá limitar-se apenas à informação. As escolas enquanto 

locais de eleição para o desenvolvimento de projectos e programas neste domínio terão que 

possuir profissionais qualificados, com formação adequada, que na sua acção contemplem 

espaços de reflexão partilhada e de questionamento sobre a sexualidade que, entre outras, 

proporcionem uma visão positiva da sexualidade, o desenvolvimento de uma comunicação 

aberta nas relações interpessoais, a elaboração, pelos próprios, de valores consentâneos 
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com um pensamento crítico, a compreensão e respeito pelos comportamentos de uns e de 

outros, a tomada de decisões oportunas e responsáveis. 

Como fazê-lo? 

São vários os caminhos. Uma via possível passa por um currículo em espiral que se inicie 

o mais cedo possível, que se desenvolva durante toda a escolaridade básica, secundária e 

superior, prolongando-se ao longo da vida. O ideal seria iniciar-se no Jardim-de-infância. 

Contudo, dado que a educação pré-escolar, ainda, não está generalizada, poder-se-ia 

começar pela educação afectiva e sexual no 1ºCEB. Continuar-se-ia o desenvolvimento da 

temática nos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. No Ensino Secundário seriam retomados 

assuntos anteriormente abordados e acrescentados outros, tais como, “mutilação genital 

feminina; homo, hetero, bi e transsexualidade; sexualidade e género nos media; riscos 

associados a novas dependências e sociabilidades online, questões bioéticas ligadas aos 

desafios colocados pela investigação genética, de que são exemplo, a clonagem 

reprodutiva e/ou terapêutica, a conservação de células estaminais, entre outras. No ensino 

superior, a sexualidade e a educação em sexualidade, deveriam integrar os currículos de 

formação inicial e continuada de profissionais de educação (e de saúde) de modo a que, no 

contexto da sua intervenção se possam sentir capazes e confiantes para enfrentar com 

naturalidade e com saber, os novos reptos que uma educação em sexualidade exige. 

Embora exista, em Portugal, um quadro legal, que aconselha e determina a Educação 

Sexual ao longo da Escolaridade Básica, no Ensino Secundário e no Ensino Superior, ao 

nível da formação de professores (as), há que ter consciência que, o facto da Educação em 

Sexualidade ainda não constituir uma realidade generalizada, significa que continuamos a 

privar crianças e jovens de um direito que possuem. 

O trajecto que se tem vindo a (re)fazer, há já alguns anos e a urgência da abordagem da 

Educação em Sexualidade no contexto escolar, conduziu à necessidade de inscrever no 

currículo da formação inicial de professores(as) educadores(as) – agora, Educação Básica , 

da Escola Superior de Educação de Coimbra, uma disciplina de “Sexualidade e Saúde” 

que, apesar de ser uma opção, em 2008-2009 (ano lectivo em que entrou em 

funcionamento), contou com cerca de 80 alunos(as). Importa saber, se tal, também, 

constituiu preocupação em outras Instituições de Ensino Superior que ministram o Curso 

de Educação Básica ou, se se trata, apenas, de uma necessidade sentida in loco e, como tal, 

isolada no panorama da formação inicial de professores(as) e educadores(as), em Portugal.  
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Mas que formação de educadores(as) e professores(as) em matéria de Educação em 

Sexualidade?  

Aproveitando a liberdade e autonomia que se possui no Ensino Superior, elaborou-se um 

programa para a unidade curricular “Sexualidade e Saúde”, onde constam competências e 

conteúdos que, se entendem úteis, na lógica da formação pessoal e profissional de 

educadores(as) e professores(as). Assim: 

No domínio das competências: 1) reconhece a sexualidade como parte integrante do 

desenvolvimento harmonioso dos indivíduos, valorizando a importância da comunicação e 

do envolvimento afectivo na vivência da sexualidade; 2) identifica as diferentes formas de 

expressar a sexualidade; 3) fomenta o respeito pelo/a outro/a quaisquer que sejam as suas 

características físicas ou a sua orientação sexual; 4) respeita a diferença e o direito a ser 

diferente; 5) avalia atitudes e riscos associados a determinados comportamentos sexuais; 6) 

reconhece a pluralidade de papéis e de atributos que cada um dos sexos pode desempenhar; 

7) aprende a desconstruir o discurso dos media; 8) estabelece relações entre o corpo e a 

sexualidade; 9) compreende a anatomia e fisiologia da Reprodução Humana. 10) identifica 

diferentes métodos contraceptivos; 11) reconhece o direito à parentalidade livre e 

responsável; 12) identifica métodos de prevenção da Infecção VIH/SIDA e de outras 

IST’s; 13) renuncia formas violentas de expressão da sexualidade que promovam relações 

de dominação e exploração; 14) promove a reflexão e o debate sobre assuntos relevantes 

do quotidiano que afectam a sexualidade e a educação em e para a sexualidade. 

No domínio dos conteúdos:1. Expressões da sexualidade (conceito(s) de sexualidade; 

desejo, atracção e enamoramento; orientação sexual; comportamentos sexuais); 2. 

Sexualidade, Sociedade e Cultura ( sexo e género; identidade sexual e papéis de género; 

sexualidade ao longo da vida; sexualidade e relações interpessoais; sexualidade e género 

nos media; corpo e sexualidade); 3. Sexualidade e Saúde (anatomia e fisiologia da 

Reprodução Humana; mudanças biofisiológicas na Puberdade; sexualidade e deficiência; 

fecundidade e contracepção; gravidez na Adolescência; infecção VIH/SIDA e outras 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’S); violação e abuso sexual de menores); 4. 

Sexualidade e Educação (corpo, comunicação e afectos; sexualidade, género e currículo; 

estratégias de Educação em e para a Sexualidade; prevenção do VIH/SIDA em contexto 

escolar).  
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No que respeita a estratégias e metodologias, a abordagem científica e científico-didáctica, 

de conceitos que integram as temáticas do programa são feitas mediante: i) recolha, 

sistematização e apresentação de informação; ii) apreciação e debate de artigos científicos, 

artigos de jornal, livros, filmes, peças de teatro, …; iii) leitura crítica e reflexiva do 

discurso dos media; iv) análise e discussão de situações problemáticas do quotidiano; v) 

concepção de materiais didácticos. 

A avaliação, individual e em grupo, recai sobre documentação escrita, comunicações orais, 

participação nas aulas e em sessões extra-curriculares relacionadas com temáticas da 

unidade curricular.  

A fim de alargar o leque de (in)formação dos(as) estudantes, procura-se ainda, sempre que 

possível, dinamizar seminários e palestras com especialistas convidados(a), nacionais e 

internacionais, proporcionando o contacto com diferentes perspectivas sobre determinados  

assuntos, já abordados ou a abordar, conducente a posterior reflexão e consciencialização 

de problemáticas relevantes e pertinentes no campo de sexualidade e da educação em 

sexualidade.  

Estamos em crer ser este um trajecto possível e absolutamente necessário para que a 

educação em sexualidade possa ser uma realidade em todas as escolas portuguesas. Só com 

educadores(as) e professores(as) qualificados(as) estaremos em condições de assegurar que 

crianças e jovens possam, de facto, usufruir em pleno de programas que, ao afastarem o 

preconceito e ao respeitarem a singularidade do(a) outro(a), possam encarar a Sexualidade 

com naturalidade, isto é,  sem receios e tabus. 

Considerações Finais 

Nos últimos anos, em Portugal, têm-se questionado a importância da educação em 

sexualidade desde cedo na escola e, consequentemente, da sua inscrição nos curricula de 

formação de educadore(as) e professores(as). Todavia, estes debates não têm sido 

acompanhados de mudanças significativas nas práticas de formação. Alguns percursos 

individuais não têm sido até agora suficientes para alterar as relações dominantes no 

campo curricular. Urge, por isso, implicar as instituições de formação para que os seus 

currículos promovam experiências de aprendizagem significativas e emancipatórias, 

abertas ao refazer de identidades e, por isso mesmo, tão sensíveis aos modos de ser, de 
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sentir, de fazer, de pensar e de comunicar a sexualidade, como atentas às relações de poder 

que revestem estes fenómenos de diversidade cultural. 

Se às instituições de formação de educadores(as) e professores(as), enquanto fazedoras de 

currículo, competirá a compreensão da complexidade que a abordagem deste tema invoca e 

a consequente tradução em práticas de formação, a cada docente, que na sua prática 

profissional é também um construtor de currículo, ficará sempre remetida a constante 

procura de percursos alternativos para enfrentar com criatividade os diversos desafios que 

a expressão da sexualidade faz emergir no quotidiano escolar. 

Por estas razões, só a integração da educação em sexualidade no currículo escolar1 e na 

formação de educadore(as) e professores (as), pode proporcionar: 

- a melhoria das competências docentes na desconstrução, em sala de aula, de 

estereótipos ligados à sexualidade e género;  

- o desenvolvimento de novas capacidades de compreensão e de intervenção cívica 

dos jovens, na leitura crítica e reflexiva, nomeadamente, do discurso dos media e na 

relação comunicativa entre diferentes identidades. 

Por último e pela sua actualidade, não posso deixar de revisitar alguns textos que escrevi, 

retomando algumas ideias e reflexões encetadas há já algum tempo (Teixeira, 2000): 

As escolas, os(as) professores(as) e as instituições de formação têm vindo a alhear-se do 

interesse crescente e da visibilidade que a sexualidade tem vindo a ter nos media e em 

todas as instâncias e domínios da vida social. 

As escolas, os(as) professores(as) e as instituições de formação têm ignorado o carácter 

político das relações de género e as suas implicações ao nível do currículo. 

As escolas, os(as) professores(as) e as instituições de formação têm-se remetido, por razões 

várias, para uma posição ‘educacionalmente descomprometida’ sobre este assunto, 
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deixando espaço aberto para  as estratégias de consolidação de uma moral conservadora, na 

procura de novas formas de regulação das relações tradicionais de dominação. 

Em contrapartida, este ‘descomprometimento’ tem permitido a emergência de um ‘novo 

moralismo’, que disputa todos os espaços em que uma educação em sexualidade possa ser 

desenvolvida.  

Entre ‘descomprometimentos’ e novos ‘comprometimentos’, continuam em jogo políticas, 

interesses e valores, provavelmente, inconciliáveis. Inaceitável é, porém, que as escolas, 

os(as) professores(as) e as instituições de formação aceitem tacitamente os discursos e as 

práticas de mercantilização do corpo e do prazer, assumindo que a sexualidade  possa até 

ser regulada por leis de mercado. 

Se em muitas escolas a sexualidade permanece uma realidade ignorada, onde estudantes e 

professores(as) não fazem perguntas, mantêm segredos e mitos, disfarçam medos, 

curiosidades e desejos, ‘fazem de conta’ que aceitam e vivem em função da norma 

estabelecida, noutras, pelo contrário, as discussões sobre o assunto ampliam-se, adquirem 

lugar de cidadania, integram projectos curriculares próprios. Contudo, é sabido que esta 

crescente visibilidade de novas práticas escolares tem coincidido com a identificação e 

proliferação da infecção VIH/SIDA e de outras infecções sexualmente transmissíveis. 

Perante a ameaça e o medo, houve que ‘quebrar o silêncio’. Por isso, as dificuldades em 

associar a sexualidade ao prazer e à vida, sentidas pelo corpo docente, fazem com que, 

muitas vezes, na via escolhida para a sua abordagem, esqueçam que a sexualidade também 

se produz cultural e socialmente. 

Conhecer e apreciar o corpo, contribuindo para o seu desenvolvimento através de hábitos 

que valorizem as repercussões de determinados comportamentos sobre a saúde e a 

qualidade de vida são finalidades da educação para a saúde na escolaridade básica. É neste 

contexto que se justifica a inserção da temática da sexualidade, enquanto campo de plena 

comunicação entre as pessoas. 
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Se tal razão não bastasse, o facto de cada pessoa pertencer a um dos sexos, possuir um 

corpo sexuado e se relacionar com outras seria, por si só, fundamento justificativo para a 

sua abordagem no início da escolaridade.  

Por outro lado, face ao futuro incerto quanto à utilização dos conhecimentos na 

manipulação da vida humana, a reprodução é hoje um domínio com fortes implicações 

éticas e sociais (a fertilização in vitro, a problemática das mães de substituição, o controlo 

da natalidade, a interrupção voluntária da gravidez, a clonagem, ... são disso exemplo). 

Também o aumento das doenças de transmissão sexual e, sobretudo, o problema do 

VIH/SIDA, tornam ainda mais crucial e pertinente a educação em sexualidade . 

Além disto, muitos aspectos da sexualidade e da reprodução humana estão repletos de 

mitos, crenças e preconceitos que modelam e afectam a interpretação do quotidiano, 

contribuem para a emergência de concepções pessoais e sociais, geralmente, alternativas 

ao conhecimento científico, condicionam, de forma decisiva, novas aprendizagens.  

A educação em sexualidade torna-se cada vez mais necessária numa sociedade em que os 

saberes do senso comum tendem a associar o dimorfismo sexual a um conjunto de 

características de personalidade e orientações organizados em modos de se ser homem e de 

se ser mulher. O consenso que envolve esta forma de pensamento transforma-o numa 

ideologia quase colectiva, que a escola tem necessariamente de ajudar a desconstruir e a 

alterar, competindo às instituições de formação de educadores(as) e professores(as) 

contribuir para que tal possa vir a acontecer. 

Notas 

1. Com a aprovação do Projecto de Lei nº 660/X na Assembleia da República, em 4 
de Junho de 2009, espera-se que a educação sexual em meio escolar possa ser uma 
realidade nas escolas portuguesas, já a partir do ano lectivo 2010/2011. 
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CIÊNCIA, ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO  

ENTRE AS FRONTEIRAS E A «IMAGINAÇÃO» 

 
* Luís Reis Torgal

 

 

A divisão entre o Ministério da Ciência e do Ensino Superior e o Ministério da Educação, que 

se verificou nos últimos anos, pode levar-nos a alguma reflexões críticas.  

Será que a Universidade (um dos subsistemas do Ensino Superior), preferencialmente ligada à 

construção de uma ciência original — mas também o Ensino Politécnico (o outro subsistema) 

— tenderá, com os seus centros de investigação, a separar-se da Educação? Essa fronteira 

pode, na verdade, constituir um dos grandes problemas dos tempos de hoje.  

Por outro lado, qual a ligação dos “educadores” à Ciência? Depois de um período em que se 

procurava ligar os professores dos Ensinos Básico e Secundário à Ciência que se produzia ou 

deveria produzir na Universidade, parece haver uma tendência para a lógica de uma 

“Educação formal” e de “sucesso”, mais baseada nos métodos de comunicação do que nos 

conteúdos científicos. Ou seja, a “imaginação” científica parece poder afirmar-se cada vez 

mais nas Universidades, ou nem tanto, mas nas unidades de pesquisa, criando uma concepção 

de “elites científicas” (ou falsas elites, em situação de desemprego ou de subemprego).  

Finalmente, o fenómeno de massificação (não confundir com democratização) será apenas 

uma tendência dos estabelecimentos de “Educação” ou também das instituições do Ensino 

Superior? E será que, desta forma, se está ou não a matar a lógica do “Ensino Superior” e da 

“Educação”, que deveriam e deverão necessariamente supor conhecimentos científicos 

actualizados e um Espírito Crítico, sem os quais não existe verdadeira Pedagogia?  

O autor desta comunicação, que escreveu vários livros e artigos sobre história da Universidade 

e vários textos teóricos e de interpretação critica sobre o tema, pretende interrogar-se sobre 

estes problemas, pondo a nu a contradição entre uma filosofia de abertura e uma prática de 

fronteira. 
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Química y cultura científica: una perspectiva didáctica 
 

Soledad Esteban 
Dpto. Química Orgánica y Bio-Orgánica – Facultad de Ciencias – UNED 

sesteban@ccia.uned.es 
 

Resumo 

El enorme  desarrollo científico-tecnológico de nuestra sociedad impone la necesidad de que 
todos adquiramos una conciencia crítica sobre el hecho científico para la toma responsable de 
decisiones. Esto implica la formación de los ciudadanos en ese sentido. Para ello se requiere 
que en los procesos educativos, desde las edades más tempranas, se tenga en cuenta la cultura 
científica como factor fundamental en la formación de los alumnos. Pero esto, a su vez, exige 
la formación de los profesores de ciencias, para que dejen de ser tan sólo transmisores de 
contenidos y sean capaces de incentivar en sus alumnos la deducción, la indagación y la 
facultad de interrogarse.  

Esa formación del profesorado puede adquirirse a través de los estudios reglados de la carrera 
docente o bien a través de programas de formación continua. Atendiendo a esta segunda vía, 
aquí se presenta un curso de formación de profesorado en el que se desarrollan una serie de 
temas de carácter multidisciplinar, aunque con gran protagonismo de la química, cuyos 
contenidos científicos están estrechamente implicados en determinados fenómenos sociales. 
Todo ello hace que tenga una estrecha conexión con la cultura científica. En este curso, que se 
imparte a través del sistema de enseñanza a distancia, se discuten estrategias didácticas a 
seguir en el aula para facilitar la educación científica de los alumnos en la dirección apuntada. 

Palabras-chave: cultura científica, química, formación de profesorado. 

Introducción 

La ciencia y la tecnología forman parte de nuestra vida habitual y percibimos sus productos 

como algo natural de nuestro entorno. Y es indudable que en gran parte son responsables de la 

mejora de nuestro bienestar social. Sin embargo, ese enorme desarrollo científico-tecnológico 

no discurre parejo a la actitud de la sociedad ante la ciencia, con frecuencia más bien negativa. 

Y tampoco se ha traducido en una mayor afición por los estudios en estas áreas, ya que la 

matriculación en los correspondientes estudios universitarios ha descendido sensiblemente en 

todos los países de nuestro entorno. 

En consecuencia, ciencia y tecnología tal vez no son tan “populares” como en principio cabría 

pensar. Muy a menudo no somos conscientes de su significado y cabe preguntarnos si 

percibimos los beneficios que aportan a nuestra sociedad y los peligros e inconvenientes que 

también originan. Por otra parte, ¿somos capaces de valorar tanto unos como otros? Si 
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reflexionamos un poco sobre esas cuestiones, la respuesta generalmente es “no”. De ahí el 

interés que actualmente muestran las políticas educativas por alcanzar la llamada 

alfabetización científica y tecnológica. Para ello se diseñan programas, estrategias y proyectos 

educativos que tiendan a fomentar el interés por la ciencia desde los primeros niveles de 

enseñanza. También con el fin de acercar la ciencia a los estudiantes y a toda la sociedad se 

crean vías educación no formal, como son las frecuentes celebraciones de semanas, 

olimpiadas y ferias de la ciencia o la existencia de clubs de ciencias.  

Ese objetivo amplio y general de ciencia para todos requiere el cumplimiento de determinadas 

metas más concretas. En primer lugar, facilitar el aprendizaje de los contenidos científicos. En 

segundo lugar, incentivar el interés por la ciencia. En tercer lugar, crear en los individuos una 

conciencia que les haga sensibles a los beneficios y problemas inherentes al desarrollo 

científico-tecnológico de nuestra sociedad y les forme como ciudadanos responsables. En 

definitiva, la práctica educativa contemplará la deducción, la indagación y la capacidad de 

interrogarse, dejando de ser tan sólo una transmisión de contenidos conceptuales. 

Para alcanzar todas esas metas es necesaria la contextualización de la ciencia, mediante un 

enfoque de enseñanza que aborde temas científicos de relevancia social, teniendo en cuenta la 

relación de los contenidos científicos con la elaboración de hipótesis, la observación e 

interpretación de los datos aportados por al experimentación y por las fuentes de información 

y la capacidad de toma de decisiones. Se apuesta, en definitiva, por un aprendizaje más activo 

en el que se conecta la teoría con la experimentación y con la realidad que nos rodea.  

Es necesario formar a los ciudadanos en ese sentido, lo cual requiere a su vez formar a los 

formadores, es decir, al profesorado. Con este objetivo, se discute aquí la organización de un 

curso de formación permanente para profesores de ciencias sobre la implicación de la química 

en la cultura científica.  

Educación científica como formación integral del estudiante 

El estudio de las ciencias deberá incluir no sólo el aprendizaje de determinados contenidos 

científicos y de habilidades, destrezas y competencias, sino -y con una dimensión muy 

especial- lo que se conoce como educación en actitudes, valores y normas. Con ello se llegaría 

a la “educación científica”. Entenderíamos como tal la educación de los individuos desde una 
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perspectiva integral, según la cual los ciudadanos alcanzarían una formación suficiente para 

saber detectar tanto las aportaciones de la ciencia como también los problemas inherentes a su 

desarrollo, con lo que podrían tomar determinadas decisiones con criterio y sentido de 

responsabilidad cívica.  

Este modo de educación enlaza directamente con la cultura científica. La idea de cultura tiene 

básicamente dos acepciones. Una, de carácter individual, ya que hace referencia a todos los 

conocimientos que posee cada individuo, los cuales le permiten desarrollar un sentido crítico y 

una afición a ejercitar sus facultades intelectuales. La otra acepción se refiere bien a una 

dimensión social o colectiva, en cuanto a conjunto de manifestaciones de la vida espiritual de 

un pueblo o colectividad, o bien de una época de la historia, que engloba tanto al conjunto de 

conocimientos como al de modos de vida, incluyendo también la religión. En ambas 

acepciones, los conocimientos implicados en la idea tradicional de cultura corresponderían a 

temas relativos a la literatura, historia o arte en sus distintas manifestaciones; es decir, tiene 

una dimensión “humanística”. Pero el saber científico no parece estar incluido. Tal vez porque 

se le considere demasiado específico, apto no para todo el mundo y reservado únicamente para 

aquellos que tienen más facilidad o tendencia hacia las “ciencias”. Sin embargo, ambos 

saberes son, en realidad, partes de una misma cultura.  

Debemos adquirir una cultura científica para ser capaces de valorar los fenómenos científicos, 

sus consecuencias, tanto positivas como negativas; tanto inmediatas, como a medio y largo 

plazo. Deberemos conocer y “mirar” con sentido crítico para ser conscientes de todo ello. De 

esta manera, se podrá decidir con conocimiento, con conciencia impregnada de valores éticos, 

con lo que será una toma de decisiones con responsabilidad para alcanzar el bien colectivo, 

desde casos que implican situaciones más cotidianas hasta grandes problemas, como puede ser 

discernir sobre la instalación de una central nuclear.  

Pese a una gran preocupación, al menos aparente, de los medios políticos y sociales por 

fomentar una cultura científica, se está aún muy lejos de lograr el objetivo deseado. 

Frecuentemente se tienen ideas equivocadas o al menos confusas sobre muchos fenómenos 

científicos, produciéndose una visión alternativa e, incluso, distorsionada de la ciencia. Por 

otro lado, es necesario también saber buscar y seleccionar la información en una sociedad 

como la nuestra, de información y comunicación. Es importante así saber recoger y valorar la 
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información que recibimos, como es, por ejemplo, la proporcionada por los medios de 

comunicación, muchas veces no del todo cierta e, incluso, a veces hasta engañosa. Es preciso 

estar capacitado para recoger sus mensajes con sentido crítico y hacer un uso racional y 

sensato de los mismos. E, incluso, para rechazarlos cuando llevaran un contenido científico no 

fundamentado o tal vez erróneo. 

Para contrarrestar esta situación es fundamental llevar a cabo una divulgación de la ciencia 

dirigida a todos los ciudadanos, sin temer esa connotación peyorativa que muy frecuentemente 

se le supone al término divulgación, si bien es cierto que, a veces, con cierta razón. Habrá de 

ser una divulgación rigurosa, seria y veraz para lograr anular esa connotación negativa. Pero, 

sobre todo, se requieren esfuerzos por parte de las políticas educativas y también de sus 

agentes, tanto profesores como padres, para facilitar a los individuos desde las edades más 

tempranas la adquisición de una verdadera cultura científica que les permita comprender los 

conceptos, fenómenos y procedimientos fundamentales de la ciencia.  

La cultura científica llega a las aulas: asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo 

Para tratar de conseguir una mejor formación científica de los ciudadanos, aparte de los 

medíos de educación no formal antes señalados, se han abordado planes de educación formal 

mediante nuevas orientaciones didácticas, como son por ejemplo los enfoques de ciencia para 

todos, ciencia y vida diaria y, sobre todo, el paradigmático de ciencia-tecnología-sociedad. 

Pero, además, esta inquietud se ha reflejado en reformas en los currículos de enseñanza 

secundaria.  

Así, en España, dentro de los nuevos programas de Bachillerato propuestos en la última 

Reforma Educativa, desarrollada en la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2007, aparece la 

asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Su objetivo es desarrollar en el 

alumnado una serie de capacidades que, en síntesis, pueden concretarse en una idea básica: 

valorar con sentido crítico la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de nuestra 

calidad de vida, tanto a nivel individual como a nivel social. Ésta es una materia de carácter 

obligatorio y común para todas las modalidades de Bachillerato, a diferencia de otras 

asignaturas propuestas en programas anteriores y que iban también en esa dirección, pero que 

eran optativas. Así fue la de Ciencia, Tecnología y Sociedad (Ley de Ordenación General del 

Sistema Educativo, LOGSE, 1990).  
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A través de esta nueva asignatura el Ministerio de Educación y Ciencia español trata de 

proporcionar una cultura científica básica a todos los estudiantes de esa etapa educativa para 

favorecer su formación científica y transmitirles una inquietud por estos problemas. 

Sus contenidos se articulan en seis bloques temáticos: 

1. Contenidos comunes (Distinción entre las cuestiones científicas y no científicas; Búsqueda, 

comprensión y selección de información científica; Análisis de problemas científico-

tecnológicos de incidencia e interés social; Disposición a reflexionar sobre cuestiones de 

carácter científico y tecnológico para tomar decisiones responsables;  Reconocimiento de la 

contribución del conocimiento científico-tecnológico a la comprensión del mundo; 

Reconocimiento de las limitaciones y errores de la ciencia y la tecnología). 

2. Nuestro lugar en el Universo  

3. Vivir más, vivir mejor 

4. Hacia una gestión sostenible del planeta 

5. Nuevas necesidades, nuevos materiales  

6. La aldea global. De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento 

Así, al incorporar la ciencia al mundo de la cultura, los alumnos conocerán temas científicos 

de actualidad de profunda implicación, lo cual presenta una serie de ventajas desde el punto de 

vista de la formación integral de los alumnos: 

 Les acercan el hecho científico, que deja de ser un conjunto de contenidos lejanos de 

su realidad. 

 Favorecen el debate.  

Con todo ello, la ciencia se convertirá, de cara a la percepción de los alumnos, en algo que 

repercute en sus vidas, con lo que su estudio podrá resultar más ameno e, incluso, divertido.  

¿Qué tipo de profesorado la impartirá esta asignatura? 

Será impartida por profesores del ámbito de ciencias. Sin embargo, en un principio esta 

conclusión no era tan clara, pues se tenía también en mente al profesorado de filosofía, lo cual 
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dio origen a una polémica: ¿por qué habían de ser profesores de filosofía y no los de ciencias? 

En cualquier caso, finalmente estos segundos ganaron la partida.  

Si bien es cierto que se trata de una asignatura de fundamentos inequívocamente científicos, 

está enfocada de tal manera que trasciende los contenidos científicos que lleva implícitos. Y 

aunque el profesorado de ciencias obviamente tenga dominio de esos contenidos científicos, la 

impartición de esta asignatura implica unas destrezas y unas estrategias didácticas que para 

muchos docentes pueden resultar totalmente nuevas. El profesor debe superar la mera 

transmisión de conocimientos para convertirse en un promotor del papel activo de sus 

alumnos. Anima, alienta y facilita el debate, por una parte y, por otra, orienta y ayuda en la 

búsqueda de información. 

Esto constituye un reto, ya que para una buena parte de los profesores de ciencias conlleva una 

primera y considerable dificultad y, en consecuencia, deberán formarse en este sentido. Habrá 

que favorecer su formación y capacitación, lo que resulta tanto un derecho como una 

obligación para los docentes. Los programas de formación de profesorado diseñados con este 

fin tendrán quee contemplar la adecuación de los conocimientos y metodología, así como 

aspectos relativos a la orientación, tutorización,  atención educativa y organización que 

mejoren la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros educativos. 

Propuesta de un Curso para la formación del profesorado sobre cultura científica 

En consonancia con todas esas ideas y centrándose en la química, dentro de los Programas de 

Formación de Profesorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, se ha 

propuesto el curso titulado Química y Cultura Científica. Dirigido a profesores de ciencias de 

enseñanza secundaria, son sus objetivos prioritarios: 

 Moverles a la reflexión sobre la necesidad de promover la cultura científica entre sus 

alumnos. 

 Concienciarles sobre la importancia de mostrar la ciencia dentro del contexto social 

donde se desarrolla. 

 Proporcionarles estrategias didácticas para alcanzar esas metas. 
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Contenidos y programa del Curso 

Se han seleccionado ciertos temas de carácter multidisciplinar, aunque con gran protagonismo 

de la química, cuyos contenidos científicos están estrechamente implicados en determinados 

fenómenos sociales (historia, economía, política, medioambiente...).  

El programa consta de tres bloques temáticos, precedidos de un tema introductorio: 

Tema 1. Introducción: Cultura científica y educación científica 

Bloque temático I. Química, historia y trabajos artesanales 

Tema 2. Colorantes naturales y colorantes sintéticos 

Tema 3. El arte de la joyería y la Química 

Bloque temático II. Química, industria y medioambiente 

Tema 4. Carbonato de sodio: de los egipcios a Solvay 

Tema 5. La atmósfera y sus problemas de contaminación 

Bloque temático III. Química, alimentación y salud 

Tema 6. Fertilizantes, un capítulo de la Química Agrícola 

Tema 7. La Química de nuestro botiquín 

No se han elegido temáticas que abarquen grandes problemáticas y situaciones de la sociedad 

actual, como sería el caso de la asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Por el 

contrario, son temas de carácter específico pero que enfocados con una determinada estrategia 

didáctica puedan llevar a conclusiones de un nivel superior. Se ha ido, pues, de lo concreto a 

lo más general. Tales son los estudios sobre colorantes o sobre joyería, que pretenden mostrar 

cómo la química está presente en contenidos muchas veces tratados solamente por otros 

campos de la cultura clásica. En otros casos se incluyen contenidos del área científico-

tecnológica (procesos industriales del carbonato sódico, fertilizantes, medicamentos o 

contaminación atmosférica) para ilustrar diferentes facetas de la aplicación práctica de la 

química con inmediatas repercusiones en nuestro modo de vivir. Pero siempre tratando de 

presentar una trascendencia más amplia para llegar a una percepción de la naturaleza de la 

ciencia. 
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En todos los temas, a pesar de su diferencia en cuanto a contenidos, se han buscado nexos 

comunes, mostrando sus puntos de intersección. Cada tema se ha desarrollado en dos 

apartados. En el primero, Desarrollo de Contenidos, se contemplan los contenidos científicos, 

generalmente dentro de su contexto histórico, señalando de forma explícita sus implicaciones 

en la sociedad y en nuestra vida cotidiana, y dedicando apartados especiales a los aspectos más 

marcadamente químicos. Después, en el apartado llamado Perspectiva Didáctica, se propone 

un planteamiento del tema, señalando a modo de sugerencias las pautas metodológicas a 

seguir en el aula para extraer un rendimiento didáctico óptimo. Se ha procurando barrer el 

mayor número de posibilidades y alternativas pedagógicas, condicionadas por otra parte al 

nivel y tipo de alumnado, para el que se han indicado una serie de actividades a fin de hacerle 

más participativo. En cualquier caso, se ofertan estrategias al profesor para incentivar el 

interés de sus futuros alumnos y moverles a un aprendizaje más activo, fomentando así su 

adquisición de competencias.  

Sistema de estudio de este Curso 

Se desarrolla según la modalidad de educación a distancia, lo cual supone una doble ventaja. 

Primera, la flexibilidad de tiempo, lugar y ritmo de estudio que los sistemas a distancia 

permiten. Segunda, ejercita a los profesores matriculados en el Curso en la enseñanza a 

distancia, prevista también por la LOE para la impartición de determinadas materias, cuando 

así fuera necesario.  

De esta forma, se ha diseñado un material didáctico, consistente en: un texto base en el que se 

desarrolla el programa; un CD con presentaciones power point relativas a cada tema, y una 

guía didáctica en la que se señalan orientaciones y sugerencias para el estudio del temario, así 

como bibliografía de ampliación del mismo. Por otra parte, se tutoriza a los profesores 

mediante correo electrónico u otras formas más tradicionales de comunicación (correo postal o 

teléfono).  

En cuanto a la evaluación, se realiza mediante un pequeño proyecto educativo, diseñado por 

cada participante del Curso y en consonancia con los contenidos y objetivos del mismo. 

Deberá, pues, desarrollar un tema de forma análoga a los del texto base, exponiendo su posible 

puesta en práctica en el aula.  

A modo de ejemplo, expondremos los apartados de que consta el Tema 2:  
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COLORANTES NATURALES Y COLORANTES 
SINTÉTICOS 

Objetivo 

Discutir las propiedades y características químicas de los 
colorantes, su evolución y su papel en las diversas culturas a lo 

largo de la historia. 

SUMARIO 

INTRODUCCIÓN 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

2.1. PRIMEROS TIEMPOS DE LOS COLORANTES 

    2.1.1. Origen de los colorantes naturales 

    2.1.2. Técnicas de teñido 

2.2. GRAN SALTO: COLORANTES SINTÉTICOS 

2.3. ASPECTOS QUÍMICOS DE LOS COLORANTES 

    2.3.1. ¿Por qué las sustancias tienen color? 

    2.3.2. ¿Por qué se tiñen las fibras? 

    2.3.3. Clasificación de los colorantes 

2.4. OTROS USOS DE LOS COLORANTES 

PERSPECTIVA DIDÁCTICA 

2.5. CONSIDERACIONES PREVIAS 

2.6. PLANTEAMIENTO EN EL AULA 

    2.6.1. Estrategia didáctica 

2.7. BIBLIOGRAFÍA 

 

Resultados 

En el año académico actual 2008-09 se ha impartido esta asignatura por vez primera. El 

número de matriculados ha sido bastante satisfactorio, teniendo en cuenta la matriculación 

media en estos cursos: 21 profesores en total (11 mujeres y 10 hombres).  A través de sus 

opiniones personales señalan su satisfacción con el curso, indicando que la realización del 

trabajo de evaluación les ha resultado interesante e, incluso, divertida.  

Consideraciones finales 

El desarrollo del mundo actual impone la necesidad de adquirir una cultura científica como 

parte fundamental de la cultura considerada como tradicional. Los docentes habrán de 
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ejercitarse en una práctica educativa dirigida en ese sentido, para lo cual deberán recibir una 

formación pedagógica adecuada. Esperamos que la realización del Curso aquí presentado 

contribuya a tal fin. 
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Resumo 

O conceito científico de energia nasce a meados do século XIX. A palavra energia é pouco 
utilizada até finais do século XVIII. Nesta altura é apropriada por alguns meios artísticos e 
entra no vocabulário da época. Com a palavra é possível construir um novo discurso sobre 
as artes, passando de uma estética da representação a uma estética da expressão.  

Que relações poderemos estabelecer entre o desenvolvimento do conceito científico e o 
desenvolvimento da ideia de energia? Apesar da especificidade do conceito científico ele 
“pertence à nebulosa daquilo a que chamamos energia”. 

Recorrendo à História das Ideias e à História da Ciência propomos um olhar sobre a 
cultura que nos permitirá percepcionar as especificidades do conceito científico e as suas 
raízes na cultura da época.  

Este conceito estará, mais tarde, no cerne da argumentação de dois cientistas, Planck e 
Mach, que discutem, em 1909, a relação entre os conceitos físicos e a realidade física. 

Com a palavra energia podemos percorrer vários domínios e várias épocas o que o torna 
precioso do ponto de vista formativo. Mas esta possibilidade é sentida, do ponto de vista da 
aprendizagem da Física, como uma grande dificuldade.  

Esta intervenção pretende contribuir para a resolução deste paradoxo, transformando as 
dificuldades em potencialidades educativas. 

Palavras-chave: Energia, Ciência, Cultura 

Introdução 

Os conceitos científicos, para além de serem instrumentos importantes na construção do 

conhecimento científico devem contribuir, também, para a construção pessoal da 

compreensão do mundo, através da produção de novas significações, de novas imagens, de 

novas formas de dizer o mundo. Há conceitos muito poderosos nestas diferentes 

dimensões. É o caso do conceito de energia.  

“No mundo do pensamento em geral e nas ciências físicas em particular, os 

conceitos mais frutuosos são aqueles aos quais é impossível fixar uma 

significação bem definida (Kramers, citado por Elkana, p.239).  

Do ponto de vista formativo o conceito de energia ajuda-nos a materializar aquilo que o 

filósofo Whitehead (1994) tão bem exprimia quando escrevia:  

 

68 

mailto:mjv@uevora.pt


XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

“Os homens têm necessidade que os seus vizinhos lhes dêem algo de 

semelhante para suscitarem a sua compreensão, alguma coisa de bastante 

diferente para fixarem a sua atenção, e alguma coisa de suficientemente 

grande para suscitaram a sua admiração” (p.239).  

Ao longo deste trabalho propomo-nos mostrar que o conceito de energia pode ser 

perspectivado através destas categorias. Ou seja, ele é familiar, ele é estranho e ele é 

suficientemente “grande” para suscitar a nossa admiração, o que faz dele um conceito 

muito frutuoso dos pontos de vista da educação e da formação em geral. 

A polissemia associada à palavra energia coloca-nos, por vezes, perante uma situação 

paradoxal: o valor educativo associado à possibilidade de, com ela, cruzarmos diferentes 

domínios pode, do ponto de vista do ensino e da aprendizagem da Física, ser sentido como 

um obstáculo. E sê-lo-á tanto mais quanto mais a escola continuar a cultivar uma 

hierarquia dos saberes. Os conceitos físicos, por vezes com pouca significação real para os 

alunos, tentam anular outras significações. Adivinha-se aqui um início de contradição entre 

as finalidades educativas e as finalidades da aprendizagem da Física. Ora a aprendizagem 

da Física quer-se educativa, aspecto que tanto, e tão bem, foi discutido no início do século 

XX por toda a Europa e, nomeadamente, por Langevin, físico francês, nas suas 

conferências pedagógicas. 

Os professores continuam a sentir-se um pouco desconfortáveis com este conceito. O que 

deriva, por um lado, do facto de não controlarem todos os sentidos associados à palavra e, 

por outro lado, pela ausência de uma formação que os ajude a inscrever as significações 

científicas na cultura. Se para os cientistas a significação formal é muitas vezes suficiente, 

para os professores as significações referentes ao mundo são incontornáveis. 

Há conceitos, como é o caso da energia, cujo significado, pertinência e relevância só se 

encontram no contacto com o seu desenvolvimento histórico. Neste caso particular torna-se 

necessário compreender quais são os diferentes papéis desempenhados pela ideia de 

energia em diferentes domínios da cultura. E torna-se necessário sentir a pertinência destes 

papéis. Tudo isto nos levou a desenvolver alguns estudos históricos orientados por 

questões como: Teria a ideia de energia um papel relevante na cultura e no pensamento 

antes do desenvolvimento do conceito científico? Quais são as significações associadas à 

palavra na época? Que novas significações emergem com o conceito científico? 
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Respondendo a estas questões estaremos a contribuir, como é nosso objectivo, para a 

resolução do paradoxo referido. 

Uma ideia suporte para uma nova visão do mundo 

Os estudos já realizados permitem-nos afirmar que o conceito científico, que emerge em 

meados do século XIX, é herdeiro de uma cultura onde a ideia de energia desempenha um 

papel crucial na compreensão de novos movimentos, que surgem na segunda metade do 

século XVIII, na literatura, nas artes e no pensamento em geral. 

Michel Delon (1988) desenvolveu uma investigação sobre a ideia de energia na cultura no 

fim da época das Luzes. Este trabalho, de um homem de letras, ajuda-nos a discernir com 

alguma clareza a inscrição cultural do conceito científico. Partilhamos com Delon a 

perspectiva: “apesar da história das ciências ter ritmos e uma lógica muito específicos, o 

conceito (científico) pertence à nebulosa que designamos por ideia de energia” (p.182). 

Há no trabalho de Delon dois aspectos que merecem da nossa parte um interesse especial: 

1) o papel integrador da ideia de energia na visão da cultura da época e 2) o método 

utilizado por Delon para chegar a essa visão – a energia associada ao método.  

No que diz respeito a este segundo aspecto, Delon é inspirado por estudos particulares 

onde a ideia de energia é tomada como elemento de ligação entre movimentos 

antagonistas, desenvolvendo a intuição de que esse papel integrador da ideia de energia 

poderá ser extensível a toda a cultura. Com esta ideia-chave constrói uma visão da cultura 

onde os estilos, tão variados, nas artes e as diferentes correntes de pensamento encontram 

confluências habitualmente ignoradas. 

O salto dado por Delon remete-nos para os saltos dados pelos protagonistas da construção 

do conceito científico. Por exemplo, Mayer a partir da constatação de um facto 

(impregnada de uma concepção do mundo), mudança da cor do sangue nos trópicos 

desenvolve uma unificação dos fenómenos físicos, químicos e fisiológicos (1841-1845). 

Joule, que tem uma personalidade pouco especulativa, não se pode impedir de especular 

quando fala daquilo que virá a ser o conceito científico de energia. É o caso, por exemplo, 

quando escreve (1847): 

 “Na verdade os fenómenos da natureza, se mecânicos, químicos, ou vitais, 
consistem quase inteiramente numa conversão contínua de atracção através 
do espaço, de força viva e de calor, uns nos outros. Assim é mantida a 
ordem no universo – nada é perturbado, nada é perdido nunca, mas a 
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totalidade do mecanismo, embora seja muito complicado, trabalha tranquila 
e harmoniosamente” (p.85). 

Nos princípios do século XX duas correntes de pensamento diferentes associadas à relação 

entre os conceitos científicos e a realidade física afrontam-se recorrendo, ambas, na sua 

argumentação, ao conceito de energia. É o caso da polémica entre Planck (realista) e Mach 

(positivista) em 1909-1910. Para Planck a energia na sua forma abstracta traduz uma 

realidade física. Um marciano que chegasse à Terra chegaria ao mesmo conceito. Para 

Mach, a energia traduz a ligação entre fenómenos por nós percepcionados. A nossa “visão” 

do mundo depende da forma como percepcionamos o mundo. O marciano só chegaria ao 

mesmo conceito se tivesse uma relação perceptual com o mundo semelhante à nossa. 

A palavra está na moda 

De acordo com Delon nos textos  do último terço do século XVIII e princípios do século 

XIX abundam as ocorrências da palavra energia. Para mostrar que este uso da palavra é 

próprio desta época, Delon recorre à correspondência entre Madame du Deffand e a 

duquesa de Choiseul: 

“Madame du Deffand ao escrever à duquesa de Choiseul em 1779, sente 
algum escrúpulo por ter empregue a palavra. Ela conta à sua correspondente 
um episódio: ‘lembro-me que ele (o abade Barthélemy) me fez sentir 
ridícula uma vez que, por acaso, pronunciei a palavra energia.  Ora bem! 
Que ele saiba que hoje a palavra está na moda e que já não escrevemos nada 
sem a colocar” (Delon, 1988, p.22). 

E, mais tarde, quando a duquesa de Choiseul responde “faz questão de fixar a data de 

nascimento da palavra na sua acepção moderna: ‘desde que experimentamos convulsões 

quando ouvimos música” (id., p.22). Delon interpreta estas ocorrências da palavra energia, 

na época, por uma necessidade sentida “da passagem das palavras às coisas”. No exemplo 

anterior podemos acompanhar a procura de uma palavra que possa bem exprimir as fortes 

sensações vividas. Esta procura resulta da emergência de novos movimentos nas artes e no 

pensamento em geral. 

Na poesia a palavra energia é muito utilizada. Saindo do contexto francês, podemos referir 

William Blake que no seu poema “The Marriage of Heaven and Hell” (1793) contesta o 

poder absoluto da razão, conquistada pelo Iluminismo. Rejeita a submissão da imaginação 

à razão e faz da energia a forma da existência. 
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Podemos também encontrar utilizações frequentes da palavra nos poemas de um grande 

cientista inglês da época, Sir Humphry Davy, que frequentava os meios literários e 

filosóficos (Elkana, 1974). 

Delon afirma que a ideia de energia permite-nos aceder a uma nova visão do universo: 

“Se, numa perspectiva muito geral, a energia, com o movimento, participa 
de uma nova visão do mundo que substitui as essências pelos devires e pelas 
existências, o termo encontra-se nos domínios mais diversos, tanto na 
produção científica como na literária, tanto nas abordagens fisiológicas 
como psicológicas do homem” (p.31).  

Se pensarmos no contexto científico temos Thomas Young a utilizar a palavra em 1807 

para substituir a expressão excessivamente antropomórfica “vis viva”. Não se trata ainda 

do conceito científico de energia. Mas não terá sido por acaso que Young foi buscar a 

palavra: a palavra estava na moda. 

Das essências às existências 

A tónica colocada nas existências, contrariamente à tónica colocada nas essências, está 

associada a uma visão em que os entes estão em relação. Apesar da polissemia associada à 

palavra energia podemos identificar aspectos comuns na sua utilização. Aparece como uma 

forma de actividade, mesmo se esta actividade for da ordem do invisível. No Iluminismo 

está associada à actividade da razão, no Romantismo traduz a actividade da sensibilidade. 

Pode ser pensada em termos de fluxos e de transformações. 

Com estes modos comuns de "existência" da ideia de energia é possível desenvolver pontes 

entre os diferentes fragmentos do pensamento e da cultura em geral. A ideia de energia é 

tomada como um elemento integrador. Como afirma Delon: "à tradicional desproporção 

entre o universo e o homem sucede uma exaltante participação do indivíduo à energia do 

todo" (p.189). 

Este aspecto pode ser ilustrado pelo quadro de Caspar Friedrich (1808-1809) "o monge à 

beira mar": o monge participa da grandeza cósmica através de fluxos (de energia) que se 

estabelecem entre o monge e o cosmos. Dos quadros de Caspar Friedrich e de William 

Turner emerge uma noção de energia com os atributos anteriormente referidos com a 

diferença de nos quadros de Turner haver uma actividade explícita que parece tudo 

contaminar, enquanto que nos quadros de Friedrich a actividade, de ligação entre vários 

mundos bem separados (a areia, o mar, o céu, o monge) é pressentida, com muita 

intensidade. 
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Esta noção de energia é, também, evidente num conto de Hans Christian Andersen, 

intitulado "O sino". Este conto foi inspirado na visão do mundo de rsted, cientista 

dinamarquês, por quem Andersen tinha uma estima especial, e cujas ideias muito 

influenciaram Colding, protagonista do desenvolvimento do conceito científico.  Com 

efeito, é colocado em cena um mundo harmonioso e espiritual onde há trocas intensas. 

Um papel integrador 

Até meados do século XVIII havia, numa grande parte da europa, uma separação 

hierárquica entre as artes que se desenvolviam sob a égide da imitação (é o caso da pintura, 

da dança, do teatro) e aquelas cuja estética não assenta na imitação, como é o caso da 

música. A música torna-se, porém, cada vez mais importante e o seu lugar na cultura 

ultrapassa e subverte a ordem hierárquica estabelecida de acordo com o poder de imitação. 

Poderemos então perguntar que outro poder entra em cena? É ao tentar responder a esta 

questão que a palavra energia toma um lugar importante. Há necessidade da palavra 

energia "depuis qu'on a des convulsions en entendant la musique". Qual é, então, o efeito 

sobre as outras artes da descoberta deste novo poder? Vejamos, por exemplo, um texto de 

Noverre (1760), director dos ballets na Ópera de Paris: 

"Il n'est pas possible d'imprimer cet intêret en récitant machinalement de 
beaux vers, et en faisant tout simplement de beaux pas; il faut que l'âme, la 
physionomie, le geste, les attitudes parlent toutes avec autant d'énergie que 
de vérité. (...) Ils (les danseurs) doivent également enchaîner le public par la 
force de l'illusion, et lui faire éprouver tous les mouvements dont ils sont 
animés. Cette vérité, cet enthousiasme qui caractérise le grand acteur, et qui 
est l'âme des beaux-arts, est si j'ose m'exprimer ainsi, l'image du coup 
électrique; c'est un feu qui se communique avec rapidité, qui embrase en un 
instant l'imagination des spectateurs, qui ébranle leur âme et qui ouvre leur 
coeur à la sensibilité" (p.143, os sublinhados são da nossa responsabilidade). 

Escolhemos este pequeno texto porque ele ilustra bem os aspectos que nos interessam 

enfatizar. Com efeito, começamos por constatar, através das palavras de Noverre, que a 

verdade, quer dizer a imitação, já não é suficiente como finalidade para a obra de arte. Ao 

lado da "verdade" Noverre faz emergir a energia como dimensão expressiva, responsável 

pelo estabelecimento de fluxos entre os artistas e os públicos, fonte de acontecimentos para 

a imaginação e para a sensibilidade. Os públicos deixam de ser vistos como entidades 

separadas relativamente ao produto artístico. 
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Um outro aspecto a relevar neste texto é o poder unificador desta linguagem centrada numa 

noção de energia que permite uma passagem quase natural da dança às belas-artes em 

geral. 

Assiste-se, então, à emergência de novos ideais estéticos. A nitidez da paisagem dá lugar a 

uma paisagem quase abstracta: é o caso das paisagens de W. Turner. Na figura 1 podemos 

apreciar esta passagem da nitidez para a tendência abstraccionista, que se tornará muito 

evidente nas obras posteriores. Com efeito, neste quadro de Turner (Tintagel Castle, 1815) 

encontramos a nitidez associada a um mundo de “forças” mecânicas e uma outra estética 

associada às “forças” cósmicas. A paisagem envolvente perdeu um pouco em nitidez e 

ganhou em comunicação entre os diferentes elementos da paisagem. 

A máquina a vapor começa já a contaminar as suas paisagens. Utilizando uma expressão 

de Michel Serres, para telas posteriores, Turner traduz Carnot.  

 

Tintagel Castle, Turner, 1815 
Figura 1. Tintagel Castle, Turner, 1815 

Photograph © [2009] Museum of Fine Arts, Boston 

Contudo, estes novos movimentos, que muito devem à ideia de energia, não anulam a 

corrente que defende que a pintura da paisagem deve continuar a desenvolver-se com "uma 

mão sincera e olhos fiéis". Esta corrente defende a sua sobrevivência passando a integrar a 

noção de energia: "o pintor deve escolher um sítio de onde a natureza apareça com toda a 

sua energia” (Delon, p.119).  

Podemos assim dizer com Delon que a ideia de energia: 
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 "se situe au point vif de la contradiction entre une esthétique de la 
représentation et une esthétique de l'expressivité" (p.114). 

Nós somos herdeiros deste poder expressionista da palavra energia e ela continua, hoje, a 

ocupar um lugar de relevo nas artes (é o caso, por exemplo, do filme de Kasdan: O 

coração da Cidade) e nos textos sobre arte. 

Nos princípios do século XX a palavra energia é de novo recuperada por diferentes 

movimentos na pintura. É a influência dos textos de Ostwald, fundador do movimento da 

energética, que se faz sentir sobre determinados grupos, como é o caso do movimento 

expressionista na Alemanha. 

O conceito científico de Energia   

A paisagem da emergência do conceito científico de energia é muito rica e cheia de 

bifurcações. Isto dá-nos um potencial de produção de múltiplas histórias, que dependem 

das questões formuladas e dos caminhos escolhidos. De momento, não pretendemos contar 

uma das histórias possíveis, mas apenas "olhar" o conceito científico, através das 

categorias que utilizámos para explorar a ideia geral de energia. 

No cerne de contradições 

O conceito científico emerge com o enunciado do "princípio de conservação da força", 

como foi designado na época (o enunciado mais preciso deste princípio, na época da sua 

emergência, foi dado por Helmholtz em 1847). E esta é uma nova significação associada à 

palavra fazendo dela algo de “bastante diferente para fixar a nossa atenção”. 

Este princípio foi enunciado por vários cientistas de formações muito diversas, com estilos 

e interesses muito diferentes e como resultado de caminhos muito variados. A este respeito 

escrevem Alliez e Stengers (1984): 

"la conservation de l'énergie apparaît en fait comme point de convergence 
entre des lignées problématiques et expérimentales jusque là disparates qui 
peuvent chacune y voir leur aboutissement et l'interpréter dans leurs propres 
termes. Elle constitue en ce sens un point de «suspense» où se joue, selon 
l'interprétation adoptée, selon la tradition reconnue dominante, 
l'interprétation de l'ensemble des résultats de toutes les lignées qui 
convergent sur elle" (p.162, não traduzimos para não alterar este estilo 
próprio de escrita). 

Nos princípios do século XX a energia é considerada por alguns cientistas como 

instrumental, por outros como o coroar de uma certa tradição de sobrevalorização da 
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mecânica (se os fenómenos mecânicos estão ligados aos outros, então, poderei estender a 

interpretação mecanicista a esses outros) e por outros como uma grande oportunidade de 

quebrar hierarquias, retirando protagonismo aos fenómenos mecânicos. 

Entre estes dois últimos grupos ocorrerão polémicas muito vivas. Tal como aconteceu 

entre os defensores de uma estética da imitação e os partidários de uma estética da 

expressividade. 

O papel integrador 

A Física, agrupamento de conteúdos como a mecânica, o som, a luz, a electricidade, o 

magnetismo e o calor, nasce no princípio do séc.XIX como corpo de conhecimento 

científico sob a jurisdição da matemática (Cardwell, 1989). Estando o formalismo da 

mecânica mais desenvolvido, esta ocupava um lugar privilegiado neste corpo de 

conhecimentos científicos. A falta que se fazia sentir de uma certa unidade conceptual 

entre estes domínios será ultrapassada com a emergência do conceito de energia que se 

torna o fulcro de duas concepções diferentes de unidade: coroação da hierarquia 

estabelecida (a diversidade pode ser reduzida a um único elemento, é o sonho dos 

mecanicistas - tudo reduzir à mecânica), ou desestabilização da hierarquia existente - a 

mecânica é uma ciência entre outras. Ou seja, a energia continua a situar-se "au point vif 

de la contradiction". E é este lugar que faz da energia uma noção fundamental para uma 

concepção unificada dos fenómenos físicos (Jammer, 1957), uma noção fundamental para 

a unificação dos fenómenos físicos, químicos e biológicos (Mayer, 1845). Sobre o poder 

unificador desta noção Tyndall afirma (1864): "Mayer expande a sua concepção da união 

dos átomos à união dos mundos” (p.35). Encontramos neste texto de Mayer uma noção de 

energia (ainda designada por "força") unificadora entre o mundo vivo e o mundo 

inanimado, Entre o mundo natural e o mundo artificial, centrada nas ideias de troca e de 

transformação. 

Tomemos como exemplo a introdução de "Mémoire sur la Conservation de la Force" 

(tradução francesa do origninal) de Helmholtz (1847). Este texto põe-nos em paralelo a 

"matéria" e a "força". De acordo com Helmholtz: 

 "a ciência considera os objectos do mundo exterior sob dois pontos de vista 
distintos, que poderíamos designar como o ponto de vista da existência 
passiva (a matéria) [que corresponderia, na terminologia de Delon, à 
essência] e o ponto de vista da existência activa (as forças)  [que de acordo 
com Delon seria a "existência"]” 
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A natureza revela-se através da sua actividade. Como afirma Helmholtz "nós não 

conhecemos e não podemos conhecer senão a matéria activa". Ou como dirá Ostwald, mais 

tarde (1910): 

"Nous ne connaissons du monde extérieur que ses énergies: aussi pouvons-
nous exprimer en termes d'énergie tout ce que nous savons sur lui. De là, 
l'incomparable valeur du concept d'énergie pour la description et explication 
de tout phénomène naturel" (p.17, não traduzimos para não alterar o estilo, o 
sublinhado é da nossa responsabilidade). 

Escolhemos estes textos para mostrar que quando os cientistas falam dos conceitos eles 

não podem colocar-se do lado de fora da cultura onde "existem". Evidentemente que se 

lermos um texto científico contemporâneo não encontraremos este tipo de ocorrências, no 

que diz respeito à energia. O conceito segue depois um trajecto próprio. Mas para pensar 

algo de novo o cientista recorre às imagens e à linguagem de que dispõe num determinado 

momento, ou seja, tem de pensar com os instrumentos da cultura envolvente.  

De uma visão unificada da natureza, Planck passará a uma natureza unificada, já que para 

ele o percurso dos conceitos científicos os faz aproximar de uma realidade física. Essa 

aproximação é tanto maior quanto maior for o poder unificador do conceito, fazendo da 

energia um dos conceitos mais importantes da Física. 

 Novas utilizações da palavra 

Da nossa cultura já faz parte o conceito científico de energia e isso terá efeitos nas 

formas de dizer as "coisas". Com efeito, para além de continuarmos a utilizar a 

energia associada a uma ideia de fluxo e de transformação, como era o caso antes da 

emergência do conceito científico, dispomos agora de outras significações 

construídas a partir de uma certa forma de "dizer" o conceito científico. Vejamos um 

exemplo, retirado de um livro de Martha Graham (1991), uma das criadoras da dança 

moderna. Refere-se a um discurso feito por ela aos seus bailarinos. O discurso tem 

um ponto alto de espiritualidade quando ela diz: 

"They [the scientists] say that energy, once it is created and enters the world, 
can never be destroyed, it only changes. Perhaps that is why I sense so many 
presences in this room" (p.7, optámos por manter o texto na sua forma 
original). 

Martha Graham refere-se aos gestos, aos movimentos, à "energia" de todos os bailarinos 

que passaram por aquela sala e que não se terão perdido. 
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Considerações Finais 

Tomámos o partido das ligações entre diferentes objectos da nossa cultura. Estas são, por 

vezes, entendidas como "ligações perigosas", nós tentámos mostrar o seu potencial 

formativo, colocando-nos na perspectiva de herdeiros de todos os gestos, ideias e métodos. 

Com a valorização das ligações não pretendemos anular as especificidades de cada um dos 

objectos. Com efeito, elas permitem-nos ver "what place physics has in the total reality, in 

the context of all intellectual endeavors" (Holton, 1973).  

Tentámos evidenciar quão profícuo pode ser alargar a nossa cultura de investigação e 

entrar em contacto com questões colocadas no âmbito de investigações realizadas noutras 

áreas do conhecimento (neste caso referimo-nos às ideias de Delon que emergem da teoria 

sobre a literatura). 

Mostrámos que o início do séc. XIX era herdeiro de uma cultura da energia mas não 

pretendemos, com isso, dizer que o conceito científico é o resultado dessa cultura. Muitos 

elementos jogam no desenvolvimento deste conceito e nas suas relações com a sociedade e 

com a cultura.  

Levantámos algumas pontas para mostrar quão “grande” é o conceito de energia para 

“suscitar a nossa admiração”, o nosso interesse. 
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Ensinar Ciências: Um processo de inteligência criadora 

Cecília Galvão 
Centro de investigação em educação da Universidade de Lisboa 

 

Resumo:  

Ensinar ciências hoje implica assumir riscos se queremos alunos envolvidos com a ciência, 
curiosos e questionadores, cépticos e estimuladores de respostas credíveis. Ensinar ciências 
hoje implica professores cosmopolitas que não fiquem fechados em componentes de 
conhecimento, que assumam a abrangência dos assuntos e consigam estabelecer as pontes 
necessárias ao sentido natural das suas explicações. Este texto fala desses riscos e desses 
professores, fala da coragem de romper com velhos hábitos e dar forma a atitudes não 
conformistas. Iremos do contexto do currículo ao contexto do assunto na aula; da narrativa 
do currículo à narrativa da aula de ciências; da natureza da ciência à literatura da ciência. 
Escolhemos o conceito de Inteligência Criadora de José António Marina (1995) para título 
pela riqueza que lhe está inerente e pela metáfora de movimento que lhe associamos. 
Procuraremos torná-lo um conceito central em todo artigo, presente nas dinâmicas de aulas 
criadas por professores atentos aos seus alunos, imaginativos e cosmopolitas. 

Palavras-chave: Inteligência Criadora; currículo das ciências; ensino das ciências; 
aprendizagens em contexto; ciência e literatura. 

Introdução:  

Inteligência criadora, ensino das ciências e aprendizagens contextualizadas 

1. A importância do contexto 

 Do contexto do currículo 

Ao contexto do assunto na aula 

2. A importância da Narrativa  

Da Narrativa do Currículo 

À narrativa de um assunto na aula 

3. A importância da relação Ciência e Literatura 

Da natureza da ciência 

À literatura da Ciência 
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Vale mais uma hora de ciência que cem de ignorância 

 

Manuel Costa Alves 

(Meteorologista) 

 

“Com efeito, num templo esplêndido, 

quem poderia colocar esta luminária 

num lugar diferente daquele em que 

pode iluminar tudo ao mesmo tempo?” 

                             (Joachim Rheticus*) 

 

Se não valesse mais uma hora de ciência que cem de ignorância não estávamos aqui, no 

Ano Internacional da Astronomia, pensando em Copérnico e em Galileu. Nem sequer 

teríamos a evocação de que conseguimos orbitar e aterrar (permitam que diga aterrar), há 

40 anos, no solo lunar. 

Foi numa hora de ciência que Pitágoras teorizou o que a sua imaginação viu e venceu o 

que mais ninguém via mas passou a ver num triângulo rectângulo. Foi há uns 2600 anos e 

terá fundado a Matemática tal como a concebemos hoje. Foi noutra hora de ciência que 

Arquimedes se soltou no “eureka” de quem “encontrou” o relâmpago da descoberta. 

Estávamos no século III aC e bem sabemos que todos os tempos permitem que uma hora 

de ciência traga mais luz à luz que já existia.  

Aristóteles, o grande Aristóteles, fundou a palavra Meteorologia e, em seu nome, 

escolasticamente, teremos produzido mil anos de escuridão de tal modo que, aqui na nossa 

Idade Média, quem mais se permite fazer a luz de uma hora de ciência meteorológica 

dentro dos cem de ignorância é, mesmo, o povo; o analfabeto, o que filosofa sem 

reconhecimento do seu filosofar, o que tenta compreender fenómenos com os instrumentos 

da coisa prática (ad agendum) para que a sua sobrevivência resulte. “A experiência é a mãe 

da ciência”, diz com a sua longa experiência, e aplica-a à sua maneira e passa-a de boca 

em boca porque, baseando-se nela, tem repetidamente verificado e confirmado a coesão 

entre o que diz e o que acontece na atmosfera.  

“Alto mar e não de vento, não promete seguro tempo”: ora aqui temos um adágio que, nos 

tempos de hoje, brilha como um enigma; para o pescador do século XIV, por exemplo, é 

um saber trivial. Como o é para os Açorianos que dizem o mesmo desta belíssima maneira: 
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“quando o mar zurra, atrás vem quem o empurra”. Isto é, aproxima-se o que chamamos, 

desde os anos de 1920, um sistema frontal. Sistema frontal que produz o vento que, por seu 

lado, “empurra” o mar gerando a ondulação que chega, antes do vento e da chuva, ao 

julgar dos olhos de quem observa o estado do mar e dele retira o aviso de que as fainas de 

mar lhe estão interditas. Para chegar aqui foram muitas horas de ciência e muitas mais de 

verificação da repetição e de confirmação da confirmação. Não t(r)emo ao afirmar que se 

trata do saber meteorológico mais avançado do tempo e por muito tempo adiante assim 

continuará. Nenhuma erudição filosófica ou matemática, sequer, tinha conseguido ser mais 

avançada do que este saber popular. Limitava-se a filosofar e bem sabemos que não é a 

filosofar que se prova a existência do electrão. Muitas coisas se descobrem mas não estas. 

Este povo que fez o adagiário não tem dúvidas sobre o que vê. Levanta-se com o Sol no 

nascente e suspende o trabalho quando o “astro-rei” mergulha no poente. Que ninguém o 

contradiga. As Sagradas Escrituras vêem o mesmo que o povo vê: o Sol a mover-se à volta 

da Terra. De resto, as preocupações são quase todas com a sobrevivência de cada dia. Se 

são os planetas que orbitam o Sol, quem irá incomodar-se com o que não tem sentido útil, 

nem utilizável, e é contra a evidente evidência do que os olhos parecem ver?  

A redondeza da Terra está praticamente assumida na passagem para o século XVI. A 

aventura ultramarina portuguesa irá permitir circum-navegar o planeta e apagar a noção de 

planura que vem das crenças fixadas há muito e que só a miopia de quem não vê barcos ao 

longe facilita. “Quem passa o Cabo Não, voltará ou não”, diz o ditado mas, com a 

passagem do Cabo Não a Bojador, verifica-se que as ardências não povoáveis – uma 

simulação terrestre do inferno - da hoje zona intertropical africana não têm razão de ser.  

Há muitas horas, muito mais horas de ciência a acontecer neste período entre os 

séculos XV e XVI. Há uma Terra já (em boa parte) geograficamente referenciada com 

rigor crescente desde Ptolomeu e vai-se à Índia pelo caminho mais longo do Brasil por ser 

o de melhor feição dos ventos e correntes marítimas e, por isso, o mais conveniente e de 

menor duração.  
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Fig 1: Viagem de ida e volta da armada comandada por Vasco da Gama 

 

No regresso da Índia, a trajectória é, depois de ultrapassado o Cabo, pelo bordo leste do 

anticiclone de Santa Helena, entre o Brasil e África. Passar do Cabo das Tormentas ao 

Cabo da Boa Esperança já tinha sido mais uma hora de luz que Bartolomeu Dias tinha feito 

acordar. Seguem então para Norte os ventos favoráveis ao largo da costa oeste de África e, 

chegados à zona de acção dos ventos alísios do Hemisfério Norte, pelas latitudes de Cabo 

Verde, ou de antes, evitam a insuperável contrariedade de serem contrários à progressão 

fazendo a “Volta dos Açores” para seguirem, depois, “direitamente” para Lisboa. Anos 

depois da viagem inaugural da carreira da Índia, não sabemos quantos, mas aparece na 

primeira compilação do adagiário popular publicada no século XVII, já os marinheiros 

passam a palavra: “Polar pelo velacho, dois pingos de água, Terreiro do Pacho”. Um 

ditado que é uma jóia do nosso adagiário, hoje de decifração esfíngica para quase todos nós, 

escolarizados ou muito escolarizados, e que, no tempo, era pão para a boca de qualquer 

marinheiro apenas com a escola da vida. “Polar pelo velacho”? Bem, a Estrela Polar é a 

estrela da companhia no Hemisfério Norte; é quem norteia a navegação, quando as nuvens 

se não interpõem encobrindo demoradamente o céu. Estrela Polar que, diga-se de 

passagem, há algumas dezenas de milhares de anos não indicava essa mesma direcção 

Norte. Mistérios que Milankovitch decifrará já o século XX vai rodando. 
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Mas, continuando a nossa navegação, sendo já visível na direcção do “velacho”, teremos 

ingressado suficientemente no Hemisfério Norte para deduzirmos que estamos na “Volta 

dos Açores”. Se, entretanto, sobrevier um episódio de chuva, mesmo que fraca, a conclusão 

ditada pela anotação das repetições do fenómeno indica que o vento é do quadrante sul e, 

portanto, só resta festejar o alívio dos tormentos da navegação, pois as velas latinas serão 

enfunadas “direitamente”, como já disse, para Lisboa. Repito para que saboreiem melhor: 

“Polar pelo velacho, dois pingos de água, Terreiro do Pacho”. Não digam que não é um 

momento de luz, uma equação de muito saber, uma hora de ciência produzida, não por 

eruditos, mas pela experiência popular. Uma hora de ciência que, no entanto, só é possível 

devido às horas de conhecimento acumulado por esse mar fora com Gil Eanes e Diogo Cão 

e Bartolomeu Dias e Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral e, passados mais uns anos, 

com Fernão de Magalhães. 

Façamos um parênteses para lembrar que, entre Bartolomeu Dias e Vasco da Gama, temos 

Cristóvão Colon. Colon ou Colombo? A controvérsia sobre o nome parece prometer, se a 

investigação histórica portuguesa se empertigar e fizer o trabalho que ainda não fez. Mas, o 

facto de esta controvérsia existir é um sinal de que ainda falta fazer ciência, hoje, sobre a 

nossa ignorância de 500 anos da biografia do almirante cujo destino, continuam a dizer, é a 

Índia, pelo ocidente, e acaba nas Caraíbas pensando, inverosimilmente, que é já a Índia. 

Nobre português secretamente enviado por João II, ou não, vai para onde não deve, por não 

haver ali nenhum caminho para a Índia nem, ainda por cima, a mínima hipótese de ser mais 

curto que o do Cabo.  

Por razões convenientes à estratégia portuguesa de defender a todo o custo a patente da 

rota do Cabo? Ou por razões que ficam a crédito da ignorância e do aventureirismo 

finalmente aceite pelos reis de Castela e Aragão, Isabel e Fernando? Não sabemos ainda. 

Falta investigar o que não foi investigado. Se acaso é mesmo genovês, tecelão filho de 

tecelão, como tem sido a voz corrente da história, não tem acesa a sabedoria da hora da 

ciência e encalha num desconhecido pensando no destino sonhado que não é um “Novo 

Mundo” mas a Índia que Portugal já tem mesmo à mão. Se é, realmente, um encoberto 

enviado por João II, consegue o efeito geopolítico de defender o caminho português pelo 

Cabo da Boa Esperança torpedeando as ambições castelhanas.   
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Fig 2: Regime de correntes marítimas e ventos médios no Verão 

 

Se não é, o acaso da sorte deixa-lhe o presente de um “Novo Mundo” num sapatinho de 

acaso. Os marinheiros que aplicam a estratégia de João II não precisam de conhecer o 

heliocentrismo para realizarem o que realizam. Mas, os horizontes que abrem o caminho 

ao pensamento matemático de Copérnico para a “Revolução das Orbes Celestes”, vêm dos 

muitos outros horizontes que esses marinheiros escancaram.  

Copérnico tem os horizontes abertos pela aventura da globalização conduzida por Portugal 

e tem um amigo, Martin Behaim, que participara na grande epopeia. A viagem dirigida por 

Magalhães acaba por ampliar as medidas da esfericidade do planeta e, com a circum-

navegabilidade, passa a ser subjectivamente mais acessível uma nova visão do planeta e da 

sua posição no sistema solar. Contam as bases documentais que autenticam a sua biografia 

que Copérnico tem os olhos bem abertos para estes largos horizontes novos. 

Por estranho que hoje pareça, a principal objecção teológica à teoria de Copérnico é 

autoritariamente expressa por Lutero. Para o autor das 95 teses que afixou na igreja do 

castelo de Wittenberg, em 1517, Nicolau Copérnico é um “louco que quer subverter 

completamente a arte da astronomia”. O Papado não reage contra o cónego polaco que se 

mantém sob a autoridade de Roma mas com algum diálogo com os reformistas. Copérnico 

chega ao heliocentrismo por via matemática num século XVI em que “a Astronomia é a 
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rainha das matemáticas” e há provas documentais de que tem consciência do material 

explosivo que fabricou e guarda ciosamente esperando tempo propício.  

O povo, recordemo-lo, não sabe destas controvérsias. A Terra é o centro do mundo, como 

dizem os padres nas igrejas e as aparências que todos vêem. Mas é grande a estranheza de 

quem se interroga. Os antigos veneravam o sol e, antes e depois do século XVI, oramos 

para cima onde pensamos que está Deus. Como é que a Terra pode ser o referencial 

cosmológico? 

Cinquenta a sessenta anos depois, a conversa será diferente. Giordano Bruno não é um 

heliocentrista ortodoxo mas um teólogo com pensamento próprio acusado de heresia. 

Aceita por via filosófica a teoria heliocêntrica e será crucificado pelo fogo no Campo de 

Fiori, em Roma. Alguns anos depois, Galileu começará a passar as passas do Algarve para 

que a ciência, tal como a concebemos e praticamos hoje, possa ser inaugurada. Presumo 

que terá simulado desdizer-se para poder continuar a dizer-se fazendo escola. 

Enfim, há luzes que se acendem com duração variável. Umas são um relâmpago que 

desperta muito poucos e fica a boiar nos baús do esquecimento até que um dia, sob a égide 

do impulso de Arquimedes, um outro impulso faiscante leva a montanha do pensamento 

científico à consagração.  

De passagem, deixem-me trazer-lhes um outro momento de luz que o adagiário sintetiza 

como património de várias ciências, da matemática à física e à economia e, se aceitarem a 

sugestão, à política. “Quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vem”. A 

belíssima equação da continuidade, assim tão luminosamente enunciada para que não 

esqueça a quem esquece a sua formulação matemática.  

Que estranho falarmos de Astronomia, quando a coerência da verdade nos deveria obrigar 

a chamar-lhe Astrologia, como dizemos, Meteorologia, Biologia, Geologia, etc. Mas o 

nome já estava ocupado; não pelo estudo e conhecimento dos astros, mas por uma crendice 

acerca de uma pretensa determinação ou influência dos astros no que somos e no que em 

vida nos vai pré-determinadamente acontecer. Kepler acaba por gozar com a situação pois 

chega a ganhar dinheiro elaborando horoscópios que financiam a sua investigação 

astronómica.  

As coisas são o que são e, já que puxei a Astrologia, ainda hoje temos centenas de horas de 

ignorância contra a hora da ciência. E os saberes populares compendiados no adagiário têm 

muito que se lhe diga quanto à intrusão no seu corpus de pseudo-saberes que lhe são 
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exógenos. Por exemplo: “Lua Nova setembrina, sete meses determina” ou “Lua Nova 

trovejada, trinta dias é molhada e, se aventa, noventa”. Os dados meteorológicos não 

autorizam dizer-se que o tipo de tempo que vier a ocorrer na Lua Nova de Setembro será o 

dominante nos sete meses seguintes. Nem que qualquer Lua Nova trovejada determine um 

mês chuvoso e muito menos que, se for ventosa, teremos de mão beijada uma previsão 

para três meses. A difusão dos almanaques - no tempo uma poderosa arma de educação e 

comunicação - leva aos agricultores e pescadores a ideia de que as lunações exercem uma 

influência determinante, ideia que só na segunda metade do século XX virá a perder 

assento, com a decadência da ruralidade.  

No entanto, quando o adagiário aplica os critérios com que criou o seu objecto, a hora da 

ciência retorna com a sua objectividade. É o caso da formação do halo solar ou lunar. 

“Círculo na Lua, molha a rua” ou “Lua à tardinha com seu anel, dá chuva à noite a 

granel” ou, ainda, “cerco do sol molha o pastor”. Anuncia a chuva associada à 

aproximação de uma superfície frontal quente que apresenta uma primeira formação de 

nuvens cirriformes constituídas por cristais de gelo que, em certas condições de incidência, 

de 90º ou 66º, da radiação, formam o conhecido halo, o pequeno (de 22º), mais comum, e o 

grande (de 46º) e que resultam de desvios que a radiação sofre quando incide nas faces dos 

prismas hexagonais que constituem os cristais de gelo. 

      
Fig. 3: Halos solar (halo grande, de 46º, com separação das cores) e lunar (pequeno, de 22º) 

Aqui, brilha, mais uma vez, a hora da ciência do adagiário contra a escuridão da ignorância. 

Para o adagiário meteorológico, para Nicolau Copérnico, Giordano Bruno ou Galileu 

Galilei e, afinal de contas, para a vida, “a verdade vem sempre ao de cima”. Mesmo se não 

vem, quando se espera que venha.  

 

                                                 
* Citado por Jean-Pierre Luminet, “O Segredo de Copérnico”, Editorial Presença, 2009. 
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O telescópio que mudou o rumo do pensamento científico: o contributo 
da Astronomia e de Galileu na construção de uma nova Física 

 
Helena Caldeira  

Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra, Rotunda das Lages, Parque Verde do Mondego, Sta. Clara, 
3040-255 Coimbra 

helena@fis.uc.pt 
 

 
 
O Ano Internacional da Astronomia 2009 é uma celebração global da Astronomia e das 

suas contribuições para a sociedade e cultura e marca o 400º aniversário das primeiras 

observações astronómicas por Galileu Galilei.  

Muito se tem referido sobre este tema e, por isso, gostaria de dirigir as minhas reflexões 

numa direcção um pouco diferente, homenageando Galileu, como o cientista que contribui 

fortemente para a mudança dos métodos de construção do conhecimento científico. 

Saber Física é conhecer a história das principais ideias que levaram à nossa actual 

compreensão de como o Universo físico funciona. E, igualmente, de como essas ideias 

foram construídas e de como evoluíram. Por essa razão, no ensino da Física, é tão 

importante apresentar não só as teorias actualmente consideradas correctas, mas tentar 

demonstrar como estas teorias foram sendo substituídas por outras que pareciam, até à 

altura, mais plausíveis. 

A Astronomia tem um papel de relevo neste tipo de abordagem pois os métodos da ciência 

foram talvez pela primeira vez introduzidos quando se tentou reduzir os movimentos das 

estrelas e dos planetas e, em particular, do Sol e da Lua, aparentemente caóticos, a um 

sistema ordenado. Por outro lado, muitas das nossas ideias orientadoras em Ciência, não só 

no que diz respeito à metodologia científica mas também aos conceitos de tempo e de 

espaço, de força e de movimento provieram de teorias astronómicas antigas (Holton e 

Brush, 2001). 

A própria investigação de Galileu sobre forças e movimentos foi estimulada pelos 

problemas astronómicos emergentes da batalha entre as visões do mundo de Ptolomeu e 

Copérnico. É bem conhecido como as observações realizadas com os seus telescópios 

tiveram um papel fundamental e decisivo na desmontagem dos modelos geocêntricos 

(Cohen,1985). 

Uma coincidência feliz associa a missão Apollo 15 às celebrações do Ano Internacional da 

Astronomia: durante esta missão, foi realizada uma experiência que confirma a teoria de 
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Galileu acerca da queda dos graves: sem o efeito da atmosfera, uma pena e um martelo 

largados em simultâneo atingem o solo ao mesmo tempo. Esta experiência relembra as 

características do pensamento de Galileu, a sua capacidade de abstracção e de 

generalização, que lhe permitiram, não só estabelecer as leis da queda dos graves, mas 

também a lei da inércia e os princípios da relatividade, ou o isocronismo pendular.... 

Embora tenha estudado a queda dos graves e o movimento de projécteis, Galileu nada 

estabeleceu quanto às forças em jogo, ainda que tenha especulado sobre isso. A gravidade, 

um conceito essencial, que consideramos estruturante para a compreensão cabal dos 

movimentos planetários, e a lei da gravitação universal, cuja formulação se deve a Newton, 

tiveram também o contributo percursor de Galileu, com a análise e reconhecimento da 

possibilidade de decomposição dos movimentos de projécteis e da forma das suas 

trajectórias (Campbell, 1953; Park, 1990; Santos, 1992). 

Nesta comunicação, tentaremos mostrar, a partir das suas descobertas e explicações, 

Galileu como um cientista no seu melhor, como um investigador com importantes 

capacidades de argumentação, brilhante intuição e enorme entusiasmo pela pesquisa 

científica.  

O Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra, desde a sua criação, dedicou sempre 

particular atenção ao  e divulgação da Astronomia.  Sessões no planetário, observação 

astronómica, construção de modelos mecânicos para aprendizagem de alunos do 3º ciclo 

do ensino básico de diversos fenómenos (sucessão dos dias e das noites, eclipses, estações 

do ano...), elaboração de recursos escritos, formação de professores, de tudo um pouco se 

tem procurado desenvolver nesta área tão importante do conhecimento físico (Cruz e 

Caldeira,1999). Numa segunda parte desta comunicação, descreveremos o trabalho 

realizado. 
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Do currículo às práticas dos professores de Ciências:  
algumas pistas para discussão e reflexão.  

 
 

Vítor Oliveira, Universidade de Évora 
vmo@uevora.pt 

 

 

Não cabe ao coordenador de um debate sobrepor-se às intervenções dos respectivos 

participantes, mas sim dar-lhes voz, potenciando a sua interacção com os participantes do 

outro lado da mesa. Vêm nesse sentido as considerações seguintes, que partem das 

intervenções a que tivemos acesso. 

As actuais orientações curriculares paras a área das Ciências Físicas e Naturais, 

abrangendo toda a Educação Básica, datam de 2001; contudo, a coragem das suas 

propostas e o seu carácter inovador em Portugal (e não só) pode continuar a servir como 

grelha de leitura muito geral para a importância da educação científica no mundo 

contemporâneo. Para isso, não fogem à complexidade e à dificuldade dos problemas que 

enfrentamos, nem quanto ao conteúdo dos temas abordados, nem quanto às metodologias 

para a sua abordagem. Veja-se, por exemplo, a diluição de um programa prescritivo, 

substituído pela responsabilidade dos docentes na construção de um percurso curricular 

coerente e evolutivo ou, sobretudo, a subordinação das temáticas abordadas ao projecto 

global “Viver melhor na Terra”. Trata-se, neste último caso, de substituir o primado da 

Ciência neutra e dominadora, ao domínio da Ética, como medida para as decisões humanas 

baseadas no conhecimento.  

É enorme, sobretudo para os professores, o desafio curricular atrás esboçado. Daqui 

decorre a necessidade de analisar, criticamente e com coragem, o eventual abismo entre as 

propostas curriculares e as práticas pedagógicas de cada um de nós. É também isso que se 

espera deste debate, para o qual procuraremos, modestamente, contribuir. 
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Debate Plenário com o tema “Currículo/Programas e Práticas de Ciências” 

26 de setiembre de 2009 
 

El currículum de física y química en España en la Educación Secundaria 
Obligatoria  y el bachillerato en la reforma LOE 

 
Aureli Caamaño Ros 

ICE de la Universidad de Barcelona / CESIRE-Centre de Documentació i Experimentació en Ciències. 
Barcelona / IES Barcelona-Congrés 

acaamano@xtec.cat  
 
 

Resumen 

En esta comunicación se describen las características comunes del nuevo currículum de las 
materias de Física y Química de la ESO y del bachillerato en España y las que son propias 
del currículum en Cataluña. El enfoque que se ha querido dar a estas materias tiene en 
cuenta la adquisición de competencias científicas y del resto de competencias, la conexión 
con el resto de  asignaturas, y busca un equilibrio entre las actividades de modelización, de 
interpretación de fenómenos, de argumentación y comunicación, de investigación 
experimental y de resolución de situaciones-problemas, así como la incorporación de las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. A pesar de ello, los contenidos 
siguen siendo demasiado disciplinares, sin que se haya dado un paso decidido en términos 
de conseguir un currículum centrado en el objetivo de la alfabetización científica en la 
ESO y claramente contextualizado en el bachillerato.   
 
Palabras clave: Física, química, currículum ESO, currículum bachillerato, ciencia en 
contexto.  

El currículum de ciencias (física y química) en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO, 

12-16 años)  

En España la educación secundaria obligatoria (ESO) corresponde a las edades de 12 a 16 años y el 

bachillerato, a las edades de 17 a 18 años. En primero y segundo curso de la ESO (12-14 años) se 

estudian contenidos integrados de física, química, biología y geología (3 horas semanales). En el 

tercer curso se  imparte  una asignatura de física y química (2 horas a la semana) y una de biología 

y geología (2 horas a la semana). En el cuarto curso se ofrece una asignatura de física y química 

optativa (de 3 horas semanales) y una asignatura optativa de Biología y geología (de 3 horas 

semanales).  

La última reforma curricular de la ESO tuvo lugar en el marco de la nueva Ley Orgánica de 

Educación (LOE) en 2007 (MEC 2007a). Los cambios curriculares que tuvieron lugar fueron 

analizados por diferentes autores en el monográfico n.53 de la revista Alambique, “Los nuevos 

currículos en la ESO” (De Pro (coord.) 2007). En este monográfico Carlos Furió, Juan Hernández, 

Jordi Solbes y Amparo Vilches (Furió et al, 2007) señalan los avances que se han producido 
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respecto del anterior currículo así como sus posibles limitaciones para su contribución al logro de 

una educación científica de calidad que favorezca la inmersión de los estudiantes en una cultura 

científica y la formación de una ciudadanía responsable y preparada para la toma de decisiones 

fundamentadas. Consideran que la mayor parte de los objetivos y contenidos de las ciencias de la 

naturaleza tienen una incidencia directa en la adquisición de la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico y que la incorporación de la educación para la sostenibilidad en las 

disciplinas de ciencias una de las novedades más destacables del nuevo currículum.  

En el cuadro 1 se muestra el currículum de mínimos de física y química correspondiente a los 

cuatro cursos de la ESO en España. Además de los contenidos indicados se establece un bloque de 

contenidos comunes que hace referencia a la  familiarización con las características básicas del 

trabajo científico, por medio de: planteamiento de problemas, discusión de su interés, formulación 

de conjeturas, diseños experimentales, etc.,  para comprender mejor los fenómenos naturales y 

resolver los problemas que su estudio plantea, y otros aspectos de carácter procedimental y 

actitudinal.  Los currículos oficiales pueden consultarse en la web del Ministerio de Educación y 

Ciencia y en las webs de los Departamentos de Educación de cada una de las Comunidades 

Autónomas.  

 

Cuadro 1  Contenidos de física y de química que forman parte del currículum del área de Ciencias de la 
naturaleza en la ESO (12-16 años) en España. 
 
Primer curso ESO (13 años)  
Ciencias de la Naturaleza  
El Universo y el Sistema Solar 
La materia en el Universo 
 
Segundo curso ESO (14 años) 
Ciencias de la Naturaleza 
Materia y energía. 
Calor y temperatura 
Luz y sonido 
 
Tercer curso ESO (15 años) 
Ciencias de la Naturaleza (Física y química) 
La naturaleza corpuscular de la materia 
Propiedades eléctricas de la materia 
Estructura del átomo 
Reacciones químicas y su importancia 
 
Cuarto curso ESO (16 años)  
Física y química (materia optativa) 
Estudio de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento 
La superación de la barrera Cielo-Tierra: Astronomía y Gravitación Universal 
Energía, trabajo y calor 
Estructura y propiedades de las sustancias. Iniciación al estudio de la química orgánica 
Estructura del átomo y enlace químico  
Iniciación a la estructura de los compuestos de carbono  
La contribución de la ciencia a un futuro sostenible 
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La Asociación de Profesores e investigadores en Didáctica de las Ciencias Experimentales 

(APICE, 2007, p.110) valoraron el nuevo currículo de física y química del siguiente modo: 

“... lo cierto es que teníamos unos problemas (disminución del interés del alumnado por las 

ciencias, malos resultados en las evaluaciones externas) y unas necesidades (un marco 

legislativo que permitiera incorporar otros enfoques y planteamientos, selección clara de 

conocimientos válidos para la alfabetización científica de los ciudadanos) bastante bien 

diagnosticados. Pues bien, tenemos dudas razonables de que el número de horas asignado, 

el carácter optativo de las materias de 4º de ESO, la carga de disciplinaridad asignada, el 

tratamiento de algunos temas o la omisión de otros, y el “estilo” de presentación de la 

propuesta vaya a contribuir a empezar a resolver alguno de ellos. Después de la LOCE, se 

esperaba algo más...“. 

En resumen podríamos decir que a pesar de los cambios introducidos (referencia a la 

adquisición de competencias, contribución de la ciencia a un futuro sostenible, etc.), la 

estructura curricular continua siendo básicamente disciplinar y no da un paso decidido para 

afrontar un enfoque dirigido primordialmente a abordar temas de alfabetización científica, 

como podemos encontrar actualmente, por ejemplo, en el proyecto británico, Ciencia para 

el siglo XXI (Burden 2005).  

El currículum de ciencias de la naturaleza en la ESO en Cataluña  

En el decreto 143/2007 (DOGC núm. 4915) del Departamento de Educación de la 

Generalitat de Cataluña sobre el Currículum  de Ciencias de la Naturaleza  de Educación 

secundaria obligatoria (http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/), en relación a la 

consecución de la competencia científica se dice:  

“Conseguir la competencia científica implica:  

 Emocionarse con la ciencia, con su metodología para generar explicaciones sobre 

los objetos y fenómenos del mundo, con la belleza de estas explicaciones y con sus 

aplicaciones cuando se utiliza de manera responsable.  

 Pensar científicamente a partir de construir y utilizar versiones elementales pero 

complejas de los grandes modelos de la ciencia. Estos conocimientos han de 

proporcionar estrategias útiles para describir los fenómenos relacionados con 

problemas socialmente revelantes, para explicarlos y para hacer predicciones.  
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 Analizar y dar respuesta a problemas contextualizados, a partir de plantearse 

preguntas investigadas científicamente, de planificar cómo encontrar evidencias de 

las explicaciones iniciales elaboradas, de poner en práctica el proceso de 

investigación de estas evidencias, de deducir conclusiones y de analizarlas 

críticamente.  

 Pensar de manera autónoma y creativa, asumiendo que el conocimiento científico 

evoluciona a partir de la investigación de evidencias y también de las discusiones 

sobre las maneras de interpretar los fenómenos.  

 Comunicar en lenguaje científico los datos, las ideas y las conclusiones utilizando 

diferentes modos comunicativos y argumentarlas teniendo en cuent puntos de vista 

diferentes al propio.  

 Comprendrer textos de contenido científico de diferentes fuentes (internet, revistas 

y libros de divulgación científica, discursos orales, etc.) y disponer de criterios para 

analizarlos críticamente.  

 Utilizar el conocimiento científico para argumentar de manera fundamentada y 

creativa las actuaciones como ciudadanos y ciudadanas responsables, 

especialmentte relacionadas con la gestión sostenible del medio, la salud propia y la 

comunitaria, el uso de aparatos y materiales en la vida cotidiana.  

 

Los contenidos conceptuales se encuentran recogidos en el cuadro 2.  

Cuadro 2  Contenidos de física y de química que forman parte del currículum del área de Ciencias 
de la naturaleza en la ESO (12-16 años) en Cataluña 

 

Primer curso ESO (13 años)  
Ciències de la Naturalesa  
La matèria  
L‘univers i el sistema solar  
 
Segundo curso ESO (14 años) 
Ciències de la Naturalesa 
Interaccions en el món físic (forces, moviment) 
L’energia  
 
Tercer curso ESO (15 años) 
Ciències de la Naturalesa (Física i química) 
La matèria a l’univers  
Les reaccions químiques 
Energia i canvis químics 
 
Cuarto curso ESO (16 años)  
Física i química (matèria optativa) 
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Forces i moviment  
Les ones  
Estructura i propietats de les substàncies (inclou corrent elèctric)  
  

 

En todos los cursos hay un bloque de contenidos comunes que se refieren a los procesos 

que caracterizan la ciencia y las actitudes y valores asociados a ella. Estos conocimientos 

son comunes a todos los cursos y a todas las disciplinas científicas, pero se plantea incidir 

en cada curso en algunos aspectos específicos. Estos contenidos se han organizado en 

función de cuatro finalidades para:  

a) afrontar la comprensión de los fenómenos y situaciones complejas;  

b) investigar problemas, obtener datos y reconocer evidencias:  

c) sacar conclusiones, validarlas, sintetizarlas y comunicarlas y 

d) transferir el nuevo conocimiento a la interpretación de otros fenómenos y a la 

actuación consecuente y responsable. 

 

En resumen, el currículum de Ciencias de Naturaleza de la ESO en Cataluña sigue en 

líneas generales el decreto de mínimos del MEC, haciendo énfasis en la adquisición de la 

competencia científica, y añadiendo contenidos sobre las ondas en el cuarto curso que no 

figuran en el currículum del MEC.  

 

El currículum de física y química en el bachillerato 

La reforma curricular del bachillerato tuvo lugar en el marco de la LOE (Ley Orgánica de 

Educación) en 2007 (MEC 2007b). Los cambios curriculares que tuvieron lugar en las 

materias de ciencias fueron analizados por diferentes autores en el monográfico de 

Alambique n.56 “Los nuevos currículos de bachillerato” (De Pro (coord.) 2008).  En la 

presentación de este monográfico De Pro comenta: “ En su elaboración (del currículum de 

bachillerato) se han usado estrategias variadas y antagónicas: unas basadas en la 

participación y otras en la imposición; unas apoyadas en las tendencias de la investigación 

e innovación educativas del momento y otras en la ocurrencia y la iluminación de unos 

pocos; unas planteadas a lo largo de un periodo excesivamente largo y otras, de la noche a 

la mañana; unas realizadas a partir de datos procedentes de planes experimentales, y otras a 
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partir de “opiniones interesadas”... Aunque con indudables e importantes matices, no se 

tiene la sensación de que se haya acertado. Quizás, habría que poner en cuarentena estas 

“movidas colectivas” y pensar en otro modelo de cambio.” 

Jenaro Guisasola (Guisasola 2008) analiza los programas de física propuestos, 

identificando los aspectos continuistas y las novedades que se plantean en la nueva 

propuesta. Y centra su atención en tres cuestiones: el papel que van a seguir jugando las 

evaluaciones externas (pruebas de acceso a la universidad, PAU) en la concreción de los 

contenidos, la necesidad de adecuar las PAU al nuevo enfoque derivado de la adquisición 

de competencias y la exigencia de una reflexión seria sobre la labor del profesorado ante 

los retos inmediatos.  

Marisa Gutiérrez, Miguel Ángel Gómez Crespo y MªJesús Martín-Díaz (Gutiérrez, Gómez 

Crespo y Martín-Díaz 2008) analizan el nuevo currículum de química. De este análisis se 

desprende un aumento de la cantidad y calidad de los contenidos, lo que plantea, según los 

autores, aportaciones positivas pero, también, problemas de difícil solución. Y terminan 

preguntándose: ¿logrará la LOE introducir transformaciones?, para responderse: Lo que 

realmente determina el trabajo en el aula son las pruebas de acceso a la universidad y estas 

no han cambiado. En cuanto a los libros de texto, las editoriales no se embarcan en 

proyectos novedosos si no se ajustan a lo exigido en las PAU.  

En general se valora la introducción de las competencias y la mejora en la selección de los 

contenidos en el bachillerato en relación al currículum anterior, pero se apunta la excesiva 

carga de contenidos y su falta de contextualización y  se duda que este cambio currícular 

suponga cambios en las aulas sino se modifican  las pruebas de acceso a la universidad. 

Pero quizás el elemento más innovador del “nuevo bachillerato” haya sido la introducción 

de la asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo (CMC),  en el primer curso del 

bachillerato, con carácter obligatorio para todos los alumnos y con una perspectiva de 

alfabetización científica de los adolescentes, con independencia de que sean científicos o 

no en el futuro. Los bloques de contenidos planteados en esta materia son: Nuestro lugar en 

el universo, Vivir más y mejor, Hacia una gestión sostenible del planeta, Nuevas 

necesidades y nuevos materiales y La aldea global. Mª Jesús Martín-Díaz, Juana Nieda y 

Antonio Pérez (2008) y De Pro (2008) reflexionan sobre esta  nueva materia en este 

monográfico, que fue analizada en un monográfico anterior de Alambique, dedicado 

íntegramente a esta nueva asignatura (Pedrinaci 2006).  
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Algunas particularidades del currículum de bachillerato en Cataluña 

Una diferencia fundamental de las materias de modalidad de ciencias del currículum del 

bachillerato en Cataluña respecto del resto de Comunidades Autónomas de España desde la 

reforma de 1992 ha sido la separación de la Física y la Química, por un lado, y de la 

Biología y las Ciencias de la Tierra, por otro lado, con una asignación de 3 h cada una, que 

en esta última reforma se han convertido en 3 h en primer curso y 4 horas en segundo 

curso. Esta separación presenta la ventaja de poder distribuir mejor los contenidos en los 

dos cursos, si bien tiene el inconveniente que no asegura que todos los estudiantes estudien 

como mínimo un curso de Física y Química, y de Biología y Geología, en el bachillerato, 

como ocurre con el currículum existente en el resto de Comunidades Autónomas.   

La revisión actual de currículum del bachillerato ha tenido ante si el reto de ser formulado 

teniendo en cuenta las competencias que se querían promover. En la redacción de los 

contenidos se ha buscado la integración de los conceptos y modelos, de los procesos y 

actividades prácticas, y de las aplicaciones o aspectos CTS que contextualizan el 

currículum. 

Una vez conocida la versión provisional del decreto de enseñanzas mínimas del MEC 

sobre el currículum de bachillerato se convocó a un grupo de ocho profesores,  cuatro de 

física y química y cuatro de biología y ciencias de la Tierra, cinco de los cuales trabajaban 

en esos momentos en el Centro de Documentación y Experimentación en Ciencias de 

Barcelona, a tiempo completo o parcial, para que comenzaran a pensar cuál debería ser el 

nuevo currículum de estas asignaturas. Las competencias científicas que se consideraron 

comunes a las disciplinas científicas fueron: la competencia de indagación científica, la 

competencia sobre la naturaleza de la ciencia y la competencia de la comprensión y la 

capacidad de actuación sobre el mundo natural.  

Otro aspecto particular del proceso fue que todos los miembros del grupo de revisión del 

currículum de estas materias habían participado en la elaboración y experimentación de 

adaptaciones de proyectos de ciencias en contexto -Química Salters (Grupo Salters 1999), 

Biología Salters (Lope et al 2005) y Física Salters (Plana et al 2005)-, lo que implicaba un 

conocimiento contrastado de las ventajas de un enfoque contextualizado del currículum. 

Estos proyectos y otros referentes curriculares como los currículos portugués (Costa, J. 

Magalhães, C., Martins, I. et al. 2003), francés e inglés (Caamaño, 2006) y del Quebec, así 

como el proyecto de física inglés, Advancing Physics (Ogborn, 2003), fueron analizados y 
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proporcionaron un referente común para repensar el currículum de estas materias en 

Cataluña. Otros supuestos que se compartían eran la importancia curricular de los procesos 

de modelización y del  trabajo práctico experimental con un enfoque indagativo. 

Sin embargo, a pesar de la libertad de enfoque que se dio inicialmente desde el 

Departamento de Educación, a medida que se avanzó en el proceso de elaboración se vio 

que la formulación del currículum debía mantener un estilo de redacción lo 

suficientemente genérico para permitir diferentes secuenciaciones contextualizadas 

posteriores. Incluso debía sugerir un enfoque contextualizado del tipo “las aplicaciones 

primero”, pero no impedir otros enfoques del tipo “los conceptos primero”. 

Las versiones provisionales entregadas (enero 2008)  fueron sometidas a una fase posterior 

de consulta a colectivos de profesores e instituciones científicas. Fueron presentadas en el 

monográfico de la revista Alambique (n.56) dedicado a la presentación de los nuevos 

currículos en el bachillerato (Caamaño, Corominas, Doménech, Lope, Oro, Plana 2008). 

La versión definitiva (2008) puede consultarse en 

http://www.xtec.es/estudis/batxillerat/index.htm.   

La propuesta curricular de física del bachillerato en Cataluña fue organizada siguiendo 

una estructura conceptual de los contenidos, pero se incluyeron de manera explícita las 

actividades prácticas, el uso de las nuevas tecnologías y las competencias comunicativas, 

dentro de los diferentes bloques de contenidos. Los contenidos comunes relativos a la 

utilización de estrategias de investigación científica, a la relación entre modelización y 

evidencias experimentales, a la utilización de la justificación y la argumentación, y a la 

comprensión de la naturaleza de la ciencia, se introdujeron también a lo largo de los 

diversos bloques de la Física de primero y de segundo curso.  

En  los dos cursos se han mantenido los mismos bloques que aparecen en el Decreto de 

mínimos del Ministerio de Educación, pero se han introducido cambios en la 

secuenciación.  Así la introducción de la Óptica (Imágenes) se propone como primer 

bloque en el primer curso de bachillerato. Esta decisión fue motivada por la sencillez 

conceptual del tema, el bajo nivel de conocimiento matemático necesario para su 

desarrollo, y el atractivo que puede tener para el alumnado. La secuenciación sugerida para 

los contenidos de segundo curso también es distinta de lo que era habitual.  

Un aspecto novedoso en relación a los currículos de Física anteriores en Cataluña, es el 

hecho de no repetir en segundo curso los contenidos de mecánica (cinemática y dinámica), 
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para evitar que otras partes de la física, como el electromagnetismo, las ondas  y la física 

nuclear, tengan poca presencia en el currículum real, como ocurría anteriormente. 

La física de primer curso se estructura a través de los siguientes cinco bloques de 

contenidos:  

1. Imágenes (óptica) 

2. El movimiento (cinemática) 

3. El universo mecánico (dinámica). 

4. La energía 

5. La corriente eléctrica 

 

La física de segundo curso se estructura a través de los cinco bloques de contenidos 

siguientes:  

1. Las ondas y el sonido 

2. Planetas y satélites (gravitación)  

3. La nueva imagen del universo (física moderna) 

4. Máquinas electromagnéticas (electromagnetismo) 

5. El campo eléctrico. 

 

La propuesta curricular de química del bachillerato en Cataluña mantiene una 

organización conceptual de los bloques de contenidos, pero se diferencia de los currículos 

anteriores en dos aspectos fundamentales: la explicitación de las actividades prácticas 

experimentales, que se proponen en cada uno de los bloques, y la proposición de una 

amplia serie de temas de ciencia-tecnología-sociedad, a través de los cuales se propone 

contextualizar los contenidos conceptuales del currículum. Por otra parte los criterios de 

evaluación buscan resaltar la importancia de las actividades que pretenden hacer razonar y 

argumentar en química, buscar relaciones, modelizar, justificar los modelos en relación a la 

evidencia experimental, y comprender y resolver problemas. Se aconseja un amplio uso de 

los diagramas, de los modelos, y de las  representaciones gráficas y simbólicas de la 

química. 
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La química de primer curso se estructura a través de los siguientes seis bloques de 

contenidos:  

1. Los orígenes de la teoría atómico-molecular de la materia  

2. Gases, líquidos y soluciones 

3. Un modelo para los átomos 

4. El enlace entre átomos y entre moléculas  

5. El mundo de la química orgánica  

6. Reacciones químicas  

 

La química de segundo curso se estructura a través de otros seis bloques de contenidos:  

1. Átomos, moléculas y radiación 

2. Cambios de energía en las reacciones químicas 

3. Equilibrio de fases y equilibrio químico  

4. Equilibrios químicos iónicos (ácido-base y de compuestos iónicos insolubles) 

5. Espontaneidad y velocidad de las reacciones químicas 

6. Pilas y células electrolíticas 

 

En resumen, de los currículos de física  y de química en Cataluña puede decirse que han 

sido algo más avanzados que los del MEC, por lo que se refiere a la explicitación de los 

trabajos prácticos que deben realizarse y al intento de apuntar más claramente los 

diferentes contextos a través de los que pueden desarrollarse los contenidos conceptuales. 

Estos cambios acompañados por el hecho de haber aumentado  1 hora lectiva el horario en 

el segundo curso, lo cual puede permitir incrementar las actividades prácticas 

experimentales y tener en cuenta los contextos. Queda por conseguir el cambio en las 

pruebas de acceso a la universidad y disponer de libros de textos con el enfoque propuesto 

en el currículum.  

Conclusiones  

Los cambios curriculares  en las Ciencias de la Naturaleza de la ESO y en las materias de 
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Física y de Química del bachillerato, que han tenido lugar con la LOE, han supuesto 

avances respecto del currículum anterior, por lo que respecta a la introducción de las 

competencias y a un mayor énfasis en algunos aspectos procedimentales y actitudinales; 

sin embargo, no se ha dado un paso definitivo en el enfoque de un currículum dirigido a la 

alfabetización científica en la ESO, ni tampoco se ha adoptado claramente un enfoque 

contextualizado en las asignaturas de bachillerato, que siguen presentándose con una 

estructura muy disciplinar.  
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A sociedade vive actualmente um período de transformação, influenciado pelo 
desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, com implicações a nível dos 
sistemas educativos. Assim, no início do novo milénio assistiu-se a uma 
reorganização curricular com o desenvolvimento das Orientações Curriculares 
para as Ciências Físicas e Naturais (OC) apelando para uma mudança de 
práticas com a valorização de experiências de aprendizagem que promovam a 
investigação. Nesta comunicação pretende-se apresentar fundamentos para o 
ensino por investigação, concretizado através de actividades de investigação, 
discutir as suas potencialidades na aprendizagem de ciências e enunciar 
dificuldades e dilemas que enfrentam os professores quando implementam 
actividades de investigação, tal como são preconizadas nas OC.  

 
Vive a sociedade uma época de mudança imposta pelos acontecimentos recentes 

decorrentes da crise emergente com raízes na globalização que todos afecta e que acarreta 

consequências para os sistemas políticos com implicações nos sistemas educativos e nas 

reformas curriculares. Com efeito, as reformas curriculares surgem como resultado de 

processos políticos, influenciadas e controladas por diferentes grupos com poder na 

sociedade civil, o que cria tensões sobre os conteúdos de ensino, as razões que justificam o 

ensino e a aprendizagem e o seu alvo (Kind & Taber, 2005). Na verdade, as reformas 

curriculares que ocorreram no últimos 50 anos apelavam para um maior equilíbrio entre 

conhecimentos e processos científicos, para a introdução de temas relacionando Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (Aikenhead, 1994; Solomon, 1994) e para um ensino 

de ciências que se destine a todos os alunos, com valorização de actividades de 

investigação (NRC, 1996) de modo a promover uma maior literacia científica (Martins, 

2002; 2003; Millar & Osborne, 1998).  

No nosso país, a reorganização curricular para o ensino básico e a proposta de uma 

disciplina englobando as Ciências Físico/Químicas e as Ciências Naturais 

(Biologia/Geologia), denominada Ciências Físicas e Naturais (CFN), constituiu uma 

resposta às necessidades de mudança sentidas e aponta no sentido de sugestões 

preconizadas internacionalmente. Uma maior compreensão da ciência como investigação, 

em sintonia com fundamentos propostos por PISA 2006 (OCDE, 2006), para a avaliação 

científica dos alunos, e com National Science Education Standards  (NSES) (NRC, 1996). 
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Assim, foi necessário conceber um novo currículo, articulando saberes das diferentes áreas 

científicas. As Orientações Curriculares (OC) para as CFN constituem uma proposta que 

proporciona um outro olhar sobre o ensino das ciências e que revela as tendências actuais 

(Galvão, et al, 2002). Este currículo promove uma abordagem construtivista, valoriza o 

ensino por investigação, integra a perspectiva Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente e 

assume que finalidades, estratégias de ensino e a avaliação constituem um todo coerente no 

processo de ensino/aprendizagem. Importa, no entanto, enunciar o que se entende por 

ensino por investigação, discutir as aprendizagens que proporciona aos alunos quando 

estão envolvidos nesta abordagem e enumerar dificuldades e dilemas que se colocam aos 

professores. 

Ensino por investigação 

A promoção da investigação tem uma longa história na educação em ciência. Com efeito, 

as reformas curriculares propostas em meados do século passado visavam a introdução da 

investigação e como tal pressupunham uma mudança relativamente aquilo que se aceitava 

ser um bom ensino de ciências. A componente investigativa começou a ser valorizada 

substituindo no laboratório práticas mais tradicionais como ilustração ou verificação. O 

ensino por investigação constitui uma orientação didáctica para o planeamento das 

aprendizagens científicas dos alunos, reflecte o modo como os cientistas trabalham e fazem 

ciência, dá ênfase ao questionamento, à resolução de problemas, à comunicação e usa 

processos da investigação científica como metodologia de ensino (NRC, 2000). O foco do 

ensino por investigação, na sala de aula, incide naquilo que os alunos fazem e não somente 

naquilo que o professor faz ou diz, o que exige uma mudança de um ensino mais 

tradicional para um ensino que promova uma compreensão abrangente dos conceitos, o 

raciocínio crítico e o desenvolvimento de competências de resolução de problemas. Os 

alunos são envolvidos em tópicos científicos, colocando uma prioridade na evidência e na 

avaliação de explicações alternativas. Um elemento essencial reside no significado que os 

alunos atribuem aos dados que recolhem e na criação de explicações científicas o que 

permite aos alunos aprenderem a pensar. A investigação surge como conteúdo científico e 

como um modo de aprender ciência de modo a possibilitar aos alunos conhecimentos sobre 

ciência e sobre o trabalho dos cientistas (Sang, 2002). Assim, é importante que o ensino 

seja planeado de modo a atribuir maior responsabilidade aos alunos na aprendizagem, 

colocando-os num papel mais activo, envolvendo-os no uso e na produção de 

conhecimentos e não somente na sua aquisição (Aulls & Shore, 2008). O uso de 
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actividades de investigação podem ajudar os alunos a aprender ciência, a fazer ciência e 

sobre ciência.  

Aprendizagem de Ciência através de Actividades de Investigação 

A aprendizagem de ciência através da investigação constitui um imperativo nas sociedades 

modernas de modo a ajudar os alunos a adquirir as competências que são necessárias à 

vida e ao mundo do trabalho neste novo milénio. Com efeito, é essencial que os estudantes 

saibam encontrar, organizar e gerir a informação que está disponível através da Internet e 

que desenvolvam competências para trabalhar com os outros e para comunicar por escrito 

e oralmente. Precisam de ser orientados para a valorização do seu trabalho, para 

desenvolver o gosto pelo seu trabalho, para se consciencializarem que a aprendizagem é 

um processo individual e que exige esforço (Anderson, 2002). Torna-se, por isso, 

necessário mostrar aos alunos que as sociedades modernas exigem pessoas flexíveis, com a 

possibilidade de mudar de empregos e de aprender ao longo da vida (Aulls & Shore, 2008). 

As actividades de investigação por envolver os alunos na colocação de questões 

cientificamente orientadas, por dar prioridade às evidências recolhidas para responder às 

questões enunciadas, por levar os alunos a formular explicações com base nas evidências, 

por relacionar as explicações com conhecimento científico e por proporcionar aos alunos a 

comunicação das suas justificações e explicações fundamentadas cientificamente apelam a 

uma aprendizagem activa, criando condições para a aprendizagem ao longo da vida (Gess-

Newsome, Mensaco & Clark, 2009). A aprendizagem através de actividades de 

investigação motiva os alunos (Baptista, 2006; Glynn, Taasoobshirazi & Brickman, 2009; 

Silva, 2006), proporciona-lhes a aprendizagem de conhecimento científico (Meadows, 

2009), providencia oportunidades aos alunos para reflectirem sobre o que aprenderam e 

como aprenderam (Taylor, Gardner & Bybee, 2009), mas requer uma mudança de práticas, 

do ensino tradicional ao ensino por investigação, o que levanta dificuldades e dilemas aos 

professores.  

Dificuldades e Dilemas de Professores de Ciências 

As dificuldades, manifestadas pelos professores, associadas à implementação das OC são 

de natureza organizacional e de interpretação do documento (Galvão et al., 2004). 

Inerentes à organização da escola, tais dificuldades estão relacionadas com a reduzida 

carga horária atribuída a CN e CFQ, o elevado número de alunos por turma em conjugação 
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com o não desdobramento das turmas em algumas escolas, aulas com a duração de 45 

minutos, articulação, por vezes, difícil no espaço do horário entre professores de CN e 

CFQ, extensão dos conteúdos face à carga horária disponível e falta de recursos na escola. 

Relativamente à interpretação do documento, as dificuldades relacionam-se com a natureza 

do currículo apresentado, valorizando as experiências educativas, e com a proposta de 

distribuição de temas organizadores e respectivos conteúdos. 

Outra dificuldade reside no desfasamento entre as perspectivas de ensino subjacentes às 

OC e aquilo que os professores pensam sobre o que, o como e o porquê ensinar ciências a 

todos os alunos. Com efeito, ao valorizar uma abordagem construtivista, propondo 

experiências educativas orientadas para a resolução de problemas, com os alunos tomar 

uma parte activa nas aulas, está implícita concepção de ensino mais experimetalista e 

social (Freire, 2004) e uma perspectiva de ensino por pesquisa (Cachapuz, Praia & Jorge, 

2002). Esta mudança pode criar desconforto nos professores com uma visão mais 

tradicional do ensino e impedir-lhes de pôr em acção as experiências de aprendizagem 

preconizadas. A investigação sobre os pensamentos e acções dos professores vem chamar a 

atenção para estas questões. O estudo conduzido por Viana e Freire (2006) vem chamar à 

atenção para o papel das concepções de ensino dos professores na interpretação do 

currículo formal e na sua transformação em currículo de ensino. Alguns professores que 

integraram o seu estudo referiram que as OC, ao promover o desenvolvimento de 

competências, subestimavam a aquisição de conhecimentos. Emergiu uma crítica às 

experiências educativas propostas por desvalorizarem a transmissão de conhecimentos 

científicos e valorizarem experiências de aprendizagem mais centradas nos alunos com 

actividades de investigação que pressupõem um papel mais activo dos alunos. As 

mudanças de ênfase evidenciadas nas OC cria dilemas aos professores que necessitam estar 

disponíveis para implementar práticas diferentes das suas e estudar as consequências que 

as novas práticas têm nas aprendizagens proporcionadas aos seus alunos (Sagor, 2005), o 

que implica investimento na formação de professores. 

Implicações para a Formação de Professores 

As OC, ao preconizarem uma mudança de ênfase no ensino e na aprendizagem das 

ciências, requerem que se invista na formação de professores. Com efeito, ao sugerir que a 

reflexão em acção e sobre a acção esteja presente no pensamento do professor, quer em 

situação interactiva, quer em situação pré e pós activa, apela para outro modelo de 
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formação que projecte o professor como profissional reflexivo (Alarcão, 1996). Todavia, 

não basta somente reflectir sobre a prática, é necessário que o professor se envolva num 

processo de investigação sobre a prática, introduzindo as mudanças que adeqúem o ensino 

aos alunos, de modo a torná-los mais activos e mais conscientes do seu papel no processo 

de aprendizagem, passando de espectadores a actores. Neste sentido, o professor deverá ser 

entendido como investigador da sua própria prática, o que lhe permite, de um modo 

consciente, construir conhecimentos relativos ao como ensinar (Hollingsworth, 1997). A 

dimensão investigativa nos cursos de formação de professores permite colocar os 

professores como construtores de saberes profissionais e não somente utilizadores de 

conhecimentos produzidos por outros.  

O entendimento do professor como investigador começou a emergir na literatura 

relacionada com a formação de professores, nas décadas de sessenta e setenta do século 

passado (Stenhouse, 1987). Todavia, a literatura refere vários termos para designar este 

tipo de investigação conduzida pelos professores, investigação acção, investigação sobre a 

prática, professor como investigador, investigação interactiva, investigação na sala de aula 

e estudo sobre si próprio (self-study). Embora estas designações não sejam totalmente 

semelhantes, têm em comum a ideia de que o professor é um construtor de conhecimentos 

e não somente um consumidor passivo de conhecimentos produzidos por outros (Abdal-

Haqq, 1995). A investigação sobre a prática tem sido conduzida em três domínios da 

educação em Ciência, formação de professores e desenvolvimento profissional, 

investigação sobre a aprendizagem em Ciência e implementação e desenvolvimento 

curricular. Em todos os casos, os professores encontram-se no papel de investigadores, 

estudando as suas estratégias de ensino e de avaliação, examinando os processos 

cognitivos subjacentes às aprendizagens dos seus alunos e participando no processo de 

desenvolvimento e implementação curricular (Baptista & Freire, 2006; Feldman & 

Capobianco, 2000).  

Reconhece-se hoje que o ensino é uma actividade complexa e que para aumentar a nossa 

compreensão acerca do ensino e da aprendizagem das ciências é importante envolver os 

professores em processos investigativos. A investigação sobre a prática e o uso da reflexão 

em acção e sobre a acção podem constituir a base para a reforma curricular. Com efeito, a 

investigação orientada para a sala de aula pode informar o desenvolvimento curricular e as 

políticas educacionais. Considera-se hoje que a reforma curricular é sobretudo uma questão 

de mudança nas condições de aprendizagem dos professores (Darling-Hammond & Sykes, 
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1999). Reconhece-se que o desenvolvimento profissional, a reflexão, a colaboração e a 

investigação na prática contribuem para melhorias na prática dos professores com 

consequências para a aprendizagem dos alunos (White, Russell & Gunstone, 2002). A 

reforma curricular só é possível se for feita ouvindo os professores e levando os 

professores à mudança, num mundo global. O envolvimento dos professores em 

comunidades epistémicas, em que se planeiam colaborativamente actividades de 

investigação que podem ser postas em acção e cujas consequências na motivação e nas 

aprendizagens dos alunos podem ser estudadas, contribui para a criação de conhecimento 

sobre o ensino e sobre a aprendizagem e para o desenvolvimento profissional (Feldman, 

Divoll & Rogan-Klyve, 2009). Constitui uma mudança de perspectiva no relacionamento 

dos professores com o conhecimento educacional, de utilizadores de conhecimentos 

construídos por outros para produtores de conhecimento sobre a prática.  

Conclusão 

Nos últimos cinquenta anos várias reformas curriculares foram implementadas quer 

internacionalmente, quer no nosso país, mas poucas tiveram impacte significativo no modo 

como a Ciência é ensinada nas escolas (DeBoer, 1991). Com efeito, as reformas que 

pretendem mudar as estruturas, cultura e pedagogia, nas escolas, são difíceis de 

implementar e sustentar (Cuban, 1992). Conduzir uma reforma educacional parece ser 

tarefa difícil e repetidas tentativas reformadoras parecem resultar no “paradoxo de 

mudança sem diferença” (Woodbury & Gess-Newsome, 2002). Entre as explicações para 

este paradoxo, encontra-se o papel dos conhecimentos e crenças dos professores como 

mediadores da reforma (Crawford, 2007). As práticas lectivas constituem o factor central 

na implementação de reformas curriculares. A implementação de práticas inovadoras só 

será possível se os professores sentirem um desconforto com as suas práticas e se quiserem 

assumir riscos e estarem abertos a usar estratégias diferentes daquelas que habitualmente 

põem em acção na sua sala de aula (Feldman, 2000). Uma coisa é certa, uma mudança 

sistémica passa sempre por uma mudança individual (Gess-Newsome, Southerland, 

Johnston, & Woodbury,  2003). Todavia, ela só ocorrerá se os professores se empenharem 

no sentido de implementar as sugestões propostas e se sentirem que elas são adequadas ao 

seu contexto de ensino. Contudo, há sempre a necessidade de levar os professores a 

“mudar de lentes” para ler os novos textos.  
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Resumo 

Entende-se que o processo de alfabetização se deve substancialmente à escola, apesar de 
sua estrutura institucional e curricular apresentar certas limitações ao conhecimento 
relacionado com as conquistas atuais da ciência e com a tecnologia de ponta. A mídia está 
mais próxima dessas conquistas tecnológicas recentes e, nos últimos anos, devido à 
necessidade da própria sociedade, têm se intensificado, iniciativas voltadas à educação 
informal no ensino de ciências: multiplicam-se o número de revistas, secções ou cadernos 
de ciência nos jornais, programas de rádio e televisão, cujo objetivo é a divulgação 
científica. Com o objetivo de analisar possíveis contribuições de textos de divulgação 
científica em sala de aula investigamos duas turmas de alunos em aulas do Ensino Médio, 
por questionários e filmagens e traçamos um perfil dos alunos relacionado com aspectos 
associados ao interesse, dificuldades e vantagens do uso, bem como a habilidade 
apresentada na leitura e interpretação de um texto de divulgação científica interdisciplinar, 
cujo tema era meio ambiente. Nossos resultados indicam uma postura positiva dos alunos 
para essa abordagem, revelando-os interessados e carentes de inovações em sala de aula, 
especialmente nesse conteúdo, meio ambiente. 

Palavras-chave: divulgação científica – meio ambiente- motivação 

Introdução 

Há, não só por parte dos alunos e instituições de ensino, mas também da sociedade, um 

grande interesse de melhoria no processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, vários 

estudos apontam a interdisciplinaridade como forma de ampliar a formação dos alunos na 

parte de aquisição de conhecimento e principalmente como indivíduo crítico (por exemplo, 

em Japiassu, 1976; Fazenda, 1979; 1994; Luck, 1994; Veiga-Neto, 2002; Morin, 2002). No 

entanto, o trabalho interdisciplinar tem peculiaridades que dificultam seu planejamento, 

especialmente no aspecto da especialidade docente que, para desenvolver uma aula 

interdisciplinar precisa conhecer outras disciplinas além da sua formação específica. 

O uso de textos de divulgação científica pode ser um auxiliar importante nesse desafio. A 

escola, apesar de sua estrutura institucional e curricular, apresenta certa dificuldade em 

manter seus alunos conhecedores do meio cientifico. A tarefa de divulgar a ciência é 
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dividida com a mídia, que através de revistas, cadernos de jornais, programas de televisão 

e rádio, artigos publicados na internet disponibiliza informações e conquistas tecnológicas 

atuais, atenta às necessidades da população. Ao divulgar as pesquisas, mostrando o valor 

de cada uma, há o despertar do interesse da sociedade para com assuntos científicos, bem 

como o incentivo de atualização por parte dos professores, que consequentemente levarão 

as atualizações até seus alunos.  

Uma pesquisa realizada na área de ensino de física descreve que ao incentivar a leitura de 

textos de divulgação cientifica no ensino médio, além das vantagens obtidas com relação 

ao próprio processo de ensino e aprendizagem, também observou larga melhora no 

vocabulário dos alunos, na interação entre alunos e entre alunos e professores, visto que as 

atividades em questão foram realizadas em grupos e priorizavam o debate de idéias e 

discussão para melhor entendimento do texto, a exposição das idéias pré-existentes dos 

alunos, a vinculação entre as várias matérias proporcionando a interdisciplinaridade e a 

desmitificação do fazer cientifico e tecnológico (Monteiro et al, 2005), com indicações 

claras sobre a importância desse tipo de leitura nas salas de aula. 

Neste trabalho estudamos duas aulas em que se utilizou um texto de divulgação científica, 

relacionado ao assunto de meio ambiente e traçamos um perfil dos alunos com aspectos 

associados ao interesse, dificuldades e vantagens do uso, bem como a habilidade 

apresentada na leitura e interpretação de um texto de divulgação científica com abordagem 

interdisciplinar.   

Fundamentação Teórica 

Importância do estudo sobre o meio ambiente 

A educação ambiental, segundo Reigada e Reis (2004), é uma dimensão da educação e 

atua na formação de cidadãos éticos, tanto pelo ensino formal quanto pelo não-formal. Para 

as autoras, pelo ensino formal devem ser destacadas as relações da sociedade com a 

natureza e, além disso, cada indivíduo deve ser levado, a partir do conhecimento, a refletir 

sobre seu comportamento e valores, compromisso e responsabilidade para com as gerações 

futuras. E o ensino informal possui a oportunidade de atingir um grupo de cidadãos não 

mais freqüentadores das escolas e promover a sua formação consciente e ativa em prol de 

melhoramentos ambientais. 
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Na década de 90 (RIO, 92), a Agenda 21 estabeleceu três áreas de programa para 

organização da educação ambiental: a reorientação do ensino para o desenvolvimento 

sustentável, o aumento da consciência pública e a promoção do treinamento. Com essa 

preocupação a proposta é reorientar o ensino formal e informal, modificando atitudes e 

comportamentos pela aquisição de conhecimentos e valores. Neste documento, destaca-se 

a integração das disciplinas pela organização multi e interdisciplinar dos currículos, o 

desenvolvimento de método de ensino e a comunicação. Nesse sentido, como já afirmamos 

anteriormente, temos por hipótese que o texto de divulgação científica poderia ser um 

importante auxiliar para este aumento de consciência pública acerca do desenvolvimento 

sustentável e meio ambiente, pois ele possibilita o envolvimento e a reflexão de alunos e 

professor acerca de um assunto de repercussão internacional, geralmente amplamente 

discutido em mídias, mas que demora algum tempo até chegar nos livros textos. 

Os processos interativos e a Teoria de Vigotski 

A teoria de Vigotski afirma que o desenvolvimento cognitivo é fruto do mundo social e de 

que a linguagem e o uso de ferramentas são exemplos de habilidades desenvolvidas 

socialmente, adquiridas quase exclusivamente pela interação social (e.g. Vigotski, 2001). 

Ainda segundo Vigotski (2001) a emoção é um fator importante para a aprendizagem, e de 

forma alguma um agente menor do que o pensamento, sendo que os alunos não só devem 

pensar e assimilar, mas devem sentir a aprendizagem. No entanto, se por um lado o estudo 

da emoção parece-nos ser uma pesquisa almejada em diferentes teorias educacionais e 

psicológicas, ainda não se tem o conceito de emoção muito bem definido e coexistem 

diferentes abordagens para seu estudo.  

Adotaremos nesse trabalho uma postura vigotskiana ao estudo das emoções, vinculada ao 

desenvolvimento dos processos interativos desencadeados durante uma aula em que se 

utilizou um texto de divulgação científica, relacionado ao assunto de meio ambiente.   

Resultados obtidos 

Metodologia de coleta e análise dos dados 

A pesquisa foi realizada em duas diferentes escolas.  

Na primeira, uma escola técnica pública do interior do estado de São Paulo- Brasil, foi 

investigada uma sala do primeiro ano do Ensino Médio e envolveu 32 alunos. A sala foi 
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dividida em 11 grupos de 2 ou 3 alunos e foi ministrada pela professora de física e duas 

estagiárias, uma de física e outra de biologia. Apresentou-se um texto de divulgação 

científica (Fernandes, 2006) sobre tratamento e coleta de lixo e elaborou-se um 

questionário que deveria ser respondido pelos alunos após leitura e compreensão do texto. 

A leitura foi realizada em grupos e teve duração de aproximadamente 45 minutos. A 

professora dividiu o questionário entre os grupos para discussão em sala, no entanto todos 

os grupos deveriam respondê-lo integralmente. Tal discussão teve duração de 

aproximadamente 50 minutos. Os alunos discutiram as respostas do questionário apenas 

entre os integrantes de cada grupo. Houve, entretanto, exposição de pelo menos duas 

respostas de grupos diferentes bem como a oportunidade de questionamento ou exposição 

de novas idéias para cada questão discutida entre os grupos. A professora foi solicitada 

algumas vezes pelos alunos. Cada aluno teve ainda um segundo questionário respondido 

individualmente tratando-se especificamente da relação do aluno com textos de divulgação 

científica. Todo o processo foi filmado e utilizado juntamente com as respostas do 

questionário para análise do processo motivacional entre os alunos do Ensino Médio. 

Na segunda escola, um colégio particular, também do interior do estado de São Paulo-

Brasil, foram investigadas duas aulas do primeiro ano do Ensino Médio, conduzidas pela 

professora de biologia e uma estagiária de física. As salas, uma de 19 e a outra de 20 

alunos, realizaram a atividade divididas em grupos, de 3 ou 4 alunos. Assim como na 

primeira escola tentou-se manter os mesmos parâmetros, apresentando-se o mesmo texto 

sobre tratamento e coleta de lixo, questionário sobre o texto e questionário sobre relação 

aluno-divulgação científica, mantendo-se também, a mesma média de tempo para execução 

de cada etapa (leitura e discussão) e discussão das perguntas, liberdade para exposição de 

novas idéias e interrupção da discussão a qualquer momento. Entretanto, devido à política 

desta escola, não foi permitida a filmagem do processo e foi anexado ao trabalho um 

terceiro questionário sobre consciência ambiental, tema tratado pela professora no mês em 

que se realizou o processo de coleta de dados.  

Em nossa análise foram considerados os questionários respondidos pelos alunos e a 

gravação da discussão em sala de aula. A partir do questionário foi traçado um perfil dos 

alunos acerca do hábito e freqüência de leitura de textos de divulgação científica, da 

familiaridade com o vocabulário apresentado e habilidade de compreensão do texto e 

ainda, sobre a receptividade e dificuldade dos alunos acerca do uso da interdisciplinaridade 

vinculada ao texto de divulgação científica 
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A partir das filmagens foi possível observar o modo com que os alunos interagiram entre si 

e com os professores, o envolvimento do aluno com o texto e sua desenvoltura ao analisá-

lo e discuti-lo, oferecendo-nos elementos complementares ao terceiro item avaliado nos 

questionários: a receptividade e dificuldade dos alunos acerca do uso da 

interdisciplinaridade vinculada ao texto de divulgação científica. 

Discussão dos resultados obtidos 

Os resultados dos questionários mostram que, de modo geral, os alunos não cultivam o 

hábito da leitura de revistas de divulgação cientifica, sendo que na escola pública 36% e no 

colégio particular 43% dos alunos alegam a falta de tempo como maior culpada para a 

prática de pouca ou nenhuma leitura. Nota-se, também, que os alunos do colégio público 

relataram em maior proporção, 22% contra 14% do particular, dificuldade de acesso a este 

tipo de leitura. Apenas 11% e 14% dos alunos do primeiro e do segundo colégio, 

respectivamente, alegaram não ter interesse neste tipo de leitura. 

Entre os que cultivam o hábito da leitura nenhum o faz diariamente e apenas 4% dos 

alunos do colégio público o faz semanalmente. Há certa concordância entre as escolas 

quanto à freqüência de leitura mensal, sendo que menos de 30% dos alunos de cada escola 

têm por hábito a leitura de textos de divulgação científica mensalmente.  

Nota-se que nas duas escolas poucos alunos tiveram dificuldade na leitura do texto. Uma 

dificuldade citada por alguns alunos foi a falta de concentração devido às conversas 

paralelas generalizadas, ainda que observado que o barulho existente muitas vezes é 

decorrente da discussão do próprio texto entre os integrantes de cada grupo. 

No colégio público poucos alunos tiveram problemas com o vocabulário utilizado pelo 

texto, sendo que a única palavra questionada foi ‘gestão’ e não houve nenhuma procura 

pelo dicionário, a maioria dos alunos alegou que as eventuais dificuldades de leitura foram 

sanadas pelo próprio texto, ou seja, mesmo que surgisse uma dúvida em relação a uma 

palavra ou expressão, ao prosseguir a leitura encontram-se as explicações procuradas sem 

necessidade de questionar a professora ou utilizar o dicionário. Já no colégio particular, os 

alunos fizeram uso do dicionário na maioria dos grupos e solicitaram esclarecimentos para 

a professora, sendo que a palavra mais questionada também foi ‘gestão’, seguida por 

‘equivocada’. Houve uma diferença significativa entre o percentual de alunos que 

precisaram de ajuda no colégio particular, 67%, e no público, 29%. Segundo a professora 

dos alunos do colégio particular tal fato pode ser atribuído ao pouco contato que seus 
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alunos têm com algumas palavras utilizadas no texto ou ao baixo índice de leitura 

extracurricular que apresentam, tornando assim, mais difícil a leitura e compreensão de um 

texto de divulgação cientifica.  

Apesar disso, os alunos de ambas as escolas se dividem quase igualitariamente quando 

indagados se preferem realizar atividades de leitura em grupos ou individualmente. No 

colégio público 54% dos alunos preferem que a atividade de leitura seja realizada em 

grupos, enquanto no colégio particular 56%, o que mostra uma divisão bem linear entre os 

alunos participantes da pesquisa. Muitos alunos alegam que se a leitura é realizada em 

grupo, não há concentração suficiente para entendimento do texto, sendo que há certa 

preferência pela leitura individual, para melhor concentração e absorção do conteúdo 

básico do texto e posterior discussão em grupo. Outros preferem ler em grupo, pois à 

medida que a leitura desenvolve-se a discussão simultânea acarreta certo acúmulo de idéias 

de cada integrante, o que vai gerar uma idéia básica do texto muito mais completa para o 

grupo. Ou seja, sendo expostos vários pontos de vista, consegue-se fazer um conjunto de 

idéias que torna a compreensão do texto muito mais rica em detalhes. 

A grande maioria dos alunos (60%) do colégio público entendeu que a idéia principal do 

texto era gestão e tratamento do lixo, outra parcela de alunos, praticamente a metade da 

primeira (32%), entendeu que o texto tratava basicamente de conscientização social e 

poucos alunos (8%) entenderam que o texto abordava principalmente a reciclagem de lixo. 

No entanto, pode-se observar que a maior parte dos alunos do colégio particular, (66%), 

tirou como idéia básica do texto a reciclagem do lixo, enquanto 17% achou que o texto 

centralizava-se na gestão e tratamento do lixo e outros 17% entendeu que o texto falava 

sobre conscientização social. De fato, todas as idéias estavam presentes no texto sendo que 

esta discrepância entre os alunos pode ser atribuída à forma com que o texto foi abordado e 

discutido em cada escola. Na primeira escola, na qual a maioria dos alunos relacionou o 

texto com a gestão e tratamento do lixo, a professora que coordenou a atividade deixou que 

o questionário utilizado nesta pesquisa fosse respondido no final da discussão enquanto no 

segundo, no segundo colégio a professora pediu para que este fosse respondido logo em 

seguida a leitura do texto. Pode-se considerar então que a interação existente na discussão 

do questionário possa ter interferido no conteúdo, relativo ao texto, absorvido pelos alunos 

e consequentemente originado tal discrepância. 

A maioria dos alunos das duas escolas, 43% do público e 55% do particular, identificou a 

idéia central do texto como sendo relacionada diretamente com a matéria de biologia, por 
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tratar do meio ambiente. As demais justificativas ficaram entre as reações existentes entre a 

compostagem do lixo e o meio ambiente, utilizada para justificar química e, algumas 

vezes, para física, além de fatores sociais, históricos e aquisição de cultura para geografia e 

história e, finalmente, conhecimento de vocabulário. Houve certa discrepância entre o 

percentual de alunos que citou relação do texto com história, química e português; sendo 

que 7% dos alunos do colégio público citaram história, enquanto no colégio particular 

nenhum aluno fez tal relação. 16% dos alunos do colégio público relacionaram o texto com 

química, enquanto no particular apenas 9%. Em relação a português, enquanto 5% dos 

alunos do público citaram haver relação com o texto, 9% dos alunos do colégio particular o 

fizeram.  

Os alunos acham esse tipo de leitura importante, apesar de não praticarem com freqüência. 

Entre os alunos do colégio particular a importância desse tipo de leitura faz-se acerca da 

conscientização e para que a população, principalmente os jovens, tome conhecimento do 

que se pode fazer para melhorar e conservar o meio ambiente em que vivem. O fator de 

conscientização mediante este texto de divulgação científica foi citado por todos os alunos, 

sendo que 20% deles ainda citaram a importância de manter-se bem informado e praticar 

atos que contribuam para com o meio ambiente e favoreçam a luta do mundo contra o 

aquecimento global. 

Entre os alunos do colégio público, 75% expressam que a importância desse tipo de leitura 

faz-se no sentido de conscientização da população e os demais 25% se dividem entre 

aquisição de conhecimento, cultura e informação.  

75% dos alunos do colégio particular assumem ter consciência ambiental ativa, ou seja, 

procuram fazer o que está ao alcance deles para que o meio ambiente seja preservado, 

pequenos atos que possam contribuir para a melhoria e preservação do meio ambiente. 

66% dos alunos questionados praticam, em suas casas, a coleta seletiva. Este número não 

se faz incoerente em relação aos 75% dos alunos que responderam ter consciência 

ambiental ativa, pois a coleta seletiva mesmo sendo um meio de fácil acesso, pode ser 

inviabilizada pelos órgãos responsáveis pelo recolhimento. Isto foi observado em 83% dos 

casos em que não há coleta seletiva na população pesquisada. 

Além da consciência de cada indivíduo trabalhando em prol do meio ambiente, os alunos 

parecem ter conhecimento de empresas que se preocupam e realizam algum projeto que 

preserve o meio ambiente de alguma maneira. Entre os 58% dos alunos que disseram 
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conhecer alguma empresa que possua projetos ambientais vigentes, a mais citada foi a 

Nestlé (34%), seguida por empresas das famílias dos próprios alunos. 

Os alunos da faixa etária pesquisados têm plena consciência de que não basta saber o que 

deve ser feito, todos, empresas e indivíduos, devem contribuir ativamente para a 

preservação do meio ambiente e não devem esperar uma ação maior da associação de 

bairro ou das empresas, ou do governo, devem agir cada um como puder. 

O colégio particular trabalha ainda o aspecto ambiental não somente nas salas de aulas, 

como também fora delas por meio de coleta seletiva interna e tambores de lixo recicláveis 

espalhados pela escola. 

Observa-se ainda, que nas duas escolas, as professoras tiveram papel fundamental para 

despertar o interesse dos alunos ao apresentar a atividade e mantê-lo, pois por diversas 

vezes, ao encontrar algum tipo de dificuldade na leitura ou até mesmo na divisão dos 

trabalhos e das partes do texto, uma vez que não havia um texto para cada integrante do 

grupo, o aluno mostrava-se desconcentrado e desinteressado e as filmagens mostram que 

dependia muito da professora reorganizar e impulsionar as atividades dos alunos.  

Considerações finais  

A população estudada é consciente de que qualquer tipo de leitura é benéfico à formação 

cultural e pessoal de todo indivíduo. No entanto, não têm por hábito praticar a leitura 

extracurricular de textos de divulgação científica nem de qualquer outra espécie, mesmo 

com vários recursos como internet, programas de televisão, etc. 

Cabe ao professor despertar o interesse de cada aluno ao começar cada aula, e mais do que 

isso, deve se esforçar para mantê-los interessados durante a atividade. Esta tentativa foi 

observada nas duas escolas, nas quais as professoras atentavam seus alunos para a 

importância do texto discutido e colocavam situações cotidianas a cada indagação surgida 

durante a leitura do texto, não deixando que eles se desconcentrassem e perdessem, assim, 

o interesse na leitura. Pode-se observar que, muitas vezes, o aluno acaba se envolvendo 

com a discussão de um texto proposto e quando isso acontece os colegas acabam se 

interessando também, querendo descobrir o motivo pelo qual o colega se interessou. 

Outro fator observado foi que os alunos que se apresentavam indiferentes no início da 

atividade, foram adquirindo interesse à medida que começaram a entender o texto e 

acabaram por participar da discussão e mesmo após o término da aula, continuaram 
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expondo seus pontos de vista para seus colegas, sendo que pediram algumas informações à 

professora no dia posterior à aula, mostrando assim que um texto de divulgação cientifica 

ajuda na conscientização e na formação pessoal. 

Por fim, é necessário destacar que não foi nosso objetivo enfatizar as diferenças entre as 

escolas, pois elas são limitadas, afinal eram professoras diferentes, com todo um perfil de 

abordagem conceitual característico, e ao qual os alunos estavam previamente 

acostumados. Para além dessa diferença, ressaltamos a semelhança que os dados coletados 

em nossa pesquisa indicam: que, independentemente da escola pública ou particular, da 

professora de física ou de biologia, os textos de divulgação científica, particularmente os 

relacionados ao meio ambiente, tem potencial para despertar o interesse dos alunos e a 

discussão de temas importantes em diferentes áreas, ainda que não prescindam da presença 

do professor incentivando e organizando a leitura, o debate e as dúvidas dos alunos.  
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Resumen 

Las sociedades modernas requieren que los ciudadanos, inmersos en la cultura científica, 
comprendan razonablemente la ciencia y la tecnología. El conocimiento científico está 
presente en nuestras actividades diarias. Por tanto,  es necesario  contar con destrezas que 
ayuden a entender y resolver problemas sociocientíficos. Sin embargo, escolares y público 
adulto muestran una pobre comprensión de la ciencia.  

En este trabajo, se analizan dos casos relacionados con la búsqueda de información sobre 
problemas sociocientíficos,  examinando el proceso seguido por un ciudadano para 
encontrar respuesta a estos problemas. Se trata de identificar obstáculos en el proceso de 
adquisición de esta información, que pueden deberse tanto a la fuente como con el 
receptor. Entre los primeros estarían  las disfunciones que introduce  la 
compartimentalización de la información, reflejo de la estructuración de  las 
administraciones públicas. Entre los segundos se consideran los criterios de 
comprensibilidad del usuario,  que condicionan la terminación de las búsquedas,  y su 
relación con la complejidad del tema científico que se trate.  

Palabras clave: Comprensión pública de la ciencia, CTS, alfabetización científica.  

Introducción 

Los ciudadanos de las sociedades desarrolladas realizan sus actividades cotidianas en un 

escenario inmerso en la cultura científica y tecnológica.  Necesitarían, por tanto, 

conocimientos y habilidades apropiadas para tratar con esta clase de problemas (Marco-

Stiefel, B., 2001). Sin embargo, existen muchos  estudios indicando  que,  a pesar de que el 

interés por la ciencia y la tecnología es alto,  los sujetos en edad escolar y  el público en 

general comprende la ciencia de manera muy  pobre o  elemental (Falk, 2007; Miller 1998; 

Fensham, 1999).   

Las causas de esta situación son complejas pero se apuntan, entre otras, la poca o nula 

relevancia de los contenidos científicos en la vida de los alumnos (Fensham, 2004)  o la 

enseñanza  basada solamente en  la perspectiva de los científicos (Aikenhead, 1996). Por 

ello se proponen  nuevos enfoques en la enseñanza de las ciencias en la escuela, como el 

123 

mailto:jose.otero@uah.es
mailto:victor_jimenez64@yahoo.com


XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

que  relaciona la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (CTS) (Fensham, 2004; Aikenhead, 

1996, 2003).  

Desde luego, la mejora de la “comprensión pública de la ciencia” (Godin y Gingras, 2000; 

Miller, 1998, 1992; Evans y Durant, 1995) se promueve en el contexto escolar con 

medidas y enfoques como los relacionados arriba. Pero también existe una línea de trabajo 

centrada en la población adulta donde se analiza  la respuesta del público a  problemas 

tecno-científicos con relevancia social, como la seguridad en el consumo de alimentos 

(Frewer et al., 2002; Powel et al., 2007), el calentamiento global (Corbett y Durfee, 2004),  

la radiación ionizante (Cross y Price, 1999) o la calidad del aire (Bush et al., 2001).  

Nuestro trabajo se relaciona con problemas de esta clase relacionados con la comprensión 

pública de la ciencia. Examinamos, en particular, dificultades  en la interacción entre 

ciudadanos y fuentes de información de las administraciones públicas sobre problemas 

científicos con  relevancia social.   

En general, la interacción  entre los ciudadanos y la ciencia y la tecnología no está exenta 

de dificultades. Por ejemplo, en lo que se refiere a la tecnología más próxima, los 

dispositivos actuales (automóviles, electrodomésticos) incorporan sistemas de gran 

complejidad y opacidad, incluyendo módulos electrónicos de difícil operación. Es decir, la 

tecnología que utilizamos, y los problemas científicos que se plantean, están fuera de las 

posibilidades de análisis del ciudadano no especialista.  

Estas dificultades existen también en relación con la interacción de los problemas 

científicos más generales, de tipo social. El ciudadano queda en manos de los expertos, a 

cuya opinión acceden a través de los filtros que constituyen los medios de comunicación o 

los portavoces, no especialistas, de la administración del estado. De hecho, el papel de los 

expertos como asesores en problemas con relevancia social es un tema que ocupa a la 

Unión Europea, reclamando transparencia y democratización en las fases de su actuación 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). 

Objetivo 

En este contexto, el objetivo del trabajo es examinar algunos aspectos de la interacción 

entre los ciudadanos y fuentes de información de las administraciones públicas, en dos 

problemas sociocientíficos relacionados con la salud. 

i) Los efectos que la contaminación atmosférica.  
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ii) Las implicaciones que tiene  para la salud el consumo de agua embotellada.  

Se plantea un estudio de casos, donde se transcribe el proceso de búsqueda de información 

sobre estos dos problemas a partir de las administraciones en sus distintos niveles. Se trata 

de identificar obstáculos en el proceso de adquisición de esta información, relacionados 

con la fuente  y el receptor.   

Desarrollo 

Caso 1: Los efectos que la contaminación atmosférica 

Método 

Sujeto 

Se explicó el contexto y el propósito del trabajo a Luisa  (nombre ficticio), ciudadana de 40 

años,  residente en la localidad de Alcalá de Henares, España,  en una zona de estatus 

socioeconómico medio y con nivel educativo que alcanza la educación obligatoria. Su 

ocupación actual es empleada de grandes almacenes.  

Procedimiento 

Se indicó a Luisa  si podría averiguar, con alguna persona o institución responsable, el 

peligro que puede representar  para la salud respirar habitualmente el aire en Alcalá de 

Henares. Consideramos que ésta es, por tanto, la pregunta básica que el ciudadano dirige a 

la administración.   

Luisa efectuó las llamadas telefónicas que considero convenientes  de acuerdo con esta 

instrucción inicial. Las conversaciones telefónicas eran registradas taquigráficamente. Se 

siguió el proceso hasta que los funcionarios le dirigieron a fuentes escritas fuera de las 

oficinas de la administración. 

Resultados  

Proceso de búsqueda 

Luisa escogió como fuente inicial los servicios municipales del Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares. Recibió información en las llamadas o fue redireccionada a otras instituciones.  

La totalidad del proceso de búsqueda tuvo lugar en un período de 14 días. El tiempo 

125 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

invertido en llamadas fue de 23 minutos.  Un resumen del proceso se representa en la 

Tabla 1.  

Tabla 1. 

DIA 
OBJETO DE 
ACTUACIÓN 

ORGANISMO A 
QUIEN SE 

DIRIGE 
MEDIO DURACIÓN 

INFORMACIÓN 
OBTENIDA 

IA 

Obtener 
respuesta a 

pregunta 
base 

Centralita Ayto. 
Alcalá de 
Henares 

Concejalía de 
Medio ambiente. 

Residuos 

Telefónico
7 minutos 

11:25-11:32 

Declaración de falta 
de datos 

Redireccionamiento a 
IC 

IB Información 
Comunidad de 

Madrid. Atención 
al ciudadano 

Telefónico
1 minuto 

11:42-11:43 
Número telefónico de 

la dependencia. 

IC 

Obtener 
respuesta a 

pregunta 
base 

Comunidad de 
Madrid. 

Información 
Ambiental. 

Telefónico
3 minutos 

11:43-11:46 

Declaración de falta 
de datos sobre efectos 

en la salud y  
redireccionamiento a 

IIA 
Los datos de calidad 

del aire le serán 
proporcionados 
posteriormente * 

ID  

Comunidad de 
Madrid. 

Información 
Ambiental. 

Telefónico 1,5 minutos 

*Recibe una llamada 
a las 12:15 de la 

oficina de información 
ambiental con los 

datos de  calidad del 
aire de las 9:00 horas 

de ese día. 

IIA (13 
días 

después 
del día I) 

Obtener 
respuesta a 

pregunta 
base 

Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de 
Sanidad y 
Consumo 

Telefónico
2 minutos 

11:36-11:38 

Declaración de falta 
de datos 

Redireccionamiento a 
IIB 

IIB 

Obtener 
respuesta a 

pregunta 
base 

Alcalá de 
Henares. 
Seguridad 

Pública 

Telefónico
4 minutos 

11:38-11:43 

Declaración de falta 
de datos 

Redireccionamiento a 
IIC 

IIC 

Obtener 
respuesta a 

pregunta 
base 

Alcalá de 
Henares. 
Sanidad 

Ambiental 

Telefónico
1 minuto 

11:43-11:44 

Promesa de 
comunicación 

posterior. ** 

IID  

Alcalá de 
Henares. 
Sanidad 

Ambiental 

Telefónico 2 minutos 

**Recibe una llamada 
a las 13:30 de la 

oficina de Sanidad 
ambiental. Respuesta 

a la pregunta base 
Indefinida y Relativa. 

Redireccionamiento a: 
Internet 
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A partir de la primera consulta,  en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Luisa realizó 9 

llamadas telefónicas (de las cuales, en tres no se obtuvo respuesta), haciendo 7 peticiones 

de información. Experimentó 5 redireccionamientos en los  que el funcionario consultado 

dirige a la ciudadana hacia otra fuente. 

Información obtenida telefónicamente 

La información obtenida durante todo el proceso puede organizarse en tres apartados:  

a) Información diana. Es la información que podría satisfacer la demanda de Luisa. Por 

ejemplo, “Los índices de contaminación por partículas durante todo este mes no 

representan amenaza para la salud de una persona sana”.  

b) Información accesoria: es  de naturaleza similar a la información diana, como  índices 

de contaminación que indican la calidad del aire en un día y una hora determinados. Sin 

embargo, no satisface la demanda.  

c) Información instrumental: esta es información que guía al ciudadano en la búsqueda de 

la información diana y origina redireccionamientos.  Se refiere, por ejemplo, al número de 

teléfono proporcionado  para consultar otro organismo o alguna dirección web en Internet.  

 La información proporcionada directamente por el funcionario en el   paso IID (Tabla 1) 

alude a valores promedio de contaminantes registrados en la unión Europea.  Se menciona 

que no hay unos límites claros de peligrosidad puesto que ésta depende de diversos 

factores, y se establece una semejanza entre la susceptibilidad de personas afectadas por 

olas de calor o alergias y los efectos de los contaminantes.   

En este último paso IID también se proporciona información instrumental consistente en 

dos direcciones web (Madrid.org y apheis.net) señalando que contienen  información sobre 

legislación de calidad del aire y sobre los efectos de los contaminantes en la salud.  

Información en Internet 

El proceso de búsqueda en la web seguido por Luisa, se analizó mediante el método 

desarrollado por Chia-Ching (2007)  adaptado a los propósitos de nuestro estudio.  Utilizó 

los motores de búsqueda de la web, invirtiendo en esta búsqueda alrededor de 25 minutos. 

Obtuvo 14 diferentes localizaciones con gran cantidad de información, que no exigimos 

que leyese. Un análisis de los contenidos por parte de los investigadores mostró que solo 2 
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de las 14 localizaciones incluyen información diana. Las restantes 12 localizaciones  

contienen información accesoria  puesto que no da respuesta directa a la petición de Luisa.  

CASO 2: El consumo de agua embotellada.  

Método 

Sujeto 

Se explicó el propósito del trabajo a Daniel (nombre ficticio), residente en Guadalajara, 

España, también en una zona de nivel socioeconómico medio y con educación del nivel 

obligatorio. Su ocupación es policía municipal.   

Procedimiento 

El mismo que en el caso anterior. En esta ocasión la tarea básica consistía en averiguar, si 

es mejor para la salud beber agua embotellada en la ciudad de Guadalajara.  

Resultados 

Proceso de búsqueda 

Daniel escogió como fuente inicial los servicios municipales del Ayuntamiento de 

Guadalajara.  

Recibió información en las llamadas o fue redireccionado a otras instituciones.  La 

duración del proceso fue de 18,5 minutos.  Un resumen del proceso se representa en la 

Tabla 2.  
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Tabla 2 

DIA 
OBJETO DE 
ACTUACIÓN 

ORGANISMO A 
QUIEN SE DIRIGE

MEDIO DURACIÓN 
INFORMACIÓN 

OBTENIDA 

IA  Información 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Telefónico
2 minutos 

14:45-14:47 
Redireccionamiento a 
IB 

IB Información 
Ayuntamiento de 
Guadalajara  

Telefónico
2 minuto 

14:47-14:49 
Número telefónico de 
las dependencias.  

lC 
Obtener 
respuesta a 
pregunta base 

Confederación 
Hidrográfica del Tajo 

Telefónico
3 minutos 

14:49-14:52 

Declaración de falta de 
datos 
Redireccionamiento a 
ID 

ID  Información 
Ayuntamiento de 
Guadalajara 

Telefónico
1 minutos 

14:51-14:52 

Derivación a servicio 
de la misma 
dependencia. 
Sin respuesta. 

IE 
Obtener 
respuesta a 
pregunta base 

Mancomunidad de 
Aguas de Sorbe  

Telefónico
5 minutos 

14:55-15:00 

Derivación a servicio 
de la misma 
dependencia 
Redireccionamiento a 
Web 

IF 
Obtener 
respuesta a 
pregunta base 

Laboratorio de la 
Mancomunidad de 
Aguas de Sorbe 

Telefónico
5 minuto 

15:01-15:06 

Respuesta a la pregunta 
base Relativa.  
Redireccionamiento a 
Web 

 

Daniel inició la búsqueda en la delegación Provincial de agricultura y desarrollo Rural, 

hizo 6 llamadas telefónicas y experimentó 2 redireccionamientos en el proceso de 

indagación.  

Información obtenida telefónicamente 

Daniel obtiene información accesoria en el último paso lF (ver tabla 2), donde se le asegura 

que el agua de la red, en Guadalajara, es segura, pura, potable, saludable y que pasa por un 

estricto control de calidad. Además, le proporcionan información instrumental 

redireccionandole a otra fuente en internet sugiriéndole  que compare las analíticas del 

agua de la red en Guadalajara y del agua embotellada. 
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Información en internet 

El tiempo invertido en la búsqueda de información en la web fue de aproximadamente 27 

minutos.   Daniel obtuvo información accesoria  en forma de análisis fisicoquímicos del 

agua (conductividad, pH, metales, compuestos orgánicos e inorgánicos), y análisis 

microbiológicos. 

Conclusiones  

No es fácil para un  ciudadano con formación científica básica obtener información 

relacionada con temas sociocientíficos como  el efecto que tiene sobre la salud la 

contaminación del aire o el  consumo de agua embotellada. . Las dificultades encontradas 

son de varios tipos. 

En primer lugar, los sujetos debieron hacer un número alto de llamadas telefónicas en 

ambos casos, (9 y 6),  a varias oficinas públicas (6 y 5), invirtiendo estrictamente en 

llamadas aproximadamente 23 y 18,5 minutos. Además sufrieron 5 y 2 

redireccionamientos, respectivamente, en los cuales el  interlocutor  les orientó hacia 

fuentes inapropiadas. 

En segundo lugar, los ciudadanos recibieron sobre todo información accesoria sobre 

índices de contaminación y datos de analíticas del agua de suministro público, que revelan  

la calidad del aire y del agua pero que no contestan a la pregunta base acerca de los efectos 

sobre la salud.  La  información diana a la que los investigadores (y no los ciudadanos) 

pudimos llegar finalmente,  fué compleja: dos localizaciones web en donde se trata el tema 

de los efectos nocivos de la contaminación en la salud. No pudimos encontrar información 

diana referente a los efectos beneficiosos para la salud que tiene el agua embotellada.  

Solamente encontramos explicaciones del proceso de purificación del agua en la red y 

análisis mensuales de esta agua. Para llegar a ellas hubo que revisar en su totalidad y 

exhaustivamente las tres direcciones web ofrecidas.  

En tercer lugar, no se ofreció  al ciudadano otra opción que dirigir su búsqueda en Internet, 

sin considerar su capacidad para entender y buscar la información. Por ejemplo se le índica 

que compare datos de analíticas de agua embotellada y de agua de la red, pero los 

parámetros examinados en ambas pruebas no coinciden 

En conclusión, es altamente improbable que Luisa y Daniel llegasen a respuestas a la 

pregunta base. Es probable que la  respuesta a las preguntas planteadas sea difícil y 
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compleja, incluso para un experto. Por ejemplo, existen importantes dificultades 

metodológicas para determinar directamente el efecto pernicioso de los contaminantes en 

las personas (Bolumar, 2008). Pero este mismo hecho, plantea importantes interrogantes 

sobre las limitaciones que tiene un ciudadano con una formación científica básica para 

entender los problemas sociocientíficos del entorno.  

Los problemas encontrados para acceder a la información también pueden agravarse por 

las características del sistema administrativo. Es posible que la compartimentalización de 

la organización administrativa, por ejemplo,  no resulte eficiente para la transmisión de 

información como la requerida en el estudio. Ello parece ponerse de manifiesto en los 

múltiples redireccionamientos sufridos por los ciudadanos en nuestro estudio, entre los 

diversos compartimentos administrativos. 

Finalmente, una última  fuente de problemas puede radicar en características del propio 

ciudadano. Por ejemplo, la información obtenida sería muy diferente para un ciudadano 

con dominio del inglés y un buen manejo de los recursos que ofrece internet, comparado 

con otro sin estas destrezas. También, las diferencias en un parámetro, como la 

perseverancia en la búsqueda, o el grado en el que el ciudadano se satisface con la 

información proporcionada, pueden conducir a diferencias fundamentales en la 

información obtenida. Todas estas variables plantean interrogantes importantes sobre la 

posibilidad de acceso a información científica relevante por parte de los ciudadanos no 

especialistas, y sobre los efectos y las limitaciones de un enfoque relativamente ingenuo de 

la alfabetización científica en la escuela. 
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Resumo 

Existem diferentes posicionamentos a respeito da constituição e análise do discurso da 
divulgação da ciência ao grande público. Alguns autores posicionam-se a favor da 
reformulação do discurso da ciência, outros pela reestruturação de um novo discurso e 
outros, ainda, por um discurso que se situa num espaço entre o discurso da ciência e o 
discurso de divulgação da ciência. Neste artigo, buscamos, a partir do conceito de 
gênero em Bakhtin, discutir a estruturação do discurso da divulgação científica, 
considerando-o como um gênero próprio e, portanto, um novo discurso. Assim as 
propostas de inclusão da divulgação científica na sala de aula devem levar em 
consideração as mudanças do gênero discurso que ocorrem quando um texto é 
transposto de uma esfera para outra. 

Introdução 

A ciência é uma prática social e, como tal, não pode ser vista como independente ou 

desvinculada do sujeito e das ideologias que o constituem. Do mesmo modo, a ciência 

não surge ao acaso, ela é fruto de um processo cultural e histórico. Todos estes fatores 

têm reflexo na constituição e estruturação do discurso da ciência, seja ele, nos 

processos de disseminação do conhecimento da ciência na academia, bem como nos 

processos de popularização da ciência (divulgação científica/vulgarização científica). 

Atualmente se tem discutido as questões que envolvem o discurso da ciência, 

especialmente àquelas que dizem respeito à neutralidade e ausência do sujeito no 

discurso científico. Lingüisticamente nos textos científicos são utilizados elementos de 

construção que promovem o apagamento do sujeito no texto, enquanto ser 

ideologicamente constituído. Entretanto, esse apagamento é aparente, pois o sujeito-

autor – histórica e ideologicamente constituído – deixa no seu texto “pistas” que 

refletem sua presença enquanto o sujeito que se inscreve no discurso.  

Quando nos referimos ao discurso de divulgação da ciência, nos processos que tentam 

trazer ao grande público a informação sobre a ciência e a tecnologia, o apagamento do 
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sujeito é relativizado, pois, na maioria das vezes, o trabalho de divulgar a ciência é 

feito por um divulgador e/ou jornalista que fala pela voz do outro – o cientista, ou a 

voz da ciência.   

Neste trabalho pretendemos trazer reflexões sobre o funcionamento do discurso da 

divulgação da ciência ao grande público. A meta principal é mostrar que o discurso da 

divulgação científica trata-se de um discurso novo e não apenas uma reformulação do 

discurso científico, ou uma simplificação do discurso da ciência, como apontam 

alguns autores.    

Posições teóricas sobre o discurso da divulgação científica 

Podemos encontrar na literatura atual alguns autores que analisam a questão da 

estruturação do discurso da divulgação da ciência. Authier-Revuz (1982) aponta que o 

discurso da divulgação científica tem a missão de trazer ao grande público o resultado 

das pesquisas científicas de forma acessível. Esta autora considera que o discurso da 

divulgação científica trata-se de uma prática de reformulação discursiva que parte de 

um discurso fonte (D1) e resulta num discurso segundo (D2), produto de um trabalho 

de reformulação de D1.  Deste modo, D2 é um produto que surge de D1 e pode ser 

comparado a uma tradução, pois a divulgação científica representa o contato entre dois 

discursos: o discurso da ciência e o discurso da sua divulgação. 

Por outro lado, Zamboni (2001), se opõe à concepção de Authier. Para ela, o discurso 

da divulgação científica é um trabalho de formulação de um discurso novo. Em seu 

trabalho, Zamboni, apresenta elementos de análise que demonstram como o discurso 

da divulgação científica se articula sob diferentes formas com o discurso da ciência. 

Para Zamboni, (2001) o discurso da divulgação científica está vinculado ao discurso 

de transmissão de informação.  

Em Orlandi (2001) podemos encontrar um outro tipo de interpretação: essa autora 

considera o discurso da divulgação científica um jogo complexo de interpretações. 

Para ela, a divulgação científica é uma relação estabelecida entre duas formas de 

discurso: o discurso da ciência e o discurso jornalístico. Entretanto, Orlandi deixa 

claro que não se trata de uma tradução, pois é uma relação entre discursos de uma 

mesma língua e não entre línguas diferentes. 
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Grigoletto (2005) concorda com Orlandi, mas inclui uma terceira forma de discurso – 

o discurso cotidiano, que é representado pela voz do senso comum, ou seja, pelo leitor 

da divulgação científica. Para Grigoletto, o funcionamento do discurso da divulgação 

científica constituí-se num “espaço intervalar” que se encontra no entrecruzamento de 

diferentes ordens de saberes e poderes presentes nas instituições da ciência e da mídia. 

Assim, o discurso da divulgação científica é constitutivamente heterogêneo e novo. 

Mas, a autora posiciona-se a favor de um discurso na ordem do deslocamento e não do 

efetivo trabalho de formulação de um novo discurso, como aponta Zamboni (2001). 

Propõe que o discurso da divulgação científica seja visto como um discurso que se 

situa entre o discurso científico, o discurso jornalístico e o discurso cotidiano, 

operando com um deslocamento maior ou menor em relação à 

aproximação/deslocamento do discurso da ciência. 

A partir destas autoras, podemos perceber a existência de diferentes posições em 

relação ao discurso da divulgação científica e sua análise. Por ser um discurso 

constituído por elementos de esferas diferentes (ciência, mídia) ele se torna complexo 

em sua análise e interpretação. O Discurso da Ciência (DC) e o Discurso da 

Divulgação da Ciência (DDC) têm em comum o tema ciência e tecnologia e o suposto 

apagamento do sujeito (autor). Tanto o DDC quanto o DC é um discurso relatado e 

utiliza-se da partícula se e verbos na terceira pessoa do singular para demarcar a 

impessoalidade do autor. Os fatos tomam forma e, muitas vezes, aparecem como 

vozes que falam dentro dos textos. Todavia, nos textos de divulgação científica, o 

cientista parece como um personagem para dar credibilidade ao texto.  

Tendo em vista que o DC e o DDC atuam em esferas diferentes e, portanto, com 

ideologias e interlocutores diferentes, nosso trabalho apóia-se nos estudos de Bakhtin. 

Assim, consideramos o DDC um gênero próprio de discurso, e, portanto deve ser visto 

como um novo discurso.    

O Discurso da Divulgação Científica (DDC) como um gênero próprio de discurso  

Conceituar gênero é referir-se à organização das experiências de linguagem, isto é, 

caracterizar a organização das ações que os interlocutores produzem e as interações 

dialógicas que realizam do eu com o outro. Neste caso o eu refere-se ao divulgador 

que utiliza uma linguagem discursiva para se aproximar do outro – o público (não 

especialista), a partir das informações de um outro – o especialista (o 
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cientista/ciência). Assim, as ações de linguagem poderiam ser resumidas: o divulgador 

fala pelos outros para os outros. Constitui-se, deste modo, uma articulação entre os 

seguintes elementos: a enunciação, o discurso da ciência, o discurso do público e o 

DDC.  

Para Bakhtin (1979), os gêneros refletem as condições específicas e as finalidades de 

cada esfera na qual a linguagem é utilizada, por exemplo, a esfera científica ou a esfera 

midiática e compreende três aspectos: o conteúdo temático, o estilo e a forma 

composicional.  

1. Conteúdo Temático: o conteúdo temático ou tema deve ser 

único, concreto e histórico, pois é a partir dele que podemos 

definir uma enunciação. Em relação ao conteúdo temático da 

divulgação científica podemos dizer que ele está relacionado a 

assuntos de Ciência e Tecnologia; 

2. Estilo: é a seleção entre os recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua. Nas condições em que os textos de 

divulgação científica são produzidos pode-se observar o emprego 

de metáforas, analogias, comparações, exemplificações etc. que se 

constituem recursos lexicais que dão um estilo próprio ao DDC.  

3. Forma Composicional: a maneira como o DDC é constituído e as 

relações dialógicas que acontecem entre o locutor e o receptor 

(interlocutor) põem em ação procedimentos discursivos variados, 

dentre eles: a recuperação de conhecimentos tácitos1, gancho frio2, 

conclusão no início do texto etc.  

Bakhtin, em seus textos, não traz detalhes a respeito do gênero da divulgação da ciência, 

mas faz referência às pesquisas científicas e aos gêneros publicitários como gêneros de 

discurso secundários complexos, ou seja, nascem do convívio cultural mais complexo e 

relativamente mais organizado (Bakhtin, 2003, p. 263). Entretanto, Bakhtin nos deixa 

uma importante contribuição para o entendimento da divulgação científica como um 

gênero de discurso por meio de suas considerações a respeito do caráter dialógico e 

ideológico dos gêneros discursivos, sejam eles quais forem.  

Grillo (2008) considera a discussão dos gêneros discursivos na divulgação científica 

profícuo, tendo em vista, sobretudo o caráter criativo e crítico da ideologia do cotidiano 
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estabelecida por Bakhtin. Para Grillo os enunciados da divulgação científica dialogam 

com o discurso científico tendo em vista as instâncias de recepção. Essa autora ressalta 

a importância de considerar o destinatário da divulgação científica que compreende a 

dialogia entre divulgadores e destinatário presumido. Entende este destinatário como 

complexo, pois este se desdobra entre um público “leigo-ignorante e especialista-sábio”.  

Bakhtin ressalta a importância das relações dialógicas nas quais o sujeito se constitui 

nas relações com o outro. No dialogismo de Bakhtin é imprescindível reconhecer a 

presença do outro, daquele a quem se está falando. O sentido e o significado da 

enunciação para serem compreendidos necessitam do estabelecimento do dialogismo. 

Para Bakhtin (1979), as palavras não são neutras, elas carregam um sentido já 

constituído quando são inseridas em determinados discursos. Todo discurso está 

fundado em um lugar, pois há sempre um caráter responsivo na linguagem. Nossa 

consciência individual está contaminada da palavra do outro. A voz do outro está 

presente no nosso discurso.  

Deste modo podemos perceber que a mudança do interlocutor (caráter dialógico) e as 

ideologias que acompanham as esferas onde a informação/conhecimento circula são 

elementos determinantes para constituição dos gêneros discursivos. No caso da 

divulgação da ciência, o caráter informativo da ciência também contribui para mudança 

de discurso e a necessidade de um gênero específico. A necessidade da divulgação 

científica em chamar a atenção do leitor, despertar-lhe interesse por determinado 

assunto ou tema, fazer com que ele se sinta envolvido pela questão e, principalmente 

que esta questão tenha ligação com o seu cotidiano, requer do DDC muito mais que 

adaptações de linguagem. Requer a constituição de um gênero específico, em que os 

recursos expressivos da língua desempenham um papel fundamental. Além disso, 

devemos também considerar que a variedade de público e o tipo de veículo onde a 

notícia é apresentada. A inclusão maior ou menor de elementos narrativos como gancho 

frio, linguagem coloquial, metáforas, comparações, exemplificações, juízos de valor são 

definidas em função do interlocutor e tem a função de trazê-lo para o interior do texto, 

envolvendo-o no fato. 

O DDC estaria, então, diretamente relacionado ao interlocutor e as ideologias que 

acompanham cada esfera. É pela característica do interlocutor e das ideologias da esfera 

que este discurso se torna mais ou menos próximo do discurso científico. A mudança de 

uma esfera para outra exige uma mudança de discurso, ou seja, o discurso científico ao 
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sair da esfera científica e passar para a esfera midiática incorpora elementos desta nova 

esfera que lhe exige uma mudança de discurso e a constituição de um novo gênero 

discursivo. 

O discurso da divulgação científica no contexto escolar 

Propostas de inclusão da divulgação científica na sala de aula devem levar em conta, 

sobretudo, a constituição da esfera em que os textos circulam, pois como já nos 

referimos anteriormente, a mudança de uma esfera para outra exige um novo gênero 

discursivo. Do mesmo modo que o DC ao passar para o DDC muda de gênero 

discursivo, assim ocorrerá quando o DDC for levado à sala de aula para fins didáticos. 

Passaremos a ter o discurso didático que tem outros objetivos e finalidades.  

Quando nos referimos ao contexto escolar é importante estabelecer uma comparação 

com o conceito de Transposição Didática proposto por Chevallard em 1980. Chevallard 

analisou as modificações que o saber sábio (cientista) sofre até ser transformado em 

saber ensinado (sala de aula). Segundo esta Teoria, um conceito científico ao ser 

transferido de um contexto para o outro passa por profundas modificações e mantém, 

quase sempre, semelhanças com a idéia original. A expressão “quase sempre” foi 

colocada porque existem alguns conhecimentos que são encontrados no saber ensinado 

que não existem no saber sábio (cientista). Isso se deve ao fato de que o saber ensinado 

conta com outros conhecimentos que não necessariamente estão alocados no saber 

sábio.  

Considerando esta Teoria, podemos dizer que os conhecimentos científicos (saberes 

sábios) alteram-se para chegar a um conhecimento que possa ser ensinado nas salas de 

aula (didatização). Mas, por que o saber sábio não pode ser ensinado? Primeiro porque 

os objetivos da escola são diferentes dos objetivos da pesquisa científica. São esferas 

diferentes e, portanto não compartilham os mesmos objetivos e finalidades. Além disso, 

outros fatores influenciam na transposição dos saberes, como: maturidade dos alunos, 

disponibilidade de tempo na escola, profundidade conceitual, linguagem empregada etc. 

Para um conhecimento chegar até a escola e tornar-se um conhecimento a ser ensinado 

vários atores participam do processo: cientistas, educadores, professores,  políticos, 

autores de livros didáticos, pais, alunos, entre outros. Cada um deles contribui para 

delimitar os saberes que chegarão à escola. Assim podemos verificar que para um 
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conhecimento tornar-se um conhecimento a ser ensinado ocorrem alterações na sua 

forma e constituição, ou seja, ocorre mudança de gênero discursivo. 

Assim a “pedagogização” dos textos de divulgação científica de forma direta é, segundo 

nosso ponto de vista, um equívoco. Entretanto defendemos que os textos que divulgam 

a ciência sejam levados à sala de aula de forma mediada pelo professor com o objetivo 

de fomentar debates e discussões. A indicação é que as discussões devem caminhar no 

sentido de envolver os estudantes em torno de debates que abarcam os processos de 

produção da Ciência e da Tecnologia, bem como discussões que desenvolvam uma 

visão crítica dos estudantes a respeito da Ciência e da própria Mídia. A grande 

importância do tratamento de textos de divulgação científica em sala de aula reside no 

fato de possibilitar aos estudantes um contato com aquilo que se tem de mais recente na 

Ciência e na Tecnologia, mas acima de tudo, na possibilidade de criar espaços para 

discussões críticas e ideológicas tanto no que diz respeito à produção científica e 

tecnológica atual, quanto no que diz respeito ao que é veiculado pela mídia.  

A questão do entendimento dos gêneros discursivos passa pela compreensão da posição 

enunciativa dos discursos que é determinado pelo lugar onde o autor do discurso fala. 

Nele estão escritos a visão de mundo do autor, seus valores, seus significados, seus 

sentidos. Estas marcas deixadas nos textos são elementos importantes para discussão da 

divulgação científica na sala de aula, pois será por meio delas que o estudante poderá 

estabelecer uma leitura crítica a respeito daquilo que se divulga na mídia em geral. 

Gómez (1997) apresenta algumas formas de aproveitar melhor os meios de 

comunicação de massa (MCM) para intervenção pedagógica. Uma de suas propostas é a 

Leitura crítica que prioriza a análise crítica do conteúdo das mensagens.  

A Leitura Crítica tem significado importante nas propostas que pretendem inserir a 

divulgação científica na sala de aula, pois sendo a divulgação científica um gênero 

discursivo próprio esta guarda elementos da sua esfera de produção. O autor sugere que 

se utilizem estratégias que permitam analisar criticamente o conteúdo das mensagens e 

evidenciar ante os receptores o tipo de valores e conotações com que foram elaborados. 

Gómez também salienta que o fato de discutirmos e analisarmos criticamente os MCM 

no contexto escolar proporciona aos estudantes a oportunidade de avaliar os meios de 

comunicação e, com isso, os estudantes aprendem a fazer melhores escolhas em relação 

ao que assistem ou lêem.  
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Conclusão 

O Discurso da Divulgação Científica constitui-se um novo gênero discursivo que guarda 

em si características provenientes do texto científico (a informação), ou seja, traz no seu 

discurso recursos lingüísticos do texto que lhe serve de fonte. O trabalho do 

divulgador/jornalista é resultado de um gesto interpretativo do discurso da ciência e não 

apenas uma reformulação do discurso da ciência. Ao produzir o discurso da divulgação 

científica o divulgador/jornalista desloca-se para um campo diferente do campo da 

ciência e isso implica no deslocamento de saberes. O divulgador/jornalista passa a 

inscrever seu discurso num intervalo que compreende ciência/mídia/público leitor. Ao 

transitar por este espaço o divulgador produz sua interpretação a respeito da ciência e 

sua voz ressoa no discurso da divulgação científica. Todo este “jogo de interpretações” 

terá reflexos na forma com que se constituirão os significados por parte de quem recebe 

a informação. No caso da divulgação científica quando um conhecimento sai da esfera 

científica para ser divulgado, isto é, passa para esfera midiática ele muda em sua 

composição, forma e estilo, ou seja, muda o gênero discursivo.  

Assim, tendo em vista a constituição de um novo gênero de discurso quando passamos 

da esfera científica para esfera midiática, do mesmo modo teremos um novo gênero 

discursivo ao passar da esfera midiática para esfera didática (escola). Deste modo a 

inclusão da divulgação científica na sala de aula deve levar em conta os debates 

estabelecidos na análise do discurso, pois estamos tratando de contextos diferentes de 

circulação dos discursos e, portanto, com implicações também diferentes. A mudança de 

uma esfera para outra implica, obrigatoriamente, na mudança dos seus significados e de 

sua compreensão. Entretanto, consideramos a inclusão da divulgação científica na sala 

de aula como necessária e importante, especialmente quando utilizada como ferramenta 

para discussão e promoção de debates em sala de aula, pois esta propicia não somente a 

análise da Ciência e da Tecnologia atual, mas também a análise e discussão das 

ideologias que permeiam toda nossa sociedade. 

Notas: 

1 Conhecimentos tácitos: conhecimento proveniente do convívio cotidiano e construído 

ao longo da vida. 
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2 Gancho frio: estratégia narrativa na qual se cria uma situação de suspense ou tensão 

inicial no texto para prender a atenção do leitor. 
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Resumo 

Os Geoparques têm um papel fundamental a desempenhar na educação do público escolar, 
em geociências e para a conservação da Natureza. A educação em geociências deverá 
permitir uma consciencialização das gerações presentes e futuras, da premência de uma 
gestão sustentável dos recursos naturais, pelo ser humano. Os Geomonumentos, as Rotas 
de índole geológica e os museus são espaços didácticos/recursos educativos por excelência, 
incluídos nos Programas Educativos do Geopark Naturtejo: A Escola vai ao Geopark e O 
Geopark vai à Escola, criados no ano lectivo 2007/2008. Mas para além destas propostas o 
Geopark está disponível para aceitar novos desafios sugeridos por escolas do seu território. 
Assim, em Setembro de 2008, a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, com o apoio do 
Geopark Naturtejo atendem o pedido do Agrupamento de Escolas de Idanha-a-Nova, que 
pretendia que os seus alunos do 1º Ciclo conhecessem os geomonumentos localizados no 
seu concelho. Em Janeiro de 2009, os alunos tiveram uma aula pré-saída de campo, na sua 
Escola, para preparar as saídas de campo que decorreriam em Fevereiro e Março, em 3 dos 
geomonumentos do concelho de Idanha-a-Nova: Parque Icnológico de Penha Garcia, 
Inselberg de Monsanto e Canhão fluvial do Erges, em Salvaterra do Extremo. A 3ª etapa 
deste Projecto anual decorreu em Março no âmbito do Festival da Primavera e a 4ª no dia 
mundial do Planeta Terra. A 5ª etapa, realizar-se-á em Junho, quando todos os 
participantes se reunirem para festejar de uma forma lúdica e pedagógica o dia mundial do 
Ambiente, no Monte-Ilha de Monsanto. 

Palavras-chave: Geopark Naturtejo; programas educativos; geociências; geomonumentos; 
1º ciclo do Ensino Básico 

Introdução 

O Geopark Naturtejo da Meseta Meridional integrou as Redes Europeia e Global de 

Geoparques da UNESCO, em 2006. Localiza-se na zona centro de Portugal, fazendo 

fronteira a Este com Espanha. O seu território compreende cerca de 4600 Km2 pertencentes 

aos concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, 

Oleiros e Nisa (Figura 1).  
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Fig. 1. Localização do Geopark Naturtejo, no território Português. Adaptada de Catana (2008a). 
(Mapas elaborados a partir de dados digitais disponíveis no Instituto Geográfico do Exército em 

http://www.igeoe.pt/). 

Estes seis Municípios associaram-se em 2004 e formaram uma empresa intermunicipal de 

turismo – a NATURTEJO EIM, que é a entidade responsável pela criação e gestão do 

Geopark Naturtejo. 

A premência da educação em Geociências e para a Conservação da Natureza desde 

níveis básicos de educação 

As Geociências ou Ciências da Terra estudam a parte natural, não viva, do nosso planeta, 

ou seja, a geodiversidade (Brilha 2005). A maioria das geociências, tais como, a 

estratigrafia, a geologia estrutural, a hidrogeologia, a mineralogia, a paleontologia, a 

geomorfologia e a petrologia tornaram-se muito herméticas, ficando fora do alcance do 

público em geral (Bonito, 2001). Todavia, desde há 4 milhões de anos que a história 

humana se vem escrevendo e a sua evolução foi condicionada pela existência de 

diversidade de recursos geológicos (Velho, 2006). Porém a humanidade tem vindo a perder 

a consciência de que muitas das suas acções são nefastas para o meio ambiente.  
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As geociências contribuem para prevenir e resolver situações com as quais o Homem se 

confronta, tais como, hidrogeológicas, agropecuárias, de poluição, catástrofes naturais, uso 

de recursos energéticos, procura e utilização de matérias-primas, produção de obras de 

engenharia, etc. (Bonito, 2001). Deverá procurar-se uma consciencialização, a nível global, 

da influência que a utilização correcta da Natureza tem sobre a humanidade. Assim, é 

urgente tornar estas ciências mais acessíveis a todos, revestindo-se o ensino das 

Geociências de um valor formativo inigualável. A formação dos cidadãos deverá incluir as 

Geociências, desde níveis básicos de educação, contribuindo com uma grande componente 

do meio ambiente, desenvolvendo o respeito pela natureza (Bonito, 2001). Porém, a 

educação em geociências só pode ser bem sucedida se for permitido o contacto directo com 

a geodiversidade, recorrendo por exemplo a saídas de campo (Brilha, 2005).  

Um Geoparque deve promover a conservação do património geológico para as gerações 

futuras e a educação do público em geral, em temáticas geológicas e ambientais. Para 

atingir esses pressupostos, nada melhor do que educar e sensibilizar as crianças, os 

adolescentes e os jovens para a conservação e respeito pela Natureza. Estes têm mentes 

mais abertas à consciencialização ambiental, podendo depois partilhar as suas ideias junto 

das famílias, levando por vezes à alteração de hábitos muito enraizados e pouco amigos do 

ambiente (Catana, 2008b).  

Os Programas Educativos do Geopark Naturtejo destinados ao público escolar 

“A Escola vai ao Geopark” e “O Geopark vai à Escola” 

Segundo a UNESCO, um Geoparque é um território com limites bem definidos e com uma 

área suficiente alargada de modo a permitir um desenvolvimento sócio-económico local, 

cultural e ambiental sustentável. Este território terá de incluir geossítios de especial 

relevância científica, educativa, estética, de ocorrência rara, associados a valores 

ecológicos, arqueológicos, históricos e culturais. Para que haja uma efectiva conservação 

do património geológico faz todo o sentido educar e sensibilizar o público escolar para a 

conservação e respeito pela Natureza, numa perspectiva holística. Assim, no ano lectivo 

2007/2008, a Naturtejo EIM, criou dois tipos de Programas Educativos para Instituições 

Educativas, intitulados a “A Escola vai ao Geopark” e “O Geopark vai à Escola”.  

“A Escola vai ao Geopark” destina-se a alunos e professores das Instituições de Ensino 

inseridas no território do Geopark, das restantes do país e é adaptável a Instituições de 
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Ensino estrangeiras. “O Geopark vai à Escola” é um programa gratuito e específico para 

alunos e professores de Instituições de Ensino incluídas no território Naturtejo.  

Na concepção de ambos os Programas Educativos, foram tidos em consideração os 

programas curriculares do Ministério da Educação, das disciplinas que incluem temáticas 

geoambientais. Os níveis de ensino a que se destinam os programas educativos do Geopark 

são o 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário, Ensino Profissional e Ensino 

Superior. 

As Saídas de Campo que estão incluídas nos dois Programas Educativos permitem que os 

participantes entrem em contacto directo com o meio natural, onde poderão conhecer os 

geossítios e praticar desportos de Natureza. As diversas actividades permitir-lhes-ão 

reconhecer a importância da conservação dos geossítios, locais chave para a compreensão 

da história da evolução da Vida e da do próprio planeta Terra.  

Para o ano lectivo 2008/2009, no âmbito do Programa “A Escola vai ao Geopark”, a 

Naturtejo EIM propôs 9 saídas de campo que incluem 10 geossítios e 5 espaços 

museológicos do seu território. No Programa “O Geopark vai à Escola”, as instituições de 

ensino do Geopark podem usufruir da saída de campo Geodiversidade à volta da nossa 

Escola, de aulas pré-campo, entre outras actividades.  

Os Programas Educativos do Geopark são dinamizados por Monitores com qualificação 

científico-pedagógica em Geociências. Estes são apoiados, durante as actividades de 

desportos de Natureza, por Técnicos especializados de empresas outdoor que colaboram 

com a Naturtejo EIM. 

O Projecto anual destinado ao 1º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas 

de Idanha-a-Nova “Descobre os geomonumentos do teu concelho” 

Parceiros, responsáveis, colaboradores e destinatários do Projecto 

A solicitação para o desenvolvimento de um projecto anual para os alunos do 1º ciclo do 

Agrupamento de Escolas de Idanha-a-Nova, cuja temática envolvesse os geomonumentos 

do Geopark Naturtejo localizados no Concelho de Idanha-a-Nova, foi apresentada pela 

Prof.ª Laurinda Geraldes, em Setembro de 2008, tendo sido designado “Descobre os 

Geomonumentos do Geopark Naturtejo localizados no teu concelho”. Este projecto está a 

ser dinamizado pela Câmara Municipal de Idanha-a-Nova (Departamento de Acção Social, 

Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Tempos Livres) e conta com o apoio do Geopark 
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Naturtejo e do Agrupamento de Escolas de Idanha-a-Nova (Departamento do 1º Ciclo). As 

actividades deste projecto inserem-se no novo Programa educativo do Geopark Naturtejo 

para escolas do seu território – ANIM’A ROCHA, que conjuga actividades no Campo e na 

sala de Aula. Os três responsáveis pelo desenvolvimento deste Projecto anual são os 

Professores Laurinda Geraldes (Coordenadora das Actividades de Enriquecimento 

Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas de Idanha-a-Nova), 

Mário Vicente (Coordenador do Departamento do 1º ciclo do Ensino Básico do 

Agrupamento de Escolas de Idanha-a-Nova) e Maria Manuela Catana (Técnica do 

Gabinete de Geologia e Paleontologia, da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e 

responsável pelos Programas Educativos do Geopark Naturtejo) e contam com a 

colaboração dos Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas de 

Idanha-a-Nova e de Técnicos da Naturtejo EIM. Os destinatários são os 272 alunos do 1º 

Ciclo do Ensino Básico do concelho de Idanha-a-Nova, pertencentes a 16 turmas de 8 

Escolas: Penha Garcia, Termas de Monfortinho, Ladoeiro, S. Miguel D’Acha, Relva, 

Idanha-a-Nova, Rosmaninhal e Zebreira.  

Os objectivos do Projecto 

Com o desenvolvimento deste Projecto anual pretende-se: incentivar e promover o 

contacto directo com o espaço natural local; sensibilizar para a protecção e conservação do 

património Natural e Cultural; promover o contacto directo com os objectos de estudo; 

permitir a utilização de instrumentos científicos associados ao trabalho de campo; 

complementar o programa curricular do Ministério da Educação da disciplina de Estudo do 

Meio; auxiliar os professores nas temáticas da área das geociências; incrementar a literacia 

científica e contribuir para o exercício da cidadania. 

Caracterização das Etapas do Projecto 

Para a dinamização das actividades de campo foram seleccionados 3 geomonumentos do 

Geopark Naturtejo, localizados no Concelho de Idanha-a-Nova, nomeadamente, o Parque 

Icnológico de Penha Garcia, o Inselberg de Monsanto e o Canhão fluvial do Erges, em 

Salvaterra do Extremo. Estes, por uma questão de simplificação da linguagem, passaram a 

ser designados por Parque dos Fósseis de Penha Garcia, Monte-Ilha de Monsanto e Vale 

apertado do Erges, em Salvaterra do Extremo. Na escolha dos 3 geomonumentos foram 

tidos em conta vários factores, tais como, raridade/abundância, a segurança, as condições 

de observação, a acessibilidade, a possibilidade de realizar actividades pedagógicas, a 
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existência de percursos pedestres marcados, o grande potencial interpretativo, a 

inteligibilidade para esta faixa etária (6 a 10 anos), a existência de elementos culturais e 

elementos particulares de fauna e flora associados. 

Porém, o Projecto não se restringe a Aulas no Campo. Na tabela 1 apresentam-se as cinco 

etapas.  

Tabela 1. As cinco etapas do Projecto “Descobre os geomonumentos do Geopark Naturtejo, 
localizados no teu concelho” 

Etapas Designação Duração Cronologia 

1ª Aula na Escola  90 minutos Janeiro 

2ª Aula no Campo  3 horas Fevereiro e Março 

3ª Atelier de 
modelagem/moldagem de 
fósseis  

30 minutos 24 a 26 de Março 
Festival da Primavera 

4ª Atelier de pintura de moldes 
e modelos de fósseis  

90 minutos 22 de Abril 
Dia Internacional do Planeta 
Terra/ Dia Nacional do 
Património Geológico 

5ª Festa do Ambiente, no 
Monte-Ilha de Monsanto 

5 horas 5 de Junho 
Dia Mundial do Ambiente 

 

1ª etapa – a Aula na Escola 

A primeira etapa consistiu numa aula pré-saída de campo, a decorrer na Escola, para cada 

uma das turmas. Foi elaborado o plano da Aula na Escola. Nesta aula foi apresentado o 

Geopark Naturtejo e o Geomonumento que os alunos iriam estudar e descobrir ao longo do 

Ano Lectivo 2008/2009. A primeira novidade foi a de terem uma Professora diferente a 

ensiná-los durante uma aula de Estudo do Meio. A indumentária da mesma era a usada em 

dias de Trabalho de Campo. Os conceitos abordados foram: cientista; geologia; geólogo; 

instrumentos usados por um geólogo no Trabalho de Campo (bússola, martelo de geólogo, 

lupa de mão, cartas geológicas e topográficas, binóculos, máquina fotográfica, fita métrica, 

mochila, caderno de campo, caneta, etc.); geoparque; geomonumento; Geopark Naturtejo; 

rocha; mineral e fóssil. Durante a aula, os alunos puderam acompanhar a explicitação de 

alguns dos conceitos e uma breve caracterização do geomonumento que visitariam na aula 

de campo, através da apresentação de slides em powerpoint; observar alguns dos 

instrumentos usados por um geólogo; analisar um mapa do Geopark; construir um puzzle 

da “Carta Geológica Fácil” do Geopark e os seus 16 geomonumentos (Figura 2); observar 

e analisar amostras de minerais, rochas e fósseis, a olho nu e usando a lupa de mão (Figura 
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3), com predomínio dos existentes no território Naturtejo. No final de cada aula, para 

resumir e relembrar os novos conceitos cantou-se uma canção intitulada “É o Parque 

Geopark Naturtejo”, acompanhada de guitarra, escrita especialmente para animar as várias 

etapas deste projecto.    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   Fig. 2. Alunos do 3º ano a construir o puzzle.            Fig. 3. Alunos do 2º ano a observar rochas. 

2ª etapa  - a Aula no Campo 

Foi elaborado um plano de aula para cada uma das três Aulas no Campo, consoante o 

geomonumento a que respeitavam. Foram seleccionadas partes de percursos pedestres, de 

modo a que os alunos andassem no máximo 2 km. Na Rota dos Fósseis (Penha Garcia), 

seleccionaram-se 14 pontos de paragem; na Rota dos Barrocais (Monsanto), 11 pontos e na 

Rota dos Abutres (Salvaterra do Extremo) 10. Cada Escola visitou apenas um dos 3 

geomonumentos, o que lhe ficava mais próximo geograficamente. Com excepção das 

Escolas de Penha Garcia e Relva, que visitaram 2 geomonumentos, o localizado no seu 

entorno e ainda o Vale apertado do Erges, em Salvaterra do Extremo. 

No início de cada Aula no Campo foi entregue aos Professores uma lista com sugestões de 

actividades/trabalhos a realizar depois da Aula no Campo. Durante as aulas de campo, 

foram propostas diversas actividades práticas, onde os alunos usaram binóculos (Figura 4), 

bússolas (Figura 5), cartas topográficas, mapa do território do Geopark e a “Carta 

geológica fácil”. 
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    Fig. 4. Observação de grifos no vale do Erges.       Fig. 5. Utilização da bússola no vale do Erges.  

3ª etapa  - o Atelier de modelagem/moldagem de fósseis 

O Atelier de Moldagem e Modelagem de fósseis foi um evento inserido no âmbito do 

Festival da Primavera, que decorreu na Escola EB 2,3/S José Silvestre Ribeiro de Idanha-

a-Nova (Sede do Agrupamento). Durante o Atelier de Moldagem e Modelagem de fósseis, 

os alunos fizeram réplicas em gesso, usando moldes em silicone de Trilobites, Amonites, 

dentes de Megalodon e garras de Raptor. Por outro lado, deram largas à sua imaginação e 

modelaram com pasta de modelar diversos fósseis, tais como Trilobites, Cruziana (Figura 

6), Orthoceras, Turritella, Amonites, Bivalves, Estrelas-do-mar e Ouriços-do-mar. 

Participaram 272 alunos do 1º Ciclo, 115 do 2º Ciclo do Ensino Básico, do Agrupamento 

de Escolas de Idanha-a-Nova e 20 de 3º e 4º ano da Educação Primária (Ensino Básico) da 

Escola de Zarza La Mayor (Espanha). Foi uma actividade com grande adesão e sucesso, e 

que não terminou no fim dos 3 dias de Festival. Os modelos e réplicas de fósseis foram 

entregues, em cada escola do 1º Ciclo, a cada turma, e pintados pelos seus autores. 

Esperamos que surjam verdadeiras obras de arte, com muita cor. As melhores serão 

expostas, em Setembro de 2009, durante a VIII Conferência Europeia de Geoparks, no 

Centro Cultural Raiano de Idanha-a-Nova. 
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      Fig. 6. Aluno a modelar uma Cruziana.                 Fig. 7. Alunos do 1º Ciclo com os seus moldes e 

modelos de fósseis. 

4ª etapa – o Dia da TERRA: Atelier de pintura de moldes e modelos de fósseis  

Este Atelier de pintura de moldes e modelos de fósseis em gesso e pasta de modelar foi 

uma acção enquadrada na programação do Geopark Naturtejo, para a comemoração do Dia 

Mundial da Terra e dia Nacional do Património Geológico – 2009, que decorreu em plena 

Rota dos Fósseis, em Penha Garcia. Participaram nesta actividade os alunos da Escola do 

1º Ciclo do Ensino Básico de Penha Garcia (Figura 8), que pintaram os trabalhos 

previamente elaborados no Atelier de Modelagem/Moldagem inserido no Festival da 

Primavera (Figura 9). A estes alunos juntaram-se 46 alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, 

do Colégio dos Padres Redentoristas de Castelo Branco, pintando moldes de fósseis em 

gesso.  

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 8. Pintura dos moldes de fósseis.                        Fig. 9. Molde de Trilobite pintado.      

5ª etapa - a Festa do Ambiente, no Monte-Ilha de Monsanto 

Neste dia reunir-se-ão todos os participantes do Projecto anual, no sopé do Monte-Ilha de 

Monsanto, no lugar mítico e místico de S. Pedro de Vir-a-Corça, pretendendo-se que seja 

um dia de convívio em contacto com o meio ambiente, onde exista sensibilização para a 
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conservação da Natureza. Estão previstas várias actividades lúdico-pedagógicas, tais como, 

um jogo de pista, onde têm de responder a questões sobre o Geopark, os geomonumentos 

visitados, fósseis, rochas, minerais, etc., para porem em prática o que aprenderam durante 

as Aulas na Escola e no Campo. O Centro de Ciência Viva de Estremoz estará presente 

com um quiosque móvel e dinamizará as actividades experimentais “o Ciclo da água” e o 

“Vulcanismo a brincar”. Serão dinamizados jogos ambientais. Visitar-se-á a Ermida de S. 

Pedro de Vir-a-Corsa e ouvir-se-á contar a sua lenda. Realizar-se-á uma visita à exposição 

dos trabalhos resultantes deste projecto anual. E para encerrar as actividades, todos juntos 

entoarão a "canção oficial" do Projecto, atrás mencionada. 

Balanço provisório do Projecto 

Falta realizar a 5ª e última etapa deste Projecto anual. Relativamente às quatro etapas já 

desenvolvidas, apresentam-se os números de participantes na Tabela 2. 

Tabela 2. Número de alunos e professores participantes nas 4 etapas já realizadas. 
Nº Etapa Nº de alunos Nº de Professores 

1ª 272 17 
2ª 272 17 
3ª 410 17 
4ª 61 5 

Totais 1015 56 
 

Aguarda-se com expectativa pelos trabalhos desenvolvidos pelos alunos depois da “Aula 

no Campo”, dado que foram apresentadas diversas sugestões aos seus professores. Os 

trabalhos resultantes deste Projecto anual integrarão uma exposição que estará patente na 

Festa do Ambiente, no dia 5 de Junho de 2009. Destes, serão seleccionados os melhores e 

expostos durante a 8ª Conferência de Geoparks da Rede Europeia, em Setembro. 

 Foram desenvolvidos/adquiridos vários recursos educativos, tais como, slides em 

Powerpoint, a Carta Geológica fácil, o Puzzle da “Carta geológica fácil”, moldes em 

silicone para fazer réplicas de fósseis usando gesso, conjuntos de rochas do Geopark, a 

canção “É o Parque Geopark Naturtejo”, no âmbito deste Projecto anual.  

Considerações finais 

No seu primeiro ano lectivo de implementação, os Programas Educativos do Geopark 

Naturtejo contaram com 983 participantes (entre Fevereiro e Julho de 2008), entre alunos e 

professores portugueses e foram galardoados com o “Prémio Ecoturismo 2008” da SKAL 
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Internacional, na categoria Programas Educativos - Media. No ano lectivo 2008/2009 

participaram entre 23 de Novembro de 2008 e 10 de Maio de 2009, 2191 alunos e 

professores oriundos de Portugal e Espanha. Pretende-se ampliar a gama de recursos 

educativos a disponibilizar para aulas pré-campo, campo, e pós-campo, de forma a que os 

alunos tenham um papel cada vez mais activo durante estes momentos de ensino-

aprendizagem. O Projecto anual “Descobre os geomonumentos do Geopark localizados no 

teu concelho”, bem como os recursos educativos criados poderão servir como base para 

outros projectos similares que se venham a realizar no concelho de Idanha-a-Nova e nos 

outros concelhos do Geopark, destinados ao 1º ciclo, ou a outros níveis de ensino, com as 

respectivas adaptações. A experiência adquirida ao longo deste projecto de educação em 

geociências e para a conservação da Natureza, com o 1º Ciclo do Ensino Básico, impele-

nos e encoraja-nos a alargar os Programas Educativos do Geopark ao Ensino Pré-Escolar, 

já no ano lectivo 2009/2010. 
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tornaram possível a realização do Projecto anual caracterizado neste trabalho. 

Referências Bibliográficas 

Bonito J. (2001). As Actividades práticas no ensino das Geociências: um estudo que procura a 

conceptualização. Temas de Investigação 17. Ministério da Educação. Instituto de Inovação 

Educacional. Lisboa. 290 p. 

Brilha J. (2005). Património Geológico e Geoconservação. A conservação da natureza na sua 

vertente geológica. Palimage Editores, Braga, 199 p. 

152 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

153 

Catana, M. M. (2008a). Valorizar e Divulgar o Património Geológico do Geopark Naturtejo. 

Estratégias para o Parque Icnológico de Penha Garcia. Tese de Mestrado em Património 

Geológico e Geoconservação, Universidade do Minho. Vol. 1, 279 p + Vol. 2, 159 p. + 1 

DVD anexo. 

Catana M. M. (Coord.) (2008b). Os Programas Educativos do Geopark Naturtejo/Los Programas 

Educativos del Geopark Naturtejo. Naturtejo EIM, 60 p. 

Velho J. (2006). Os Recursos Minerais. Uma visão geo-histórica. Palimage Editores. Viseu. 476 p. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

154 
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Resumo 

Nesta comunicação apresentam-se os programas do IEEE (Institute of Electrical and 
Electronic Engineers) de apoio ao ensino pré- universitário para despertar as vocações para 
o exercício de profissões da área das ciências, nomeadamente das engenharias. Dá-se 
especial ênfase aos programas que se estão a começar a realizar em países da região 8 do 
IEEE (Europa, Próximo Oriente e África) a que pertence Portugal: TISP (Teacher In-
Service Program) e TryEngineering.org. 

Palavras chave: Pré-universitário, engenharia, vocação. 

Introdução 

O IEEE é a maior associação profissional do mundo e tem cada vez mais um carácter 

global. Tem actualmente cerca de 400.000 membros distribuídos pelos 5 continentes e está 

presente em mais de 100 países (http://www.ieee.org). A estrutura geográfica actual do 

IEEE divide-se em 10 regiões. As 6 primeiras situam-se nos Estados Unidos da América, 

onde foi fundada há 125 anos uma organização profissional de engenheiros que após 

diversas evoluções e fusões com outras associações congéneres levou à actual estrutura 

global do IEEE. A região 7 engloba o Canadá, a região 8 a Europa, Próximo Oriente e 

África, a região 9 a América Latina e a 10 a restante Ásia e a Austrália. A Secção 

Portuguesa do IEEE foi fundada em 1981 e tem estatuto legal como associação sem fins 

lucrativos “Associação IEEE Portugal Section” (http://www.ieee-pt.org), desde Janeiro de 

2008. A Secção Portuguesa está integrada na região 8 (http://ieee.org/r8).  

Foi detectado no final da década de 90, devido ao declínio das vocações para o exercício 

de profissões da área das engenharias que engloba, que era necessário o IEEE actuar, não 

só como até então, no apoio à formação universitária e educação contínua dos seus 

associados, mas também no apoio à educação pré-universitária. Para o efeito foram 

estabelecidos vários programas de actuação de que se destacam o TISP (Teacher In-

Service Program) e o TryEngineering.org. Com estas iniciativas pretende-se aumentar o 

conhecimento dos jovens e seus educadores sobre as realidades do exercício duma 

profissão de engenharia e portanto motivar os jovens para o estudo das ciências. Há 
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preconceitos instalados na sociedade sobre o exercício de carreiras técnicas que é 

necessário desmistificar. A engenharia não é física nem matemática mas a utilização da 

física e matemática para a solução de problemas práticos da vida do dia-a-dia. A criação de 

equipas multidisciplinares, com docentes dos vários níveis de ensino e profissionais de 

engenharia, poderá dar um contributo positivo para a solução do problema da falta de 

vocações para as áreas das ciências. 

Também se decidiu organizar congressos que abordassem o tema das necessidades 

crescentes de formação nas áreas das tecnologias (An International Pre-University 

Engineering Education Summit) bem como as necessidades da educação para a engenharia 

na sociedade global. O primeiro destes congressos realizou-se em Munique em Novembro 

de 2007. O livro de actas já foi publicado está-se a estudar formas de se implementar na 

região 8 as recomendações dele saídas. 

Descrevem-se de seguida, os principais programas dedicados ao ensino pré-universitário, 

que foram desenvolvidos no âmbito do “Education Activities Board - EAB” 

(http://www.ieee.org/web/education/). 

TISP - Teacher In-Service Program 

No programa “The Teacher In-Service Program” utiliza-se a experiência de sócios 

voluntários do IEEE como técnicos de engenharia para a realização de demonstrações da 

aplicação de conceitos da engenharia no ensino e aprendizagem de disciplinas do ensino 

pré-universitário nomeadamente de física, de matemática e de tecnologias 

(http://www.ieee.org/web/education/preuniversity/tispt/). Para o efeito, o IEEE organiza 

encontros de formação para os seus sócios que se disponibilizam para voluntariamente 

trabalhar localmente em conjunto com docentes do ensino pré-universitário (básico e 

secundário). Os voluntários do IEEE, após receberem a formação, apoiarão os docentes do 

ensino pré-universitário na preparação de aulas das suas disciplinas onde conceitos do 

programa oficial são integrados em demonstrações práticas de engenharia. Deste modo, 

pretende-se aumentar nas crianças e adolescentes os conhecimentos de tecnologias e 

encorajá-los a optar por vias de ensino que lhes permitam mais tarde seguir uma profissão 

técnica, nomeadamente, mas não só, de engenharia. 

Nos encontros de formação aprendem-se técnicas e estratégias para motivar os docentes do 

ensino pré-universitário, participa-se na execução de demonstrações práticas, ausculta-se a 
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opinião de docentes do ensino pré-universitário com funções chave na zona geográfica e 

abordam-se formas de obter meios para apoiar as posteriores acções junto dos docentes do 

ensino pré-universitário. Uma das características que se pretende obter para as 

demonstrações a serem integradas em aulas curriculares do ensino pré-universitário é o 

baixo custo. Estas demonstrações são definidas pelos voluntários do IEEE e docentes do 

ensino pré-universitário que as vão realizar olhando não só o nível etário e de formação 

dos alunos mas também o meio onde se integra cada escola básica ou secundária. Uma lista 

de possíveis demonstrações consta de outro dos programas do IEEE de apoio ao ensino 

pré-universitário, que será descrito no próximo capítulo. 

Para apoiar a realização dos encontros de formação estão disponíveis nas páginas da Web 

do IEEE (TISP) relatórios sobre acções realizadas no passado, em particular Actas, 

Apresentações dos Instrutores e avaliação dos resultados obtidos. 

 O apoio das autoridades educativas locais e centrais é sempre procurado pelo IEEE, que 

assim pretende ser um parceiro activo e nunca um substituto ou concorrente de acções já 

existentes. 

Desde 2001 já se organizaram mais de 85 encontros de formação deste tipo em muitas das 

regiões do IEEE. No entanto, até ao presente, na região 8 só se efectuaram acções na 

África do Sul. 

Esta comunicação, pretende ser mais um passo na divulgação do programa e busca de 

parceiros para realizar em Portugal uma acção TISP do IEEE, que se pretende iniciar no 1º 

trimestre de 2010. 

TryEngineering 

O programa “TryEngineering” foi desenvolvido pelo IEEE em cooperação com a IBM 

(http://www.tryengineering.org/). É um recurso para estudantes (entre 8 e 18 anos de 

idade), seus pais e professores. Ele é um portal sobre engenharia e carreiras em engenharia 

que se espera ajude os jovens a entender melhor o que significa engenharia e como uma 

carreira de engenharia pode ser uma hipótese para o seu futuro. Ajuda-os a descobrir se 

neles existe em potência um engenheiro. 

Embora a língua técnica oficial do IEEE seja o inglês, este portal já está traduzido em 

diversas línguas, uma das quais é o português. Tal deve-se à especificidade do público-alvo 

deste programa (http://www.tryengineering.org/lang/portuguese/). 
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Neste portal esclarece-se o que é “engenharia” de diversas formas. Desde uma descrição 

muito geral do que é um engenheiro, à listagem e descrição das múltiplas áreas da 

engenharia, e suas especificidades, quais as matérias do ensino pré-universitário que são 

mais importantes para a prossecução de uma carreira de engenharia, e listagens de 

Universidades e cursos disponíveis, muita informação está disponível no portal. 

Tem uma pergunta sobre engenharia? Não há nada melhor do que perguntar a um 

especialista! Através do portal pode-se enviar uma pergunta a um engenheiro ou estudante 

universitário de engenharia, que lhe responde a curto prazo, por exemplo sobre cursos 

universitários, saídas profissionais, salários, orientação para um dado campo específico da 

engenharia. As perguntas/respostas são colocadas nas páginas de perguntas frequentes já 

respondidas do “TryEngineering”. A consulta destas páginas, pode já responder a muitas 

das questões a formular. 

Existem listas de oportunidades para exercer actividades em ciência em campos de férias, 

estágios e concursos para alunos pré-universitários e universitários. No entanto, de 

momento, essencialmente em países de língua inglesa mas a possibilidade de colocar 

anúncios sobre actividades noutros países está aberta a quaisquer instituições interessadas. 

Existem vários jogos que permitem de uma forma lúdica exercitar e testar as capacidades e 

conhecimentos de cada um para a engenharia. 

Finalmente, o mais importante para o tema da presente comunicação, é a disponibilização 

de planos para aulas de divulgação das ciências da engenharia para estudantes dos 8 aos 18 

anos. Actualmente, o programa “TryEngineering” oferece, em português, uma série de 34 

planos de aula, alinhados a padrões de educação, que permitem que professores e alunos 

apliquem princípios de engenharia nas salas de aula. A vasta série de planos permite 

seleccionar uma lição apropriada, em conteúdo e faixa etária, para uma dada turma. 

A título ilustrativo, apresenta-se de seguida alguns dos temas de aulas experimentais 

disponíveis no portal TryEngineering em português. 

Um século de plásticos (Idades 8-18 anos) 

Foco da lição: A lição centra-se em como os plásticos de todos os tipos foram incorporados 

a produtos do dia-a-dia ao longo do último século, com ênfase na selecção e engenharia de 

materiais. 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

158 

Projecto e construção de uma sacola para doces (Idades 8-18 anos) 

Foco da lição: Demonstrar como diferenças no projecto de um produto podem afectar o 

sucesso de um produto final - neste caso, uma sacola para colocar doces. Os alunos 

trabalharão em pares para avaliar, projectar e construir uma sacola para doces robusta e 

atractiva. 

Construa seu próprio braço robótico (Idades 8-18 anos) 

Foco da lição: Desenvolver um braço de robô usando materiais comuns. Os estudantes 

explorarão as fases de projecto, construção, trabalho em equipa e selecção e uso de 

materiais. 

Carga crítica (Idades 8-14 anos) 

Foco da lição: A lição concentra-se em problemas enfrentados por engenheiros civis, como 

por exemplo como reforçar o projecto de uma estrutura para suportar mais peso (carga 

crítica). 

IIIIRRC - um rato! (Idades 8-18 anos) 

Foco da lição: A lição destina-se a ilustrar problemas da engenharia mecânica e 

informática explorando como funcionam os ratos de computador e como a engenharia 

proporcionou uma interface entre o homem e a máquina. 

Interruptores eléctricos (Idades 8-11 anos) 

Foco da lição: Demonstrar como circuitos eléctricos podem ser controlados com um 

interruptor simples. Nota: Este plano de aula foi criado exclusivamente para uso em sala de 

aula, sob supervisão de um professor familiarizado com conceitos de electricidade e 

electrónica. 

Mensagens eléctricas: passado e presente (Idades 8-14 anos) 

Foco da lição: Esta lição destina-se à exploração de sistemas de mensagens eléctricos, 

desde sinais de luz usando o código morse internacional até mensagens de texto (sms dos 

telefones celulares). Os estudantes constroem um telégrafo simples usando uma pilha, fios 

eléctricos, um interruptor e uma lâmpada, e exploram o impacto das telecomunicações na 

sociedade. 
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Roldanas e força (Idades 8-11 anos) 

Foco da lição: A lição centra-se no conceito de força e no uso de roldanas para reduzir a 

força exigida por uma dada acção. 

Experimente os números binários! (Idades 8-18 anos) 

Foco da lição: A lição explica como funciona o código binário e as suas aplicações na 

engenheira informática. A lição oferece ao estudante uma actividade para aprender a fazer 

o download de software e ler um relógio binário on-line. Os estudantes mais avançados 

têm uma oportunidade de construir um relógio binário a partir de um kit. 

O desafio da tubagem (Idades 8-18 anos) 

Foco da lição: A lição demonstra como engenheiros desenvolvem sistemas de tubagem 

para transportar petróleo, água, gás e outros materiais a grandes distâncias. Os estudantes 

trabalham em equipas de "engenheiros" para desenvolver um sistema de tubagem que 

transporte tanto uma bola de golfe como uma de ténis de mesa através do “terreno” da sala 

de aula. 

Navegando (Idades 8-18 anos) 

Foco da lição: A lição centra-se na engenharia naval. Os estudantes trabalham em equipas 

para projectar, usando objectos do dia-a-dia, um veleiro que consiga mover-se a partir da 

energia eólica fornecida por um ventilador, flutuar com uma carga dada e navegar. 

Memórias e engenharia (Idades 8-18 anos) 

Foco da lição: A lição descreve a engenharia que está por trás dos dispositivos de 

armazenamento de dados e as suas melhorias ao longo do tempo. Através da exploração de 

disquetes, os estudantes aprendem a mecânica subjacente à sua operação, e testam o disco 

de um PC em uma série de condições diferentes. 

Os planos de aula disponíveis no portal “TryEngineering” têm além duma descrição da 

aula, o alinhamento do tema com disciplinas dos curricula do ensino pré-universitário, 

listagem de recursos disponíveis na internet, bibliografia complementar, nomeadamente 

para os educadores e alunos avançados, uma ficha dedicada aos professores com dicas 
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sobre a organização da aula e outra dedicada aos alunos, ficha de trabalho, que inclui 

questões a serem respondidas. 

Para completar a apresentação deste programa, no âmbito do XIII ENEC, foi programada 

para sábado uma sessão de trabalho onde será demonstrada a utilização de uma destas 

aulas. 

Forum de discussão 

O IEEE, organizou em Novembro de 2007 em Munique, Alemanha, um encontro para 

abordar a temática do ensino para a engenharia na próxima década: 2007 IEEE Meeting on 

The Growing Demand for Engineers and Their Educators 2010-2020 International Summit 

(http://www.ieee.org/web/education/preuniversity/globalsummit/). 

No encontro participaram diversas organizações profissionais e foram convidadas 

individualidades governamentais, da indústria e dos meios académicos. O encontro incluiu 

diversas sessões onde foram apresentadas comunicações sobre a atractividade de 

estudantes para as áreas das engenharias, o papel dos educadores e das instituições, bem 

como sobre a colaboração entre as diversas entidades, públicas e privadas, interessadas no 

tema em geral, e sobre formas pedagógicas. Realizaram-se também diversos debates sobre: 

a melhor forma de cooperação entre a indústria, a academia, as associações profissionais e 

os governos para se atingirem os objectivos necessários à força de trabalho em engenharia; 

como podem as mesmas entidades colaborar para se obterem em quantidade e qualidade 

educadores do ensino pré-universitário, para a ciência, matemática, tecnologia e 

engenharia; que técnicas pedagógicas devem ser seguidas. Finalmente foram identificadas 

estratégias de acção e propostas diversas acções. As comunicações, bem como os 

resultados, constam do livro de actas (http://www.proceedings.com/04596.html), editado 

pelo IEEE. 

Um dos pontos mais críticos, concluiu-se ser o ensino pré-universitário para as 

engenharias. Muitos dos professores do ensino pré-universitário, não estão preparados para 

o ensino da ciência para despertar vocações para a engenharia. Muitos países sofrem de 

falta de recursos qualificados para o ensino das ciências. Assim é importante o diálogo e 

colaboração entre todos os interessados na temática. Esta conferência pretendeu dar um 

contributo para este diálogo e os intervenientes devem agora no campo actuar em conjunto. 
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Na continuidade deste encontro, o “Education Activities Board” do IEEE está a organizar 

uma nova conferência que realizar-se-á em Dublin, Irlanda, no próximo ano, sobre o tema 

“Transformar a Educação para a Engenharia; Criar valências interdisciplinares para o meio 

global complexo”. 

Conclusões 

O IEEE, como entidade com responsabilidades globais em múltiplas áreas da engenharia 

decidiu, desde o início do milénio, pôr o seu potencial humano, não só ao serviço dos seus 

sócios, mas também ao serviço do ensino pré-universitário para a ciência e em particular, 

para a engenharia. Lançou para o efeito vários programas, e continua a preparar novas 

acções, envolvendo os seus voluntários em equipas com professores e entidades com 

responsabilidades nos sistemas educativos nacionais pré-universitários. Nesta comunicação 

foram apresentados alguns dos programas, dando-se mais ênfase aos que se pretende que 

iniciem actividades em Portugal a curto prazo: TISP - Teacher In-Service Program e 

TryEngineering. 
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Resumo 

Esta comunicação centra-se nas dinâmicas estabelecidas no decorrer da implementação de 
um programa de formação contínua numa comunidade de aprendizagem interdisciplinar, 
constituída por professores de Ciências1 (Biologia/Geologia e Física/Química) e de 
Filosofia de uma Escola Secundária da região centro de Portugal.  

Das dinâmicas estabelecidas emergiram percursos formativos que permitiram a construção 
de materiais didácticos, estruturados numa lógica construtivista, para a temática 
Sustentabilidade da Terra, leccionada nas disciplinas de Ciências e de Filosofia (Ensino 
Básico e Secundário). Estes materiais didácticos foram posteriormente implementados 
pelos professores/formandos no contexto de sala de aula, numa perspectiva interdisciplinar.  

Os indicadores obtidos apontam no sentido de que o processo formativo contribuiu para: 
modificar algumas práticas lectivas dos professores; ajudar a derrubar barreiras 
disciplinares existentes entre os professores de Ciências e de Filosofia; construir, numa 
lógica interdisciplinar, materiais didácticos diversificados para a temática da 
Sustentabilidade na Terra; sensibilizar para as vantagens do estabelecimento de pontes de 
interacção entre os professores da mesma escola, numa busca permanente de novos saberes 
científicos e didácticos que se traduzam numa melhoria do desempenho profissional e 
numa efectiva melhoria das aprendizagens dos alunos.  

Palavras-chave: Educação em Ciência, Educação em Filosofia, Sustentabilidade na Terra, 
Formação contínua de professores, Comunidade de aprendizagem interdisciplinar 

Introdução 

Face a uma sociedade complexa e em constantes mudanças, reconhece-se que é 

indispensável um Ensino Básico e Secundário que prepare os alunos para o exercício de 

uma cidadania crítica, construtiva e esclarecida, onde possam questionar e analisar, por 

exemplo, as relações existentes entre os avanços científicos e tecnológicos e o 

desenvolvimento sustentável do planeta Terra.  

O Currículo de Ciências do Ensino Secundário integra, a nível da definição dos conteúdos 

programáticos, das competências a desenvolver e das sugestões metodológicas, condições 

que incentivam os professores a implementar propostas de trabalho que promovam uma 

formação dos alunos mais consentânea com as suas necessidades na sociedade actual 

(M.E., 2001a,b). Visa a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos, de modo a 

que se possam tornar cidadãos mais informados, mais críticos, mais humanos e mais 
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interventivos na resolução dos problemas que afectam a Terra. No programa de Biologia e 

Geologia refere-se que para que haja uma necessária mudança de atitudes é necessária 

“uma literacia científica sólida que nos auxilie a compreender o mundo em que vivemos, 

identificar os seus problemas e entender as possíveis soluções de uma forma 

fundamentada, sem procurar refúgio nas ideias feitas e nos preconceitos” (M.E., 2001a, pp. 

3-4).  

A consciencialização e a reflexão críticas sobre os desafios que se colocam aos professores 

são inadiáveis, pelo que são cada vez mais as vozes que defendem a necessidade de 

repensar os modelos de formação contínua de professores. Realça-se, assim, a necessidade 

de formação de profissionais capazes de reflectirem na e sobre a acção (Sá-Chaves, 2000; 

Schön, 2000). Estes autores consideram que propostas de formação que partam da análise 

de situações da prática profissional e que procurem a solução destas situações, podem 

contribuir para tornar o professor mais consciente do seu trabalho, dos princípios, dos 

pressupostos e dos valores que estão subjacentes às suas rotinas profissionais. Podem, 

também, contribuir para que os professores desenvolvam uma visão mais interligada dos 

saberes, na procura de novas estratégias que constituam a centralidade da relação ensino-

aprendizagem e que convoquem os professores para um questionamento mais reflexivo. 

Face ao exposto, considerámos que seria pertinente conceber um programa de formação 

contínua de professores (PF) centrado na promoção dos valores atribuídos a paradigmas de 

formação contextuais, numa perspectiva ecológica do desenvolvimento pessoal e 

profissional (Bronfenbrenner, 1979; Schön, 1988).  

Operacionalizámos o PF numa comunidade de aprendizagem interdisciplinar (CAInter), 

constituída por professores de Ciências e de Filosofia, onde estabelecemos pontes de 

formação interdisciplinar entre as Ciências e a Filosofia, visando a formação de 

professores reflexivos, que derive da prática lectiva e que se revele, também, na própria 

prática pedagógica. Consideramos que a natureza e a especificidade destas áreas do saber 

podem facilitar: a discussão de ideias entre os professores e contribuir para o 

enriquecimento do seu quadro conceptual e metodológico; o desenvolvimento de uma 

perspectiva mais holística e mais humanista do saber e da forma como o mesmo deve ser 

colocado ao serviço da formação dos alunos (Morin, 2001). 

Recorremos à Sustentabilidade na Terra, temática transversal aos programas de Ciências e 

de Filosofia do Ensino Secundário (M.E., 2001a,b,c), por considerarmos que a sua 
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abordagem necessita de alcançar níveis de compreensão o mais completos possível, que 

podem ser facilitados através do recurso à interdisciplinaridade2. Este diálogo 

interdisciplinar pode ajudar os professores a valorizarem o esbatimento de fronteiras 

disciplinares e a incrementarem o trabalho em equipa, abrindo novas possibilidades de 

diálogo, de confronto de ideias, de integração dos saberes, de partilha de experiências e de 

estratégias de ensino e de enriquecimento pessoal e profissional, capaz de produzir 

inovações no contexto educativo.  

Questão de investigação e objectivos do programa de formação 

O projecto de investigação que enforma esta comunicação parte do pressuposto de que se 

as estratégias de formação contínua de professores forem desenvolvidas numa CAInter, 

constituída por professores de Ciências e de Filosofia, onde se promova a partilha, a 

discussão, o aprofundamento conceptual e metodológico, a reflexividade e a análise crítica, 

se pode contribuir para a mudança de atitudes e para a melhoria do desempenho 

profissional dos participantes.  

Para que se torne possível a consecução deste projecto de investigação, foi formulada a 

seguinte questão de investigação: 

 De que forma um programa de formação contínua de professores, realizado numa 

comunidade de aprendizagem interdisciplinar – Ciências e Filosofia – pode contribuir para: 

    - um pensamento mediador da interacção entre a Educação em Ciência e a Educação 

em Filosofia?  

    - ajudar os professores de Ciências e de Filosofia a desenvolver uma maior 

consciencialização acerca das questões da Sustentabilidade da Terra, com vista a potenciar 

a leccionação desta temática no Ensino Secundário? 

    - a mudança de atitudes e do desempenho profissional dos professores de Ciências e 

de Filosofia, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dos 

alunos?  

De modo a obtermos respostas para esta questão definimos realizações empíricas que se 

operacionalizaram na concepção e implementação de um PF numa CAInter. Nele 

estabelecemos interacções formativas entre professores de Ciências e de Filosofia, com 

vista à (re)valorização dos processos curriculares de ensino e de aprendizagem e à 

inovação de práticas pedagógicas, procurando contribuir para a melhoria do desempenho 
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profissional dos participantes e que o mesmo se traduzisse na melhoria da qualidade do 

ensino e das aprendizagens dos alunos. 

Desenvolvimento 

Descrição do estudo 

O projecto de investigação onde se integra o PF que apresentamos nesta comunicação 

encontra-se estruturado nas seguintes fases: 

 Fase I – Diagnóstico de concepções de professores de Ciências e de Filosofia acerca 

da pertinência que atribuem às interacções intergrupais como contributo para a melhoria 

das suas práticas profissionais e da aprendizagem dos alunos; 

 Fase II – Concepção de um PF e posterior implementação numa CAInter, constituída 

por professores de Ciências e de Filosofia; 

 Fase III – Avaliação das implicações do PF na mudança de atitudes e na melhoria do 

desempenho profissional dos participantes. 

Na Fase I elaborámos um questionário que visava: i) diagnosticar concepções de 

professores de Ciências e de Filosofia acerca da pertinência que atribuem às interacções 

entre estas áreas disciplinares, como contributo para a melhoria do desempenho 

profissional e da qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos e ii) caracterizar o tipo 

de ensino implementado aquando da leccionação da temática Sustentabilidade na Terra. 

Este questionário foi administrado em dezoito Escolas Secundárias da região centro de 

Portugal, numa amostra de 185 professores (73 Biologia/Geologia, 72 Física/Química e 40 

Filosofia).  

Na Fase II construímos e implementámos, entre Outubro de 2008 e Junho de 2009, um PF 

numa CAInter (Ciências e Filosofia), procurando compreender a sua dinâmica formativa e 

extrair indicadores que pudessem revelar a pertinência desta formação na mudança de 

atitudes e na melhoria do desempenho profissional dos participantes. Na concepção do PF 

tivemos em consideração:  

i) indicadores obtidos na Fase I do projecto de investigação;  

ii) recomendações emanadas por organizações internacionais (DNUEDS, 2006) para a 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável; 

iii) princípios orientadores da revisão curricular do Ensino Secundário (M.E., 2001d). 
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O PF foi implementado na modalidade de Oficina de Formação (50 horas presenciais + 50 

horas não presenciais) e estava estruturado em cinco blocos temáticos distribuídos por 

vinte sessões de 2h30m cada, tal como se apresenta na Tabela I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela I – Blocos temáticos e temáticas abordadas nas sessões do PF. 

 

Utilizou-se uma metodologia de investigação-acção (Kemmis & McTaggart, 1998), onde 

se procurou que os participantes criassem um quadro conceptual alargado e fundamentado 

nas perspectivas actuais da Educação (Ensino das Ciências e da Filosofia, Investigação em 

Didáctica), na Interdisciplinaridade, na relação do Homem com a Natureza e com a 

Ciência e na Educação para a Sustentabilidade. O quadro conceptual criado permitiu que 

os participantes concebessem, numa lógica interdisciplinar, materiais didácticos 
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diversificados e sustentados nas perspectivas actuais da Educação em Ciência e da 

Educação para a Sustentabilidade. Os materiais didácticos construídos foram, 

posteriormente, implementados pelos participantes no contexto de sala de aula, de modo a 

que deles adviesse o desenvolvimento nos alunos das competências explicitadas nos 

programas (M.E., 2001a,b). 

Na Fase III do projecto de investigação, a decorrer em Maio/Junho de 2009, analisamos se 

os professores valorizam as estratégias formativas implementadas e se consideram que as 

mesmas deram um contributo positivo para a mudança de atitudes e para a melhoria do seu 

desempenho profissional.  

Amostra 

A CAInter era constituída por 26 professores (9 Biologia/Geologia, 9 Física/Química e 8 

Filosofia) da escola onde a investigadora/formadora exerce a sua actividade profissional. 

Esta opção resultou das seguintes razões: 

- Levantamento prévio de necessidades formativas efectuado na escola (manifestado 

nas reuniões de Departamento); 

- Facilitação da implementação do PF (autorização do Conselho Executivo e do 

Conselho Pedagógico e acerto na marcação das sessões de formação); 

- Criação de um clima de trabalho propício para assegurar o envolvimento dos 

intervenientes nos sucessivos ciclos de planificação, implementação e reflexão. 

Dinâmica de Formação 

A dinâmica formativa implementada enquadra-se numa dinâmica de prática reflexiva 

(Schön, 1988). Nela atribuímos particular relevância às actividades de análise de situações 

pedagógicas concretas e as mesmas foram aprofundadas na abordagem de temáticas 

consideradas pertinentes (secção 2.1.) para partilha, discussão e reflexão. Em algumas 

sessões do PF foram convidados formadores de reconhecido valor, a nível nacional e 

internacional, para partilharem o seu saber sobre as temáticas em estudo e as restantes 

sessões foram dinamizadas pela investigadora/formadora. Para cada sessão foram definidas 

actividades, seleccionadas estratégias, construídos documentos de suporte teórico e 

seleccionados e/ou construídos documentos de apoio.  
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A reflexão crítica entre os participantes assentou: no questionamento de atitudes, valores e 

práticas; no equacionamento de alternativas; no estabelecimento de relações e na procura 

de consensos por via de juízos críticos. Tal opção remete-nos para a pertinência atribuída 

ao desenvolvimento de uma atitude reflexiva nos participantes, que poderá traduzir-se na 

melhoria do seu desempenho profissional. 

A dinâmica formativa da CAInter foi desenvolvida de modo a: 

- Facilitar a colaboração entre os participantes, percorrendo caminhos de entreajuda e 

de interacção sistemática, orientando-os no sentido da indagação e do questionamento 

permanentes (Schön, 2000); 

- Facultar aos participantes instrumentos que permitissem orientar as leituras 

formativas e as reflexões que foram fruindo (Sá-Chaves, 2000); 

- Promover o questionamento das rotinas e das práticas pedagógicas dos participantes 

(Nóvoa, 1995), de modo a que tomem consciência das potencialidades que o 

enriquecimento interdisciplinar entre as Ciências e a Filosofia pode ter para ajudar os 

professores e os alunos a terem uma visão mais fundamentada e interligada dos saberes. 

Deste modo, procurámos: 

- Promover alicerces constitutivos para que os professores/formandos apliquem as 

competências desenvolvidas nas actividades desenvolvidas nos seus Departamentos e/ou 

em equipas que venham a integrar na sua escola; 

- Ancorar o PF numa perspectiva interpretativa da Educação, numa concepção do 

ensino que vise a construção de uma epistemologia da prática, de um saber permeável e 

vivencial, teórico e criativo, e de uma visão construtivista da aprendizagem (Sá-Chaves, 

2000).  

No cruzamento destes quadros de referência, procurámos a articulação entre a investigação 

educativa e a melhoria da prática lectiva. A partir das estratégias implementadas no PF, da 

sua discussão, compreensão, alteração e reflexão crítica procurámos obter uma evolução na 

melhoria do desempenho profissional dos participantes. Pretendemos que a metodologia 

implementada proporcionasse aos participantes a intervenção no seu próprio processo de 

formação e que a reflexividade ganhasse importância acrescida no contexto da (trans) 

formação pessoal e profissional de cada professor/formando, apontando no sentido de uma 

efectiva inovação e de uma necessária renovação profissional. 
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Instrumentos de recolha e tratamento de dados 

Na implementação do PF utilizámos vários tipos de instrumentos de recolha de dados, 

tendo em conta os intervenientes no processo: 

- Professores/formandos (snapshots, reflexões individuais, materiais didácticos 

produzidos, portfolio individual, questionário final); 

- Investigadora (grelha de observação, diário de investigadora, portfolio reflexivo); 

- Formadores convidados (reflexões pessoais); 

- Alunos (questionário). 

Encontramo-nos a proceder ao tratamento da informação obtida, recorrendo às técnicas de: 

análise de conteúdo dos dados recolhidos através de snapshots, reflexões individuais, 

portfolios individuais (Bardin, 1977); análise documental dos materiais didácticos 

construídos; análise quantitativa dos questionários aplicados aos professores e alunos. 

Neste processo de investigação interpretativa (Erickson, 1981) procuramos: 

- Identificar os significados atribuídos pelos participantes na forma de se expressarem e 

de partilharem as suas concepções, práticas e reflexões nos documentos solicitados; 

- Avaliar o impacte do PF nos participantes, ao nível da mudança de atitudes e da 

melhoria do desempenho profissional. 

A diversidade dos métodos e das técnicas utilizadas na recolha e no tratamento dos 

dados projecta-nos para uma necessária triangulação metodológica (Cohen & Manion, 

1994). Procuramos extrair significados dos dados recolhidos e efectuar a validação interna 

dos resultados obtidos, buscando maior rigor e segurança nas interpretações emergentes. 

Conclusão 

Atendendo a que o PF ainda se encontra em fase de implementação, é importante salientar 

as limitações que neste momento sentimos relativamente à extracção de conclusões do 

estudo que estamos a desenvolver. Importa, no entanto, deixar explícitas reflexões pessoais 

dos autores desta comunicação, que decorrem da fase avançada em que o projecto se 

encontra.  

A formação contínua de professores, que entendemos como um dos elementos decisivos 

para facilitar e apoiar processos de mudança e de inovação no ensino, surgiu neste PF no 
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centro de um questionamento que não pode ser apenas de natureza didáctico-pedagógica 

específica de cada disciplina, mas que procurou enriquecer-se com a criação de um quadro 

teórico-didáctico alargado, numa interacção permanente entre as Ciências e a Filosofia.  

A interacção formativa estabelecida entre as Ciências e a Filosofia revelou-se pertinente 

para a interiorização nos professores/formandos de atitudes mais críticas e mais reflexivas 

e pôde, ao nível do complemento e da diversificação das práticas lectivas, ser percebida 

como factor de promoção do desenvolvimento pessoal e profissional, com vista à 

revalorização dos processos curriculares de ensino e de aprendizagem e à inovação 

educacional. 

Deste modo, consideramos que a formação contínua de professores desenvolvida numa 

CAInter, com professores de Ciências e de Filosofia, pode contribuir para que os 

participantes desenvolvam competências profissionais que valorizem a colaboração, a 

reflexão, o questionamento, a discussão crítica e a partilha de saberes teóricos e práticos. 

Pode, também, permitir a constituição de alicerces profissionais geradores de actividades 

mais fundamentadas, em termos conceptuais, e mais diversificadas, em termos práticos, 

que contribuam para a melhoria das aprendizagens dos alunos, promovendo o 

desenvolvimento das competências necessárias e expressas nos programas oficiais e nas 

metas preconizadas para a Educação no século XXI (Cachapuz et al., 2004). 

Aprendizagens que contribuam para que os alunos se tornem cidadãos mais informados e 

mais interventivos na resolução dos problemas que afectam a sustentabilidade do planeta 

Terra, entendida numa perspectiva ambiental, social e humana. 

Acreditamos que pode, também, ser promotora da melhoria da qualidade da intervenção 

pedagógica dos professores/formandos da mesma escola e ser geradora de um ambiente 

escolar mais comunicativo, mais activo e mais dinâmico e com expectáveis impactes numa 

maior auto-implicação da comunidade escolar e numa mudança da cultura de escola.  

                                                 
1 Neste documento ao fazermos referência ao termo Ciências estamos a integrar as disciplinas de Biologia e 

Geologia e Física e Química A, leccionadas no Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias do 
Ensino Secundário. 

 
2 Interacção entre duas ou mais disciplinas, com integração mútua dos conceitos directivos, da epistemologia, 
da terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos dados e da organização da investigação e do ensino 
correspondentes (Gusdorf, 1990). 
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Resumo 

Esta comunicação centra-se nas dinâmicas de interacção estabelecidas numa comunidade 
de práticas on-line que integrou professores de Ciênciasi e investigadores em Didáctica das 
Ciências. Nas dinâmicas estabelecidas traçaram-se percursos formativos que culminaram 
na construção e implementação de materiais didácticos para a temática: “Exploração 
sustentada de recursos geológicos” (Biologia e Geologia, 11º ano). As informações e as 
reflexões decorrentes das dinâmicas estabelecidas contribuíram para a modificação das 
práticas lectivas dos professores envolvidos na comunidade de práticas on-line, ao 
permitirem uma melhor articulação entre a investigação e as práticas lectivas e a 
valorização das pontes estabelecidas de forma quase constante entre os investigadores em 
Didáctica das Ciências e os professores dos Ensinos Básico e Secundário. A busca 
permanente de novos saberes científicos e didácticos contribuiu para o desenvolvimento 
profissional dos professores, que se pretende que tenha reflexos na melhoria das 
aprendizagens dos alunos. 

Palavras-chave: Educação em Ciências da Terra, Investigação, Formação de professores, 
Comunidades de práticas on-line 

Introdução e contexto 

O projecto Investigação e Práticas Lectivas em Educação em Ciências: Dinâmicas de 

Interacção (IPEC)ii decorreu entre 2005 e 2008 e teve como principal finalidade promover 

a interacção entre investigadores em Didáctica das Ciências e professores de Ciências dos 

Ensinos Básico e Secundário. Procurou-se promover a interacção entre elementos destas 

duas comunidades, face ao distanciamento existente entre a investigação educacional e a 

prática lectiva em Educação em Ciência (Costa et al., 2003; Loureiro et al., 2003) e tendo 

em vista a sua articulação (Sabelli & Dede, 2002). Foi, também, relevante a utilização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação, as quais se revestem de grandes 

potencialidades já que, entre outros, facilitam o desenvolvimento de trabalho colaborativo 

entre elementos geograficamente distanciados (Barab, 2003).  
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O projecto IPEC desenvolveu-se, principalmente, num contexto on-line. Foi criada uma 

Comunidade de Prática (CoP) (Wenger, 1998) constituída por dez investigadores da área 

da Didáctica das Ciências das Universidades de Aveiro, de Lisboa e de Évora e por trinta 

professores de Ciências dos Ensinos Básico e Secundário de vários locais do país. As 

dinâmicas de interacção estabelecidas, bem como as reflexões conjuntas, tinham por 

intuito incrementar a articulação entre a investigação e as práticas lectivas e melhorar as 

práticas lectivas dos professores e as práticas de investigação dos investigadores.  

Neste contributo apresentamos a forma como se organizou o trabalho e as dinâmicas de 

interacção estabelecidas num dos grupos de trabalho que se constituiu – o Grupo 2. Este 

grupo construiu diversos materiais didácticos para uma actividade de trabalho de campo 

centrados na temática “Exploração sustentada dos recursos geológicos”, nomeadamente 

nos recursos geológicos explorados em duas pedreiras de granito (Pedreira da Quinta do 

Moinho - Vila Nova de Gaia e Pedreira da Feifil - Viseu) e integrou orientações 

curriculares das disciplinas de Biologia e Geologia e de Física e Química A do 11º ano de 

escolaridade (Morgado et al., 2008). Todos os professores deste grupo implementaram os 

materiais didácticos construídos em diferentes espaços de aprendizagem (sala de aula, 

laboratório e campo). Foi, ainda, efectuada a avaliação dos materiais desenvolvidos e a 

avaliação dos impactes das dinâmicas estabelecidas no desempenho profissional dos 

professores participantes.  

Descrevemos, também, neste artigo o processo formativo dos elementos do Grupo 2 no 

decorrer do desenvolvimento do Projecto IPEC. Na secção seguinte, apresentamos os 

objectivos do projecto, a que se segue uma descrição do trabalho realizado pelo Grupo 2 

que engloba, entre outros, as actividades concebidas, as dinâmicas de interacção 

estabelecidas e os impactes do trabalho desenvolvido (secção 3). Na última secção, tecem-

se considerações relativas às potencialidades do trabalho realizado na CoP para os 

professores e para os investigadores. 

Objectivos  

Com o Projecto IPEC procurou-se atingir os seguintes objectivos: 

- Promover e analisar interacções entre a investigação educacional e as práticas lectivas 

no âmbito da Educação em Ciência;  
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- Compreender como é que o desenvolvimento de uma comunidade, envolvendo 

investigadores e professores e apoiada num ambiente online, facilita a interacção entre a 

investigação e as práticas lectivas;  

- Avaliar o impacte do processo de interacção nas práticas dos professores e dos 

investigadores envolvidos no projecto;  

- Contribuir para o enriquecimento de um quadro teórico mediador entre a investigação 

e as práticas em Educação em Ciência;  

- Propor sugestões para melhorar a qualidade da investigação e das práticas lectivas em 

Educação em Ciência.  

Os objectivos do projecto remetem-nos para a preocupação com a natureza, processos e 

dificuldades relacionados com a interacção entre a investigação e a prática, principalmente 

num contexto online, o que não é um objecto de estudo comum na investigação 

educacional (Evans, 2002; CIDTFF, 2009). 

Desenvolvimento 

Apresentação do grupo de trabalho  

Dado o elevado número de elementos da CoP (30 professores e 10 investigadores) 

constituída no âmbito do projecto IPEC, foram criados quatro grupos de trabalho. Como 

referido, nesta comunicação apresentamos o trabalho desenvolvido pelo Grupo 2 que era 

constituído por cinco professoras do Ensino Básico e Secundário (quatro de Biologia e 

Geologia e uma de Física e Química), que leccionavam em escolas distintas dos 

municípios de Estarreja, Ovar, Viseu, Gondomar e Lamego, e por três investigadores de 

Didáctica das Ciências (dois da Universidade de Aveiro e um da Universidade do Porto). 

No decorrer do trabalho o grupo interagiu ainda com dois investigadores convidados da 

área da Geologia (um da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e outro do 

Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro).  

A maioria dos elementos do grupo não se conhecia inicialmente, mas no decorrer do 

desenvolvimento do Projecto IPEC criou-se um ambiente propício ao trabalho colectivo, 

com uma partilha sistemática de ideias, de concepções, de dúvidas e de experiências 

profissionais e investigativas, evidenciadas em contexto on-line e, sobretudo, estimuladas e 

intensificadas nas reuniões presenciais que ocorreram na Universidade de Aveiro e nas 
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saídas de campo às Pedreiras da Quinta do Moinho (Vila Nova de Gaia) e da Feifil 

(Viseu), efectuadas no decurso da construção dos materiais didácticos. 

Objectivos de trabalho 

Considerando os objectivos gerais do Projecto IPEC, o grupo definiu os seguintes 

objectivos de trabalho: i) planificar um conteúdo programático e construir materiais 

didácticos, tendo em conta orientações da investigação em Didáctica das Ciências; ii) 

implementar os materiais didácticos construídos, num estudo prévio e num estudo 

principal; iii) adaptar os materiais didácticos a diferentes contextos educativos; iv) avaliar 

o impacte dos materiais didácticos na melhoria das aprendizagens dos alunos; v) avaliar os 

impactes pessoais e profissionais do trabalho desenvolvido nos elementos do Grupo.  

Plano de trabalho  

O trabalho decorreu em diferentes fases ao longo dos três anos em que foi implementado o 

projecto, com tarefas e especificidades próprias de cada fase do trabalho (Quadro 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro 1 – Plano de trabalho realizado pelo Grupo 2, no decorrer do desenvolvimento do Projecto 
IPEC. 
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Dinâmicas de trabalho 

Decorrentes das finalidades definidas para o Projecto IPEC, foram implementadas 

dinâmicas de trabalho que se traduziram numa interacção sistemática estabelecida pelos 

elementos do grupo em contexto on-line. Criou-se uma comunidade de partilha, utilizando 

a plataforma Blackboard que facilitou as interacções entre os elementos do grupo, dado 

que através dela foram partilhadas ideias, dúvidas, experiências profissionais, documentos 

de apoio às reflexões e materiais didácticos. Explorando as potencialidades da Internet, 

acedeu-se, também, a fóruns de debate e a jornadas de reflexão sobre diferentes temáticas 

da área da Didáctica das Ciências e da Educação em Ciência.  

Além da troca de ideias online, designadamente a propósito da construção dos materiais 

didácticos, as saídas de campo proporcionaram, igualmente, o debate e a tomada de 

decisões em relação ao processo de construção dos materiais didácticos, à definição de 

estratégias e à divisão de tarefas. Nas saídas de campo estiveram também presentes 

docentes universitários, a saber: Alexandre Leite (Universidade do Porto) na Pedreira da 

Quinta do Moinho e António Soares de Andrade (Universidade de Aveiro) na Pedreira da 

Feifil, que enquadraram geologicamente as pedreiras nos seus contextos regionais.  

Foram realizadas algumas reuniões presenciais, que decorreram na Universidade de 

Aveiro, e que permitiram a tomada de decisões e distribuição de trabalho de uma forma 

mais célere. No decorrer destas reuniões foram, ainda, aprofundadas temáticas 

consideradas fulcrais para o desenvolvimento e concretização do plano de trabalho, em 

“jornadas de trabalho” dedicadas a temas específicos, onde se procedeu à reflexão e ao 

debate sobre questões diversas, de que são exemplo a planificação de situações de 

aprendizagem por competências e a sua avaliação.  

Durante o desenvolvimento do Projecto, procurou-se estabelecer uma dinâmica 

permanente de interacção entre todos os elementos do grupo explorando diferentes 

ferramentas de comunicação (Quadros 2 e 3). 

A dinâmica organizativa proporcionou aos professores participantes o acesso a uma vasta 

quantidade de informações e de ideias, tendo para isso contribuído o leque diversificado de 

formações académicas e profissionais dos elementos do grupo.  
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Quadro 2 – Frequência de interacções nas ferramentas da plataforma Blackboard mais utilizadas 
pelos quatro grupos, no período compreendido entre 01/05/2006 e 30/06/2008. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Frequência de interacções nas ferramentas da plataforma Blackboard mais utilizadas 
pelos elementos do Grupo 2, no período compreendido entre 01/05/2006 e 30/06/2008. 

 

O trabalho colaborativo desenvolvido pelo Grupo 2 envolveu a construção de materiais 

curriculares para o conteúdo programático: “Exploração sustentada dos recursos 

geológicos”, integrado na componente de Geologia, da disciplina de Biologia e Geologia 

(11º ano de escolaridade). Uma vez que os materiais foram desenvolvidos numa 

perspectiva interdisciplinar, algumas das actividades integraram conteúdos conceptuais da 

componente de Química, da disciplina de Física e Química A (11º ano de escolaridade). 

Os materiais desenvolvidos foram, inicialmente, implementados por uma das professoras 

do grupo de trabalho (estudo prévio), depois de adaptados ao contexto (ex. simplificação 

da fase de preparação da saída de campo, tendo em conta o tempo disponível), como se 

depreende da mensagem apresentada no Quadro 4, entre outras.  

No entanto, é de realçar que as alterações introduzidas não puseram em causa os princípios 

orientadores da investigação educacional relativamente aos cuidados didácticos a ter 

quando se planeiam Actividades Exteriores à Sala de Aula (Marques, 2006). 

A Gestão Curricular Intencional desenvolvida no seio do grupo foi objecto de um estudo 

que revelou que as maiores dificuldades com que o grupo de trabalho se defrontou se 

relacionaram com a definição dos objectivos educacionais e das competências que 

poderiam ser desenvolvidas pelos alunos, no âmbito das actividades propostas e realizadas 

e, por consequência, com a sua avaliação (Marques, 2008). O mesmo estudo indicou que, 

178 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

apesar de ter havido níveis de interacção na plataforma muito consideráveis, com picos, o 

que parece ser uma característica das CoP (Wenger, 1998), sobretudo em fóruns de 

discussão, as principais decisões e discussões de ideias relativas ao desenvolvimento dos 

materiais foram feitas presencialmente, nomeadamente numa saída de campo de 

reconhecimento das características da Pedreira da Quinta do Moinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Mensagem partilhada na plataforma Blackboard durante a planificação da saída de 

campo. 
 

Impactes do trabalho desenvolvido 

Os impactes do trabalho desenvolvido, que se apresentam seguidamente, são o resultado da 

síntese das reflexões efectuadas pelos professores envolvidos no grupo cujas dinâmicas de 

trabalho se descreveram na secção anterior ao longo do desenvolvimento do Projecto 

IPEC.  

Foram muitos os impactes do trabalho realizado nos elementos do Grupo 2, quer a nível 

pessoal e profissional, quer a nível das comunidades educativas onde os seus elementos 

estavam integrados. A nível pessoal e profissional, a participação no Projecto IPEC foi 

enriquecedora, pois permitiu desenvolver competências, nomeadamente, ao nível da: 

Construção/implementação de materiais didácticos elaborados segundo perspectivas 

construtivistas, para diferentes conteúdos programáticos; 

Cooperação em trabalho de grupo desenvolvido em equipas multidisciplinares; 

Valorização da utilização das Tecnologias de Informação e da Comunicação; 

Actualização e aprofundamento de saberes científicos, didácticos, tecnológicos e 

culturais. 
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A aquisição/desenvolvimento destas competências, levaram os professores a reflectir sobre 

as suas práticas lectivas e sobre a responsabilidade que têm, enquanto professores, na 

implementação de estratégias e metodologias de ensino que se traduzam numa melhoria 

efectiva das aprendizagens dos alunos, como o exemplifica uma resposta registada na 

plataforma Blackboard por um dos elementos do Grupo 2: 

“(…) consegui melhorar as minhas práticas lectivas, introduzindo actividades inovadoras de natureza 
investigativa (…)” (Elemento do Grupo 2) 
 

Foi manifestada vontade e a disponibilidade dos elementos do grupo conceberem materiais 

didácticos para outros conteúdos programáticos das disciplinas de Biologia e Geologia e de 

Física e Química A (10 e 11º anos de escolaridade), valorizando a interdisciplinaridade, a 

partilha de ideias e de reflexões, que se traduzam na melhoria das estratégias de ensino 

implementadas. 

A dinâmica do Projecto IPEC traduziu-se num aprofundamento da compreensão de 

concepções, de significados e de linguagens que foram partilhados pelos vários grupos de 

trabalho e que se reflectiram no reforço das vontades pessoais e profissionais de inovar, 

valorizar e diversificar as estratégias de ensino e de aprendizagem, de modo a que possam 

contribuir para que os alunos se tornem mais reflexivos e mais conscientes da necessidade 

de conhecerem os problemas que afectam o mundo e de participarem na sua resolução. 

O enriquecimento e desenvolvimento pessoal e profissional dos professores resultaram, 

também, da actualização da revisão bibliográfica em temas da Didáctica das Ciências, do 

aprofundamento do quadro metodológico, do trabalho em equipa multidisciplinar, da 

utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação, da partilha de experiências e 

de vivências entre os elementos do Projecto IPEC, da construção de materiais didácticos, 

devidamente orientados por investigadores da área da Didáctica das Ciências e, ainda, do 

espaço de reflexão criado na plataforma Blackboard. 

A partilha de ideias e de experiências que decorreram durante o Projecto IPEC foi 

ampliada em algumas escolas dos elementos do Grupo 2, tendo culminado no facto de 

outros colegas terem utilizado, nas suas turmas, os materiais didácticos produzidos pelo 

grupo.  

Durante o ano lectivo 2008/09 a maior parte dos elementos do Grupo 2, no contexto das 

suas escolas, planificaram as actividades lectivas em conjunto com os colegas dos seus 

grupos disciplinares, em reuniões presenciais e/ou em reuniões que ocorreram em contexto 

on-line, onde foram co-construídas as planificações a curto, a médio e a longo prazo. Esta 
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atitude terá contribuído para que, actualmente, alguns colegas das escolas a que os 

elementos do Grupo 2 pertencem partilhem, também, os materiais didácticos que possuem 

e os sujeitem à apreciação crítica, visando a sua melhoria científica e pedagógica, e que a 

mesma tenha impactes na melhoria da qualidade das estratégias de ensino que 

implementam e das aprendizagens dos alunos. 

Considerações finais 

No âmbito do Projecto IPEC, a dinâmica da CoP on-line proporcionou o acesso a fóruns de 

debate, a jornadas de reflexão, presenciais e/ou on-line, e à partilha de saberes sobre 

temáticas muito diversificadas do ensino das Ciências, tendo como finalidade a Educação 

em Ciências. Os professores e os investigadores tiveram acesso a uma grande quantidade 

de informação e à partilha de ideias enriquecidas pela diversidade de formações 

académicas e profissionais dos elementos que partilharam as suas perspectivas e as suas 

preocupações sobre o ensino.  

Professores e investigadores, reconhecem as potencialidades das interacções continuadas e 

sistemáticas na procura de novos saberes científicos e didácticos que se possam traduzir 

numa melhoria da actividade profissional, designadamente na melhoria da Investigação em 

Didáctica efectuada pelos investigadores e das práticas lectivas dos professores, com 

potenciais repercussões na melhoria das aprendizagens dos alunos. 

A colaboração, a reflexão, o questionamento, a discussão crítica, a partilha de saberes 

teóricos e práticos entre os elementos do Projecto IPEC, investigadores e professores, 

serão, por certo, ingredientes para a valorização continuada da aprendizagem, que se 

espera que seja o ponto de partida para novos momentos de partilha e de formação 

contínua, tendo em vista os sempre renovados e cada vez mais exigentes desafios em 

Educação. 

                                                 
i  Professores de Ciências Naturais e de Ciências Físico-Químicas do Ensino Básico e de Biologia e Geologia 
e de Física e Química A do Ensino Secundário. 
ii Projecto IPEC do Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa da Universidade de Aveiro 

(Portugal), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia - Projecto POCI/CED/58825/2004. 
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Resumo 

Com esta comunicação pretende-se apresentar os resultados de uma investigação cuja 
principal finalidade era compreender o impacte, ao nível das dinâmicas de trabalho 
docente, do processo de Reorganização Curricular do Ensino Básico junto de professores 
da área das Ciências Físicas e Naturais. 

A investigação assumiu uma natureza predominantemente quantitativa, reportando-se os 
resultados à recepção de 1122 questionários devidamente preenchidos por professores da 
área das Ciências Físicas e Naturais que no ano lectivo 2006/2007 se encontravam a 
leccionar em escolas dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico. Estes resultados foram 
posteriormente complementados com dados de natureza qualitativa, resultantes de 
entrevistas de aprofundamento realizadas, no ano lectivo 2007/2008, a seis dos professores. 

Os principais resultados: i) sugerem que a implementação do processo de Reorganização 
Curricular do Ensino Básico não se traduziu em mudanças significativas ao nível das 
dinâmicas de trabalho docente e ii) parecem apontar para uma cultura docente que continua 
a privilegiar o trabalho individual e cujas resistências ao desenvolvimento de trabalho 
colaborativo docente são perpetuadas por lideranças pedagógicas assentes numa lógica 
executiva de gestão corrente, isto é, de mera circulação de informação entre diferentes 
níveis e estruturas pedagógicas. 

Face a esta realidade considera-se indispensável congregar esforços entre a administração 
central, as instituições de formação de professores e os próprios professores numa 
perspectiva de acção concertada que eleve os índices de colaboração entre todos com o 
objectivo de melhorar o trabalho docente e, consequentemente, elevar a qualidade dos 
processos de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: Dinâmicas de trabalho docente, Colaboração, Ciências Físicas e Naturais. 

Introdução e objectivos 

No plano discursivo, professores e investigadores tendem a considerar que práticas de 

colaboração docente se constituem como elemento fundamental para o desenvolvimento 

profissional dos professores (Sawyer & Rimm-Kaufman, 2007), repercutindo-se num 

trabalho docente mais eficaz e, consequentemente, na melhoria dos processos de ensino e 

aprendizagem. 
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Assumindo esta perspectiva, ousamos questionar e tentar perceber os motivos subjacentes 

aos baixos índices de práticas colaborativas docentes em contexto escolar. Com efeito, o 

predomínio do individualismo nas escolas (Hargreaves, 1998) é uma realidade que 

necessita de melhor compreensão dos factores que lhe estão inerentes, pois o diagnóstico 

que imputa única e exclusivamente a responsabilidade da sua existência aos professores é 

simplista (Fullan & Hargreaves, 2001; Little, 1990). 

A implementação do processo de Reorganização Curricular do Ensino Básico, consagrada 

através do Decreto-Lei n.º6/2001, de 18 de Janeiro, veio enfatizar a necessidade de práticas 

de colaboração docente com vista à promoção de experiências educativas globalizantes, 

contextualizadas e significativas para os alunos. 

No caso particular do currículo das Ciências Físicas e Naturais (CFN), o Ministério da 

Educação, através do documento Ciências Físicas e Naturais – Orientações Curriculares 

para o 3º ciclo do Ensino Básico (DEB, 2001), desafiou os professores a: 

i) Incrementar o trabalho colaborativo docente através do regime de co-docência 

(par pedagógico) na leccionação das disciplinas de Ciências Naturais (CN) e 

Ciências Físico-Químicas (CFQ), sempre que as temáticas se proporcionarem, 

uma vez que fomenta a interdisciplinaridade, permitindo a construção de uma 

visão holística da Ciência (Galvão & Freire, 2004); 

ii) Articular, concertadamente, os conteúdos das disciplinas de CN e CFQ, com o 

intuito de contrariar a compartimentação disciplinar subjacente a um currículo 

cumulativo e enciclopédico de matriz disciplinar (Cachapuz, Praia & Jorge, 

2002). 

Neste contexto, o papel dos professores e as relações que estabelecem com os seus pares 

assumem-se como um desafio, pressupondo-se a necessidade de tomadas de decisão mais 

eficazes a nível da gestão, adequação, planificação de actividades e organização concertada 

das disciplinas da área curricular de CFN. 

Assim, conscientes que os processos de mudança curricular são complexos e morosos, não 

se realizam simplesmente por decreto, constitui-se como principal objectivo desta 

comunicação analisar e discutir resultados emergentes de uma investigação subordinada à 

temática dinâmicas de trabalho docente no período pós implementação do processo de 

Reorganização Curricular. 
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O primeiro momento do estudo empírico, que sustentou esta investigação, assumiu uma 

natureza predominantemente quantitativa, privilegiando-se o inquérito por questionário 

como técnica de recolha de dados. Este instrumento, previamente validado interna e 

externamente, foi aplicado a 2718 professores que, no ano lectivo de 2006/2007, 

leccionavam a área curricular das CFN em 297 escolas públicas de Ensino Básico com 2º e 

3º ciclos afectas à Direcção Regional de Educação do Norte. 

Com a aplicação deste questionário pretendia-se: i) averiguar junto dos professores de CFN 

se a implementação do processo de Reorganização Curricular do Ensino Básico os fez 

alterar as suas formas de trabalhar com os pares e ii) compreender possíveis alterações de 

dinâmicas de trabalho docente que esses professores afirmaram ter desenvolvido a partir da 

implementação deste processo. Os dados obtidos através da aplicação do questionário 

foram analisados estatisticamente utilizando-se um software informático de gestão e 

análise de dados (SPSS – versão 15.0). 

Os dados quantitativos recolhidos através do questionário foram complementados, no ano 

lectivo 2007/2008, com a realização de entrevistas de aprofundamento, do tipo semi-

estruturada, a seis dos professores de CFN que se disponibilizaram a colaborar na segunda 

fase do estudo empírico. Atendendo à natureza qualitativa dos dados recolhidos, estes 

foram objecto de análise de conteúdo com recurso a software informático (NUD*IST – 

versão NVivo8). 

Apresentação e discussão dos resultados 

Os dados de natureza quantitativa reportam-se à recepção de um total de 1122 

questionários correctamente preenchidos e devolvidos por 158 escolas, valores que 

traduzem uma taxa de devolução de 41,3% e 53,2%, respectivamente. 

Na tentativa de facilitar a leitura dos diferentes resultados subdividimos a sua apresentação 

em: a) Caracterização pessoal e profissional dos professores respondentes e b) Dinâmicas 

de trabalho docente, intercalando e relacionando dados de natureza quantitativa e 

qualitativa. 

a) Caracterização pessoal e profissional dos professores respondentes 

Os dados do questionário alusivos à caracterização pessoal e profissional dos professores 

respondentes, cuja média de idades era de 38,4 anos, permitem-nos verificar que o género 

feminino era o predominante (80,9%). A generalidade destes respondentes (84,8%) possuía 
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como grau académico a licenciatura e mais de metade (57,4%) eram professores efectivos 

numa escola encontrando-se a leccionar há, pelo menos, sete anos, indiciando alguma 

estabilidade profissional. 

Saliente-se que apenas 15,2% dos professores de CFN respondentes ao questionário, se 

disponibilizou a colaborar na segunda fase da investigação, que consistia em responder a 

um inquérito por entrevista, partilhar materiais didácticos e participar num percurso 

formativo. A receptividade foi maior nos professores respondentes que já haviam realizado 

algum tipo de formação pós-graduada, indiciando que estes poderão estar mais 

sensibilizados para participar em investigações na área das Ciências da Educação. 

No que diz respeito aos seis professores entrevistados prevalecia, igualmente, o género 

feminino com quatro elementos, cuja média de idades era de 39,0 anos, sendo todos 

efectivos num quadro de escola e encontrando-se a leccionar há, pelo menos sete anos, 

facto que demonstra uma situação profissional idêntica à dos respondentes ao questionário. 

Dois dos entrevistados complementaram a sua formação académica inicial com o grau 

académico de mestre. 

b) Dinâmicas de trabalho docente 

A análise dos resultados do questionário permitiram-nos verificar que 49,6% dos 

professores respondentes afirmou ter alterado as formas de trabalhar com os seus pares, na 

sequência da implementação do processo de Reorganização Curricular. Quando 

questionados sobre as situações de trabalho entre pares cuja frequência aumentou, os 

respondentes destacaram as que se ilustram no Quadro 1 (n=556 professores). 

Quadro 1 – Situações de trabalho entre pares cuja frequência aumentou 

Situações de trabalho entre pares cuja frequência aumentou Percentagem 

Construção, revisão, aplicação e avaliação conjunta do Projecto 
Curricular de Turma. 

68,0% 

Análise conjunta da situação da turma e identificação das características 
específicas dos alunos. 

63,7% 

Análise e discussão conjunta dos critérios de avaliação dos alunos. 62,3% 

Formação e debate com os colegas, visando a melhoria da qualidade das 
práticas pedagógicas. 

41,3% 

Construção partilhada de material didáctico-pedagógico. 37,0% 

Planificação conjunta de actividades experimentais. 36,5% 
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Importa salientar que as situações de trabalho entre pares cuja frequência aumentou 

significativamente foram as que se relacionavam com o Projecto Curricular de Turma 

(PCT), provavelmente pelo facto da elaboração deste instrumento de gestão curricular ter 

um carácter obrigatório desde a implementação do processo de Reorganização Curricular. 

Este aumento de frequência das situações de trabalho entre pares relativas ao PCT foi 

objecto de aprofundamento aquando da realização das entrevistas, verificando-se pela 

análise do discurso dos entrevistados que, na prática, a construção do PCT era quase 

exclusivamente da responsabilidade do director de turma. Esta aparente falta de 

compromisso dos professores denuncia dificuldades em compreender e trabalhar segundo 

uma lógica de projectos curriculares reais e, consequentemente, o PCT está a transformar-

se num instrumento altamente burocratizado das práticas curriculares e organizacionais 

(Roldão, 2004). 

Comparativamente com o acréscimo das situações relacionadas com o PCT, a frequência 

de situações de trabalho colaborativo entre professores, nomeadamente a planificação e a 

construção conjunta de materiais pedagógicos, não aumentou substancialmente. Esta 

realidade confirma os resultados de estudos realizados por Hargreaves (1998), Lima (2002, 

2004) e McLaughlin & Talbert (2001), os quais demonstram que situações de partilha e 

construção conjunta de materiais pedagógicos entre docentes não ocorrem com a 

frequência teoricamente desejável. Todavia, entendemos que estas situações de 

colaboração docente são condições essenciais à concretização dos PCT. 

Outra das questões colocadas pretendia averiguar a forma de trabalho privilegiada pelos 

professores de CFN, encontrando-se os resultados obtidos em valores percentuais no 

Quadro 2 (n=1122 professores). 

O trabalho individual continua a ser a forma de trabalhar privilegiada pela generalidade 

(80,9%) dos professores de CFN respondentes, confirmando resultados de investigações 

realizadas sobre dinâmicas de trabalho docente (Williams, Prestage & Bedward, 2001). 

Contudo, alguns autores consideram que o individualismo é uma consequência da própria 

organização escolar (Fullan & Hargreaves, 2001) não reflectindo apenas questões de 

personalidade (Lima, 2002). 
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Quadro 2 – Formas de trabalho docente privilegiadas pelos respondentes 
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Forma de trabalho docente privilegiada 

% 
Trabalho individual. 0,0 2,9 16,2 80,9 

Trabalho com colegas com quem sente maior proximidade afectiva. 2,7 25,9 52,2 19,2 

Trabalho com colegas do seu departamento curricular que 
leccionam, simultaneamente, a mesma disciplina e ano de 
escolaridade. 

1,9 11,7 57,2 29,2 

Trabalho com colegas de outros departamentos curriculares. 9,1 62,2 26,7 2,0 

Trabalho com colegas de outras escolas. 40,6 46,3 12,3 0,9 

 

A generalidade dos entrevistados corroborou os dados quantitativos do questionário, 

afirmando que o trabalho individual era a forma de trabalhar privilegiada. Com efeito, 

todos os entrevistados salientaram a imprescindibilidade do trabalho individual enquanto 

pré-requisito para uma posterior ocorrência de trabalho colaborativo docente. Como 

exemplo, destacamos a afirmação do Professor 5: 

Antes de haver trabalho colaborativo, tem de haver (…) um trabalho de 
carácter individual (…) este tem de se inteirar dos assuntos, pesquisar, 
reflectir, o que depois se torna muito mais vantajoso para a discussão e 
partilha de ideias em grupo. 

No contexto do conselho de turma e do departamento curricular as evidências de trabalho 

colaborativo eram, igualmente, raras, sendo a excessiva burocratização das reuniões de 

trabalho apontada como principal condicionante à realização de trabalho colaborativo 

docente potenciador de situações de interdisciplinaridade: 

Nós só vamos às reuniões para não termos falta. (…) são altamente 
burocráticas, servem quase exclusivamente para transmitir informações, 
mandar elaborar relatórios e fichas e recolher os mesmos. (Professor 1). 

Até ao momento, as reuniões de Conselho de Turma não foram para planear 
alguma coisa a fazer em conjunto, para estabelecer articulações. (Professor 
6). 

Saliente-se que os professores respondentes quando optavam por situações de trabalho 

entre pares afirmaram privilegiar Algumas ou Muitas Vezes os colegas que lhes eram 

afectivamente mais próximos (71,4%) e/ou os que leccionavam a mesma disciplina e ano 
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de escolaridade (86,4%). Aspectos, novamente, comprovados pelo discurso dos 

entrevistados que consideraram o departamento curricular como a estrutura onde ocorria 

maior índice de colaboração docente, maioritariamente ao nível de subgrupos de trabalho 

organizados por disciplina e ano de escolaridade. 

A importância atribuída pelos entrevistados a estes subgrupos de trabalho é evidente, 

constatando-se até no esclarecimento de dúvidas: 

Recorro aos meus pares que leccionam a mesma disciplina. (Professor 2) 

Questiono a colega que está a leccionar a mesma disciplina e ano que eu. 
(Professor 5) 

Os professores respondentes ao centrarem-se preferencialmente nos aspectos referentes à 

disciplina que leccionam reflectem o que Hargreaves (1998) denomina por situações de 

balcanização no seio do próprio departamento. Note-se que uma cultura de colaboração 

não se opõe à existência de subgrupos de trabalho, porém, ressalva a existência de 

fronteiras mais ténues e com identidades menos estanques e imutáveis. 

O trabalho docente com colegas pertencentes a outros departamentos curriculares era uma 

realidade pouco frequente entre os professores respondentes (71,3% afirmou Nunca ou 

Poucas vezes o realizar). Este facto denota a predominância de uma cultura docente 

balcanizada, condicionando a partilha de práticas curriculares e, consequentemente, o 

desenvolvimento profissional docente. Os processos de ensino e aprendizagem dos alunos 

são, igualmente, condicionados, pois este tipo de cultura docente não potencia a articulação 

entre os saberes das diferentes áreas (Goodson, 1997). 

Os resultados do questionário permitem-nos constatar que as relações de trabalho entre os 

professores de diferentes escolas eram escassas (13,2%). Todavia, o conhecimento e a 

análise de realidades escolares diferentes promovem o desenvolvimento profissional 

docente, possibilitando o intercâmbio e a partilha de conhecimentos e experiências 

educativas (Goodson, 2008; Martin-Kniep, 2004). 

As mais-valias da colaboração docente apontadas pelos professores entrevistados situam-se 

a dois níveis: 

i) Desenvolvimento profissional 

Ao discutirmos assuntos com outras pessoas e ao partilharmos material 
estamos sempre a aprender (Professor 6). 
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ii) Melhoria do trabalho docente 

Melhora a qualidade do trabalho desenvolvido (…) permite a evolução 
franca das metodologias, materiais e o desenvolvimento de projectos. 
(Professor 4) 

Os entrevistados apontaram como principais constrangimentos ao desenvolvimento de 

colaboração docente aspectos relacionados com: i) gestão do tempo, ii) receio de exposição 

e iii) cultura de individualismo. Os seis professores entrevistados assinalaram a falta de 

tempo e a dificuldade em conciliar horários de trabalho como principais constrangimentos 

ao desenvolvimento de colaboração docente. 

O discurso dos entrevistados é congruente com resultados de investigações (Tardif & 

Lessard, 2005) que indicam que, frequentemente, os professores receiam pedir ajuda ou 

expor as suas dúvidas com medo de serem considerados menos competentes, pelos pares. 

Contudo, essa realidade impossibilita-os de alcançarem um feedback significativo acerca 

da validade e eficácia do que fazem (Fullan & Hargreaves, 2001), bem como de reflectirem 

em conjunto sobre actuações curricularmente mais eficazes. 

A cultura escolar influencia determinantemente o desenvolvimento ou não de culturas de 

colaboração docente, mas na maior parte das escolas impera uma cultura de isolamento e 

privatismo (McLaughlin & Talbert, 2001), facto igualmente comprovado pelo discurso dos 

professores entrevistados. 

Relativamente às condições ideais que, segundo os entrevistados, potenciariam a 

ocorrência de maiores índices de colaboração docente foram referidas: i) a diminuição do 

excesso de burocracia, ii) a marcação de tempos comuns de trabalho nos horários dos 

professores, iii) uma maior disponibilidade e predisposição dos docentes e iv) a existência 

de equipas de liderança que fomentem o desenvolvimento de trabalho colaborativo. 

Quando questionados especificamente sobre o impacte da implementação do processo de 

Reorganização Curricular do Ensino Básico nas dinâmicas de trabalho docente, a opinião 

dos entrevistados divergiu. Aqueles cuja implementação deste processo os induziu a 

alterarem as suas dinâmicas de trabalho destacaram um acréscimo de colaboração docente, 

como se exemplifica: 

Alterei a minha forma de trabalhar com os colegas, pois senti maior 
necessidade de trabalhar colaborativamente. (Professor 5) 

Por outro lado, os entrevistados cuja implementação do processo de Reorganização 

Curricular não os induziu a alterarem as suas dinâmicas de trabalho aludiram a argumentos 
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de carácter organizacional, tais como: i) distribuição da carga horária das disciplinas da 

área das CFN, ii) aumento do número de turmas por professor e iii) acréscimo significativo 

de reuniões. Destaque-se que os argumentos apresentados são de natureza extrínseca aos 

entrevistados, denotando alguma falta de auto-implicação face aos pressupostos inerentes à 

implementação do referido processo. 

Principais conclusões e implicações 

Os principais resultados deste estudo demonstram que a implementação do processo de 

Reorganização Curricular apenas compeliu aproximadamente 50,0% dos professores 

respondentes a alterarem as suas formas de trabalhar com os pares. Em consonância com o 

discurso dos entrevistados a implementação do referido processo não se repercutiu em 

mudanças significativas ao nível das dinâmicas de trabalho docente, destacando-se 

sobretudo alterações organizacionais, como a realização de um maior número de reuniões 

de trabalho e o acréscimo de documentos a preencher.  

Atendendo a que um dos pressupostos subjacentes ao processo de Reorganização 

Curricular do Ensino Básico consiste numa cultura de efectiva gestão curricular que só é 

alcançável se sustentada num verdadeiro trabalho colaborativo docente, estes resultados 

permitem-nos inferir que para metade dos professores respondentes a relação que 

estabeleciam com as dinâmicas de trabalho docente é diferente da preconizada nos 

discursos da tutela e da investigação. Este desfasamento revela que, no contexto das 

práticas, os processos de mudança e princípios que lhes estão subjacentes são objecto de 

diferentes reinterpretações. 

Assim, é urgente aprofundar a compreensão destas reinterpretações e, sobretudo, encontrar 

mecanismos que promovam: i) o desenvolvimento de um maior número de projectos em 

parceria que, aproximando professores e investigadores, procurem possíveis soluções para 

problemas diagnosticados no contexto das práticas e produzam conhecimento 

fundamentado sobre as mesmas, ii) a partilha e divulgação dos exemplos de boas práticas 

de colaboração docente junto das comunidades escolar e científica, designadamente através 

da co-redacção e co-publicação de artigos sobre o trabalho desenvolvido, iii) a reorientação 

dos cursos de formação inicial e contínua de professores numa perspectiva de 

familiarização e fomentação do desenvolvimento de competências de natureza colaborativa 

e iv) a reorganização das dinâmicas internas das escolas, auto-implicando as equipas de 

liderança na criação de tempos e espaços facilitadores da realização de trabalho 
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colaborativo docente. Não obstante a necessidade de alcançar níveis de responsabilidade e 

de colaboração docente mais ambiciosos, a individualidade e as idiossincrasias de cada 

professor devem ser ressalvadas. 

                                                 
1 Esta comunicação insere-se no contexto de dois projectos de doutoramento em curso no âmbito do 
Laboratório de Avaliação da Qualidade Educativa (LAQE) estrutura funcional do Centro de Investigação em 
Didáctica e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF), da Universidade de Aveiro e financiados 
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (SFRH/BD/28080/2006 e SFRH/BD/36192/2007). 
 
 

Referências bibliográficas 

Cachapuz, A., Praia, J. & Jorge, M. (2002). Ciência, Educação em Ciência e Ensino das Ciências. 

Lisboa: Ministério da Educação e Instituto da Inovação Educacional. 

DEB (2001). Ciências Físicas e Naturais. Orientações Curriculares para o 3º ciclo do Ensino 

Básico. Lisboa: Ministério da Educação. 

Fullan, M. & Hargreaves, A. (2001). Por que é que vale a pena lutar? O trabalho de equipa na 

escola. Porto: Porto Editora.  

Galvão, C. & Freire, A. (2004). A perspectiva CTS no currículo das Ciências Físicas e Naturais em 

Portugal. In I. Martins, F. Paixão e R. Vieira (Org.). Perspectivas Ciência-Tecnologia-

Sociedade na Inovação da Educação em Ciência, 31-38. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

Goodson, I. (1997). The Changing Curriculum: Studies in Social Construction. New York: Peter 

Lang Publishing. 

Goodson, I. (2008). Conhecimento e Vida Profissional. Porto: Porto Editora. 

Hargreaves, A. (1998). Os professores em tempos de mudança: O trabalho e a cultura dos 

professores na idade pós-moderna. Amadora: Editora McGraw-Hill. 

Lima, J. (2002). As culturas colaborativas nas escolas: estruturas, processos e conteúdos. Porto: 

Porto Editora. 

Lima, J. (2004). O currículo construído: da autonomia da escola à colaboração profissional entre os 

docentes. Revista de Estudos Curriculares, 2(1), 57-84. 

Little, J. (1990). The persistence of privacy: Autonomy and initiative in teachers’ professional 

relations. Teachers College Record, 91(4), 509-536. 

Martin-Kniep, G. (2004). Developing learning communities through teacher expertise. Thousand 

Oaks: Corwin Press. 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

McLaughlin, M. & Talbert, J. (2001). Professional communities at the work of high school 

teaching. Chicago: The University of Chicago Press. 

Roldão, M. (2004). Quem supervisiona o quê? Liderança e colaboração no trabalho curricular da 

escola. In O. Sousa & M. Ricardo (Org.). Uma escola com sentido: o currículo em análise e 

debate – contextos, questões e perspectivas, 135-144. Lisboa: Edições Universitárias 

Lusófonas. 

Sawyer, L. & Rimm-Kaufman, S. (2007). Teacher collaboration in the context of the Responsive 

Classroom approach. Teachers and Teaching: theory and practice, 13(3), 211-245. 

Tardif, M. & Lessard, C. (2005). O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência 

como profissão de interacções humanas. Petrópolis: Editora Vozes. 

Williams, A., Prestage, S. & Bedward, J. (2001). Individualism to collaboration: the significance of 

teacher culture to the induction of newly qualified teachers. Journal of Education for 

Teaching, 27, 253-267. 

 

193 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

¿Como entienden los miembros de un equipo educativo el papel que tiene 
las emociones en los procesos de enseñanza-aprendizaje vinculados a la 

Educación del Consumo? 
 

Neus Banqué Martínez 1; Josep Bonil Gargallo 2 

Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals. Universitat Autònoma de 
Barcelona.  

1 neus.banque@uab.cat ; 2 josep.bonil@uab.cat 

Resumen 

Los actos de consumo tienen un componente emocional cada vez más fundamental. Por 
este motivo la Educación del Consumo tiene el reto de aproximarse al campo de las 
emociones, con el objetivo de diseñar actividades que las integren. Bajo este punto de vista 
se presenta un instrumento de recogida de datos, que se enmarca dentro de una 
investigación descriptiva. Ésta persigue la finalidad de conocer cómo entienden los 
miembros de un equipo educativo, el papel que juegan las emociones en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje vinculados a la Educación del Consumo (dentro de la Educación 
para la Sostenibilidad). El diseño metodológico del instrumento se desarrolló teniendo en 
cuenta las características organizativas de la población elegida: diferentes canales de 
comunicación y nivel de discurso multimodal. Para obtener unos datos más completos y 
significativos el instrumento se fragmentó en tres momentos temporales. Cada uno de ellos 
se enfocaba bajo la misma pregunta, pero el desarrollo que requerían era diferente. Los 
datos obtenidos han permitido caracterizar un equipo educativo en sus propios procesos de 
e-a, y plantearse cómo la adecuación de un instrumento de investigación a la población 
seleccionada, puede ser un elemento que favorezca la calidad de los datos obtenidos. 

Palabras clave: emociones, equipos educativos, instrumento metodológico, Educación del 
Consumo. 

Introducción 

Plantear los retos de la educación en la sociedad actual implica proponer retos para una 

educación que tiene que formar ciudadanos que viven en una civilización construida sobre 

un modelo económico basado en la producción y el consumo masivo (Pujol, 2006).   

En la sociedad de consumo, se pone de relieve cada vez más, la evidencia que los actos de 

consumo no se explican únicamente por una dimensión racional. Parece pues relevante que 

la Educación del Consumo (EdC) se plantee la importancia de las emociones y las 

sensaciones que influyen en los actos de consumo (Bonil y Calafell, 2007). 

Partiendo de este principio, nos planteamos hacer una investigación que centra su foco de 

estudio en el papel del profesorado, en los contextos de e-a vinculados a la EdC. Ya que, 

estableciendo conexión con el marco de la Educació Científica, “a pesar de la pasión con la 

cual los profesores han hablado siempre de su trabajo, hay relativamente poca 
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investigación reciente con el análisis del papel que juega la afectividad en la vida, carrera y 

comportamiento en el aula de los profesores de ciencia” (Garritz, 2009). 

Marco Teórico  

La Educación Científica se plantea como una herramienta para avanzar en la Educación 

para la Sostenibilidad (EdS), y de entre las diferentes opciones para abordar la EdS, la 

Educación del Consumo aparece como una opción interesante (Mayer, 2003). Situarse en 

la EdC supone optar por un paradigma que ayude a orientar la acción educativa, y es aquí 

donde los principios del paradigma de la complejidad (Morin, 2001) nos sirven como 

referencia. En concreto el diálogo entre emoción y razón que, entre otros elementos, 

caracteriza el pensamiento complejo (Morin, 2003), uno de los tres ejes que sustentan 

dicho paradigma. Este enfoque ayuda a abordar el diálogo permanente entre razón y 

emoción que supone cada acto de consumo.  

Detrás de la mayoría de actos que hacemos diariamente, hay un acto de consumo. Y es 

aquí donde recae la importancia de promover actividades educativas que permitan a la 

ciudadanía entender y tomar posición en estos bajo la perspectiva de la relación que 

establecemos con el medio (Bonil, 2008). 

Tradicionalmente en la educación científica, se ha promovido la razón como la única que 

interviene en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Vázquez y Manassero, 2007). Y aún 

hoy en día se hace evidente la anterior afirmación, cuando des de el campo de la 

investigación en didáctica de las ciencias se opina que  “es de llamar la atención el olvido, 

por parte de los investigadores educativos de la ciencia, de la faceta afectiva como una de 

las que depende crucialmente el aprendizaje” (Garritz, 2009). 

Bajo la mirada de las concepciones socioconstructivistas de los procesos de e-a, es 

necesario para el alumnado, la interacción con materiales didácticos y con las personas que 

forman parte del grupo-clase en su proceso de aprendizaje (Sanmartí, 2002). Desde este 

posicionamiento el papel del profesorado se plantea como fundamental en la interacción 

didáctica, ya que cada metodología de enseñar Ciencias favorece el desarrollo en el 

alumnado de un determinado sistema de aprender y de sistema de acción (Sanmartí, 2002). 

Y en este contexto, Cachapuz (2007) añade cómo la forma de acceder al conocimiento ha 

cambiado, y la escuela no está introduciendo los cambios necesarios al respecto. El autor 

apuesta por la interdisciplinariedad como una vía para formar una ciudadanía más 

responsable, tolerante e instruida. 
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Contexto de Investigación 

El contexto donde se plantea la investigación es la Escola del Consum de Catalunya 

(ECC). Esta entidad pertenece a la Agència Catalana del Consum (ACC), organismo 

autónomo de la Generalitat de Catalunya. Este centro tiene como objetivo fundamental 

favorecer y potenciar la presencia de la Educación del Consumo dentro del ámbito 

educativo catalán. La ACC se encarga de la gestión administrativa de la ECC y ha 

adjudicado mediante un concurso público, la gestión didáctica al Departamento de 

Didáctica de la Matemática y las Ciencias Experimentales de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

La ECC se constituye como Centro de Estudios de la EdC donde se realiza de forma 

simultánea actividad docente, innovación didáctica e investigación educativa. El equipo 

educativo de la entidad está distribuido en dos sedes. Una sede Central fija situada en 

Barcelona, y una sede itinerante que se desplaza por los centros educativos de Catalunya 

con la finalidad de dar servicio al resto de población escolar. La elección de éste contexto 

de investigación responde a diversos aspectos.  

En primer lugar, debido a la consolidación y significatividad social de entidades 

educativas, que con elementos en común con el currículo del sistema educativo formal 

(objetivos educativos y reflexión curricular), ofrecen actividades de soporte a éste sistema 

educativo. Estas entidades están lejos de considerarse en el marco de la educación no 

formal, ya que ésta no incorpora la reflexión curricular que integran dichas entidades. Y en 

segundo lugar, debido a la relevancia que toman aquellos espacios educativos que 

incorporan en su planteamiento didáctico una aproximación al campo de las emociones. 

Bajo estas dos consideraciones, la ECC se convierte en un contexto de investigación 

interesante por ser considerada una Entidad de Soporte al Sistema Educativo forma en el 

campo de la EdC. Y, por otro lado, porqué “la ECC apuesta por una EdC que incorpora la 

diversidad de lenguajes ofreciendo la oportunidad para crear espacios de diálogo entre el 

saber técnico y el saber artístico, la emoción y la razón o la creatividad y la rigurosidad.” 

(Calafell et al, 2008).  

Población seleccionada 

La investigación centra su foco de estudio en una de las figuras que interviene en los 

procesos educativos: el docente. Partiendo del contexto de investigación presentado, la 
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población seleccionada para ser estudiada, es el equipo educativo de la Escola del Consum, 

formado por un total de 10 educadores.  

La elección de la población seleccionada responde a los mismos criterios con los que ha 

sido seleccionado el contexto de investigación. No obstante el equipo educativo de la ECC, 

ofrece además, características interesantes para focalizar la investigación. El equipo está 

formado por profesionales de diversos ámbitos: maestros, educadores sociales, 

psicopedagogos, biólogos y ambientólogos, todos ellos interesados en la Educación del 

Consumo. Por otro lado, los educadores presentan un bagaje teórico en el Paradigma de la 

Complejidad, ya que es el marco base en el que se sustenta la actividad educativa del 

contexto de investigación. Y finalmente, el equipo educativo presenta una gran cohesión 

profesional que resulta de gran riqueza en el proyecto educativo de la institución. Estos 

elementos aparecen como interesantes y fundamentales para investigar la opinión del 

equipo educativo de la Escola del Consum de Catalunya.  

Es importante añadir, que la investigadora forma parte del equipo educativo de la ECC. 

Esto favorece el conocimiento del contexto y la población seleccionada, y el desarrollo del 

proceso de recogida de datos. Aun así el contacto directo ha requerido, en algún momento 

del proceso de investigación, mantener distancia con los educadores para no condicionar la 

fiabilidad y validez de los datos. 

Cuestiones y objetivos de investigación 

Para desarrollar una investigación bajo este enfoque, nos planteamos la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cómo entienden los miembros de un equipo educativo el papel que tiene 

las emociones en los procesos de e-a vinculados a la Educación del Consumo?.  

Y los objetivos que nos formulamos son los siguientes:  

- Diseñar un conjunto de indicadores que permitan caracterizar la manera en que los 

docentes ven el papel de las emociones en los procesos de e-a vinculados a la EdC. 

- Caracterizar a los miembros de un equipo educativo, en función del papel que se le 

asigna a les emociones en los procesos de e-a vinculados a la EdC.  

En función de les resultados obtenidos y de la significatividad que adopten en el contexto 

de investigación, se plantea un tercer objetivo general, con la finalidad de desarrollarlo una 

vez la investigación haya finalizado:  
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- Diseñar un plan de formación favorecedor de la presencia de las emociones como 

herramienta orientadora de los procesos de e-a vinculados a la EdC. 

Desarrollo del Proceso de Diseño del Instrumento 

Aproximación metodológica 

La investigación que enmarca el cuestionario de recogida de datos que se presenta, se sitúa 

en una de las principales tendencias de la investigación educativa cualitativa: el paradigma 

interpretativo. Se ha centrado el interés en describir e interpretar un fenómeno determinado 

en un contexto concreto (Koeting, adapt.de Vidal y Arbós, 2000).  

Con la finalidad de obtener cuanta más riqueza en los datos mejor, que permitan un análisis 

más profundo, se plantea una recogida de datos que contemple las opiniones individuales y 

colectivas.  

La definición del proceso de recogida de datos, así como la concreción del instrumento, 

parten de tener en cuenta la caracterización del contexto de investigación. Por ello se 

plantean dos aspectos como los más significativos a considerar del contexto.  

- El equipo educativo está situado en horario laboral, en diferentes espacios físicos con 

una distancia entre ellos que no permite reunir a todo el equipo. 

- El equipo educativo, para salvar dichas distancias físicas, tiene establecidos diferentes 

sistemas y canales de comunicación a través de la vía virtual. 

Considerando los aspectos anteriores, se diseña un instrumento que intenta integrarlos en 

su concreción final. El instrumento se caracteriza por:  

- Incluir diferentes momentos temporales en su recogida de datos, por imposibilidad de 

realizar un único momento conjunto con todo el equipo educativo. Esto es favorable en 

dos aspectos. El primero, para diferenciar los momentos de recogida de datos 

individuales y colectivos. El segundo, para ver si las opiniones expresadas por los 

educadores son consistentes cuando se les plantea la misma cuestión en momentos 

temporales diferentes (sin que esto signifique que se plantee un estudio comparativo en 

el tiempo).  

- Aprovechar dos de los canales de comunicación establecidos por el equipo educativo: 

la comunicación virtual a través del correo electrónico y una reunión presencial de todo 

el equipo educativo programada trimestralmente.  
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- Presentar un nivel de discurso multimodal para aprovechar las dinámicas, herramientas 

didácticas y recursos que el equipo incluye y utiliza en sus talleres educativos. Esto 

facilita recoger más información y potenciar las posibilidades expresivas que facilita 

cada lenguaje (Lemke, 2006).  

El material útil para el análisis de los datos será la justificación que cada miembro del 

equipo haga, de forma individual o colectiva,  en cada uno de los momentos de recogida de 

datos.  

Instrumento de recogida de datos 

La concreción del instrumento de recogida de datos contempla tres cuestionarios. Todos 

ellos persiguen la misma finalidad y se presentan bajo la misma pregunta, pero la 

resolución que se pide al equipo educativo en cada uno difiere en la forma. 

Los dos primeros cuestionarios individuales ofrecen una semana para su resolución, y el 

último y colectivo se responde en una reunión del propio equipo. Los tres momentos se 

organizan a lo largo de tres semanas consecutivas en el tiempo. 

 ¿Eliges la palabra clave? (cuestionario 1): 

El cuestionario 1 tiene como finalidad recoger las opiniones individuales de los 10 

miembros del equipo educativo de la ECC, en torno a la pregunta de investigación. 

El cuestionario se hacía llegar a los sujetos investigados a través de un correo electrónico. 

En éste se presentaba la investigación y su finalidad, y a continuación se pedía que 

contestasen el cuestionario que se adjuntaba en un archivo. 

La respuesta de dicho cuestionario, consistía en que cada educador/a eligiera tres palabras 

que para él definieran el espacio que tiene los elementos emocionales en el momento de 

realizar un taller educativo en la ECC, y que se justificara el porqué.  

El cuestionario se presentaba de la siguiente forma: 
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Figura 1. Muestra cuestionario ¿Eliges la palabra clave? (cuestionario 1) 

 ¿Eliges el elemento clave? (cuestionario 2): 

El cuestionario 2 también tiene como finalidad recoger las opiniones individuales de los 10 

miembros del equipo educativo de la ECC, en torno a la pregunta de investigación. El 

procedimiento que seguía la entrega y respuesta de éste era idéntico al cuestionario 1. 

Con este cuestionario se pretendía verificar y/o comparar las respuestas dadas por cada 

sujeto en el cuestionario 1, con las dadas por el mismo sujeto en el cuestionario 2.  

La respuesta de dicho cuestionario, consistía en que cada educador/a eligiera un elemento 

de la ECC que para él definiera el espacio que tiene los elementos emocionales en el 

momento de realizar un taller educativo en la ECC, y que se justificara el porqué.  

El cuestionario se presentaba de la siguiente forma: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Muestra cuestionario ¿Eliges el elemento clave? (cuestionario 2) 
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 ¿Nos apalabramos juntos? (cuestionario 3): 

El tercer cuestionario tiene como finalidad recoger las opiniones colectivas de los 10  

miembros del equipo educativo de la ECC, en torno a la pregunta de investigación.  

Con este cuestionario se pretendía verificar y/o comparar las respuestas dadas por cada 

sujeto en los cuestionarios 1 y 2, con los datos del cuestionario 3 dónde la respuesta se 

organizaba colectivamente, en función de la discusión con otros miembros del equipo.  

El procedimiento de respuesta de éste cuestionario tomaba diferente forma. Se requería la 

interacción personal entre educadores y por este motivo la comunicación virtual no era útil. 

La respuesta de dicho cuestionario se organizó alrededor de una dinámica preparada por 

los investigadores. Primero se mostró una presentación de diapositivas con el total de 

palabras y elementos elegidos. Posteriormente se presentó una caja cerrada que contenía 30 

papeles. En cada uno de ellos había escrita una de las palabras que el total de educadores 

había elegido en el cuestionario 1. Se propuso a los educadores organizarse en tres grupos 

formados al azar, elegir 10 palabras por grupo (también al azar), y escribir con ellas una 

poesía (dinámica utilizada en el taller ¿Vamos de compras? de la ECC) que representara el 

espacio que tienen los elementos emocionales en el momento de realizar un taller 

educativo en la ECC, y se justificara el porqué. 

Los tres cuestionarios del instrumento ofrecen la misma estructura. A través de imágenes 

(emoticonos) se introduce el foco central de la pregunta de la investigación (elementos 

emocionales). Proponer éste punto de partida en los cuestionarios es una oportunidad para 

potenciar la información que facilita cada lenguaje, bajo una perspectiva multimodal 

(Lemke, 2006). 

El instrumento propone preguntas con justificaciones individuales y colectivas con el fin 

de poner en interacción todas las opiniones posibles. Esto implica discutir y poner en duda 

algunos puntos de vista, estableciendo unas “reglas de juego” en las que se combine el 

pensamiento crítico, la reflexión y la participación (Sanmartí y Pujol, 2002).  

Conclusiones 

Respecto a la importancia que toma la adecuación del instrumento de recogida de datos al 

contexto de investigación, su puesta en práctica nos permite afirmar que: 
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En referencia a la aplicación del instrumento en tres momentos temporales diferentes, ha 

puesto en evidencia el nivel de reflexión de los educadores en sus justificaciones. La 

reiteración en los tres cuestionarios, y la inclusión de respuestas individuales y colectivas, 

ha facilitado la reflexión de los sujetos, enriqueciendo así sus respuestas.  

En relación a las vías de comunicación utilizadas, virtual y presencial, han facilitado la 

obtención de los datos de forma eficaz. La comunicación virtual ha dificultado la 

contextualización de las respuestas obtenidas, y la dificultad de obtener datos no verbales 

que ayudasen a dicha contextualización. En este sentido, algunas de las respuestas 

obtenidas han dificultado el proceso de categorización, debido a que la falta de sentido en 

las justificaciones no permitía comprender su significado.  

Con respecto a la presentación multimodal de los cuestionarios ha permitido facilitar, al 

equipo educativo, la comprensión de los diferentes cuestionarios. El uso de lenguajes 

próximos y cotidianos para la población investigada, ha supuesto un elemento 

motivacional importante.  

Por último, el uso de cuestionarios de respuesta individual y colectiva han resultado ser de 

gran riqueza para los datos obtenidos. Éstos permiten afirmar que la interacción de 

opiniones alrededor de un tema de estudio, favorece la creación de espacios de conflicto 

donde la visión individual queda enriquecida por la colectiva.  

Definir instrumentos de recogida de datos contextualizados y sugerentes para la población 

investigada es un buen punto de partida para asegurar la calidad de los datos. Aún así hay 

que detectar previamente qué elementos del propio contexto pueden convertirse en un 

factor negativo y dificultar la posterior interpretación de los datos.  

A modo de conclusión y tomando como final el foco de la presente investigación, ciertos 

aspectos del procesamiento de las emociones y sentimientos son indispensables para la 

racionalidad (Damasio, 2003). Por ello, y tomando como referencia las palabras de éste 

autor, habría que añadir a los diseños metodológicos de las investigaciones en didáctica de 

las ciencias, elementos emocionales que favorecieran y enriquecieran la posterior reflexión 

racional del proceso de investigación. 
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Resumo 

O trabalho colaborativo é cada vez mais uma estratégia fundamental para dar resposta a 
problemas que se colocam a professores e investigadores permitindo a diminuição do fosso 
existente entre a prática dos professores e a investigação educacional. A colaboração 
pressupõe uma tomada de decisão conjunta, a partilha de informação, a comunicação, onde os 
vários participantes, sem relação hierárquica, trabalham em conjunto para atingirem os 
mesmos objectivos. Neste sentido, o presente estudo tem como finalidade descrever as 
potencialidades do trabalho colaborativo, entre um professor e investigador, durante a 
planificação e implementação de actividades de investigação na sala de aula. A metodologia 
usada neste estudo tem as suas raízes na investigação qualitativa, com orientação 
interpretativa. Os dados foram recolhidos durante a planificação conjunta das actividades, 
através de registos áudio, e no final da implementação das mesmas, a partir da realização de 
uma entrevista semi-estruturada. A análise das transcrições dos registos áudio e das entrevistas 
permitiram fazer emergir as categorias de análise. O trabalho colaborativo tem várias 
potencialidades como: a planificação conjunta de actividades de investigação, a discussão da 
importância de um contexto relacionado com o dia-a-dia, a reflexão sobre a própria prática e 
tomada de decisões. Os dados sugerem, ainda, que a colaboração entre professor e 
investigador é possível deste que seja assente na confiança, no diálogo e na negociação até 
chegarem a um consenso. Estes três aspectos são fundamentais para que haja uma 
aprendizagem mútua e se atinjam objectivos comuns.  

Palavras-chave: Trabalho colaborativo; actividades de investigação; fosso entre a teoria e a 
prática; reflexão sobre a prática. 

Introdução 

Cada vez mais, atendendo aos desafios da escola actual, é importante que os professores 

trabalhem colaborativamente. Com efeito, a colaboração é uma estratégia fundamental para 

estes ultrapassem os problemas com que se deparam diariamente, permitindo-lhes o aumento 

da sua confiança e conduzindo-os a novas experiências (Hargreaves, 1998). 

Muitos autores distinguem colaboração de cooperação (Boavida & Ponte, 2002; Day, 1999). A 

colaboração pressupõe uma tomada de decisão conjunta, a partilha de informação, a 
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comunicação, onde os vários participantes, sem relação hierárquica, trabalham em conjunto 

para atingirem os mesmos objectivos (Ponte, 2004). Na cooperação há uma relação fortemente 

hierárquica, “em que de um lado temos o chefe que dá ordens e do outro os subordinados que 

as executam” (Boavida & Ponte, 2002, p. 3). 

Dependendo do objectivo do trabalho, a colaboração pode desenvolver-se, por exemplo, entre 

professores da mesma escola, entre professor e alunos, entre professor e comunidade educativa 

e entre professor e investigador. Este estudo centra-se no trabalho colaborativo desenvolvido 

entre investigador e professor que visa a construção e implementação de actividades de 

investigação na sala de aula, levando o professor a investigar a sua própria prática. 

Com efeito, torna-se necessário um trabalho colaborativo entre investigadores educacionais e 

professores de modo a levar estes últimos, através de uma acção estratégica (Habermas, 1990), 

a construir propostas didácticas, fundamentadas teoricamente, para serem implementadas na 

sua prática e posteriormente discutidas (DBR Collective, 2003; Wang & Hannafin, 2004). 

Durante o processo colaborativo é necessário também existirem acções comunicativas entre os 

intervenientes (Habermas, 1990). O diálogo permite o confronto de ideias para chegar, através 

da negociação, à construção de ideias.  

A confiança, a negociação e o diálogo são três aspectos que Boavida e Ponte (2002) apontam 

como fundamentais no decurso de um trabalho colaborativo. A confiança nos trabalhos de 

colaboração é reconhecida como uma ajuda fundamental para o respeito mútuo e compreensão 

da dinâmica dos intervenientes (Hargreaves, 1998). A negociação permite “negociar 

objectivos, modos de trabalho, modos de relacionamento, prioridades e até significados de 

conceitos fundamentais” (Boavida & Ponte, 2002, p. 7). O diálogo permite a conversação 

sendo um instrumento importante para enriquecer o trabalho. 

Tendo em conta os três aspectos atrás descritos e a importância de aproximar a investigação 

educacional à sala de aula (Freire, 2004), o presente estudo tem como finalidade descrever as 

potencialidades do trabalho colaborativo, entre um professor e investigador, durante a 

planificação e implementação de actividades de investigação na sala de aula. Salienta-se que, 

foram desenvolvidas actividades de investigação porque consideramos que se tratam de 

estratégias de ensino que promovem a articulação C/T/S/A (Ciência/Tecnologia, 

Ciência/Sociedade, Ciência/Ambiente), propõe desafios capazes de envolver os alunos, 
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privilegiam a pesquisa e o desenvolvimento de competências e atitudes científicas (Cachapuz, 

Praia & Jorge, 2004; Galvão et al., 2006), tal como as Orientações Curriculares para o 3º ciclo 

do ensino básico preconizam (Galvão et al., 2002).  

No decorrer da implementação das actividades de investigação, o professor fez uma 

investigação na sua própria prática (Sagor, 2005). Deste modo, este trabalho visa responder à 

seguinte questão: Quais as potencialidades do trabalho colaborativo durante a planificação e a 

implementação de actividades de investigação em aulas de Física e Química? 

Metodologia 

A metodologia usada neste estudo tem as suas raízes na investigação qualitativa (Bogdan & 

Biklen, 1994), com orientação interpretativa (Erickson, 1986). Neste estudo participaram uma 

professora de Física e Química, Telma, e uma investigadora, Maria. A Telma é licenciada em 

Química pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Fez a profissionalização em 

serviço, pertence ao quadro de nomeação definitiva, tem 18 anos de experiência profissional e 

47 anos de idade. Quanto às suas habilitações académicas é mestre em Didáctica das Ciências. 

A Maria é licenciada em Ensino da Química e da Física – variante Química, mestre em Física 

para o ensino e encontra-se a realizar o doutoramento em Didáctica das Ciências. Tem 28 anos 

de idade e 7 anos de experiência profissional.  

Os dados desta investigação foram recolhidos através de: observação naturalista e entrevista 

semi-estruturada (Patton, 1990). A observação naturalista envolveu as gravações áudio durante 

a planificação e construção, conjunta, das actividades de investigação. A conversação que 

ocorre durante o processo de investigação é um instrumento fundamental para o 

desenvolvimento de novas ideias. No final da implementação de cada actividade, foi realizada 

uma entrevista semi-estruturada à professora onde são evidentes as potencialidades do 

trabalho colaborativo. Utilizaram-se diferentes fontes de recolha de dados de forma a permitir 

a triangulação dos dados, reforçando-se a validade e fiabilidade do estudo (Lessard-Hébert, 

Goyette & Boutin, 1994). A recolha e análise de dados não correspondem a fases distintas da 

investigação. Segundo Bogdan e Biklen (1994), quando se fala em análise de dados, significa 

interpretar e dar sentido a todo o material de que se dispõe a partir da recolha de dados. 

Consistente com o paradigma da investigação naturalista, a análise de dados consistiu no 

estudo repetido dos dados de forma a descobrir padrões, singularidades e temas associados 

206 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                             Actas 

com a questão de investigação. Assim, após a aplicação do método do questionamento e da 

comparação constantes (Strauss & Corbin, 1998) emergiram, para a questão de estudo, as 

categorias: planear actividades de investigação, discutir a importância de um contexto 

relacionado com o dia-a-dia, reflectir sobre a prática e tomar decisões. 

Resultados 

Os resultados obtidos foram organizados de acordo com as categorias de investigação.  

Planear actividades de investigação 

O trabalho colaborativo desempenhou um papel importante durante o planeamento e 

construção das actividades de investigação. Durante este processo foram discutidas várias 

questões, como por exemplo, a melhor forma de iniciar a actividade, o uso de um modelo 

teórico, as competências que os alunos iriam desenvolver, as tarefas que teriam que 

concretizar e as dificuldades que iriam sentir. Durante a fase de planeamento houve uma 

constante negociação entre a investigadora e a professora até chegarem a um consenso. O 

seguinte extracto dos registos áudio mostra o início da planificação e construção de uma 

actividade sobre as misturas de substâncias.  

I – Vamos então para a actividade das misturas. 
P – Eu estava à espera que emergisse a parte das misturas, na actividade 
anterior, mas não surgiu. 
I – Vamos ter que alterar a forma de começar a próxima actividade. Como 
podemos iniciá-la? 
P – A minha ideia era pegar nessa parte da água. 
I – Temos que explorar melhor isso. Talvez se usássemos um rótulo de água… 
Mas não achas que se torna restrito? 
P – Não. E se fossemos buscar um rótulo de água? 
I – Podemos ir buscar um rótulo. Mas parece-me que se colocássemos mais 
imagens … 
P – Mais imagens como? Pois, podemos ir buscar mais imagens. 

 
Verifica-se que a colaboração entre investigadora e professora permitiu, através do diálogo e 

negociação, a discussão da melhor forma de iniciar a actividade. 

Durante a planificação também foi discutido, por exemplo, se a actividade que estava a ser 

construída se enquadrava no que é referido pela literatura para as actividades de investigação. 
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I – Para mim é importante que as actividades tenham uma questão inicial. 

P – Para mim também.  
I – Gostaria que seguissem o modelo dos 5 E’s, que tem o engage, explore, 
elaborate… 
P – As coisas ou fazem sentido ou não fazem. Não tive a preocupação de ver se 
estava enquadrado ali ou aqui. 
I – Mas eu tive. E a actividade enquadra-se numa actividade de natureza 
investigativa. 
P – Pois eu estou a perceber. Mas uma pessoa quando faz não pensa nisso. 
I – Sim. Mas está, repara, tem a questão inicial, o planifica, experimenta. 
P – E eu mantive as questões finais, a parte do reflectir.  

É possível constatar que a investigadora e a professora têm a preocupação de planear 

actividades que ligam a prática à teoria. Como se pode verificar, o trabalho colaborativo 

possibilitou que duas pessoas, com competências diferentes, concretizassem com êxito as 

actividades. As contribuições distintas dadas pelas participantes no estudo enriqueceram as 

actividades, uma vez que, houve a preocupação constante de adaptar a teoria à prática e a 

prática à teoria.  

Discutir a importância de um contexto relacionado com o dia-a-dia 

Antes do início da construção das actividades existiu, na maioria dos casos, uma discussão 

sobre a importância de introduzir nestas um contexto que fizesse a ligação ao dia-a-dia. O 

seguinte excerto dos registos áudio exemplifica uma dessas discussões: 

   
P – Para mim a grande questão é: tem que haver um contexto associado a uma 
situação do dia-a-dia? 
I – Se acharmos que é adequado, porque não associarmos. 
P – Eu entendo isso. Mas, se não for uma determinada situação específica nós 
forçamos muito as situações. Aqui eu tenho que pensar numa situação que faça 
sentido a aplicação desta técnica [de separação de misturas]. Uma coisa 
importante é eles saberem como estes processos são usados. Por exemplo, como 
obter água potável a partir da água do mar, o caso do petróleo. É que se for 
assim, se fizermos um contexto com uma situação para resolvermos problemas, 
faz-me sentido. Mas eu estava a pensar dar-lhe uma mistura com tudo o que me 
lembro lá para dentro. Eles percebem que aquilo é mesmo para experimentarem 
as técnicas. 
I  – Se pegarmos numa actividade onde os questionávamos como podiam obter 
água a partir da água do mar, não exploravam vários processos de separação de 
misturas. Será que não conseguimos uma outra situação? 
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P – Tem a filtração. Eu estou a pensar e realmente não me lembro de situações. 
Lembro-me de uma tina com várias coisas lá dentro e o problema deles é: 
olhem, separem isto. Eu tenho dificuldades em criar aí um contexto. 
I – Mas não há problema. Podemos não apresentar uma situação do dia-a-dia 
nesta actividade. 
P - Não consigo. Mas eu arranjo o dito contexto. Pode ser uma sopa, eu vi uma 
situação com uma sopa. Mas são contextos que não me fazem sentido. 
I – Tudo bem Teresa. Se não gostas de nenhum contexto usamos a tina e 
colocas o que quiseres na tina.  
P – É isso. Terra, sal e limalha. 

Verifica-se, mais uma vez, que existiu um confronto de ideias entre a professora e a 

investigadora. Neste caso, foi discutido a importância de um contexto que relacionasse as 

actividades com o dia-a-dia. Após um processo de discussão de ideias, negociação e 

conversação as participantes chegaram a um consenso para aquela actividade. Salienta-se que, 

nas actividades posteriores a existência de um contexto foi mais uma vez discutido pelas duas, 

tendo-se optado por construir actividades que iniciassem com um texto ou com figuras que 

promovessem a ligação CTSA. 

Reflectir sobre a prática 

O trabalho colaborativo permitiu que a professora reflectisse sobre a sua própria prática. No 

final de cada actividade, discutiram-se várias questões relacionadas com, as dificuldades da 

professora, as estratégias usadas na sala de aula, as reacções dos alunos à actividade, as 

aprendizagens realizadas pelos alunos e as alterações a fazer à actividade. O seguinte extracto 

da entrevista semi-estruturada realizada à professora mostra a importância da colaboração para 

a reflexão na própria prática. 

I – O que correu bem e o que correu mal durante a implementação da 
actividade? 
P – O que corre bem e é a parte que eu gosto mais é o levantamento das ideias 
dos miúdos, antes de iniciarmos. O correu mal foi a parte da dinâmica de grupo. 
No sétimo ano isto é terrível, fui eu que fiz os grupos até para os poder “picar” 
um pouquinho. Mas gerir o modo como funcionam nem sempre é fácil. 

 
Esta reflexão feita após a implementação da actividade permitiu que existissem, por exemplo, 

reajustamento nos grupos de trabalho.  

No decorrer da planificação e implementação das actividades a investigadora questionou 

várias vezes a professora sobre a importância do trabalho colaborativo para a sua prática. 
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Exemplifica-se de seguida, uma das respostas dadas pela professora: “Permite discutir 

questões que no dia-a-dia não tenho com quem. Questões de sala de aula, estratégias e depois 

poder perceber, poder avaliar este trabalho e reflectir sobre a minha prática. Uma avaliação 

que é feita na sala de aula”. Esta afirmação permite reiterar a importância do trabalho 

colaborativo para a reflexão sobre a prática.  

Tomar decisões 

O trabalho colaborativo permite uma tomada de decisão sobre as estratégias a usar na sala de 

aula. 

P – É outra questão que eu te quero colocar. Eles não sabem nada de separação 
de misturas. Não achas que devia fazer uma introdução. 
I – Parece-me que seria importante uma contextualização. Agora uma 
introdução … 
P – Eu penso sempre que pode haver duas situações a do desenrasca ou de dar 
algum apoio. 
I – Eu gosto mais do desenrasca. Eles têm um óptimo poder criativo. 
P – Na separação é isso. 

A professora e a investigadora decidem, em conjunto, as estratégias mais adequadas para 

iniciar a separação de misturas. Mais uma vez, verifica-se que o trabalho colaborativo, onde há 

uma responsabilização conjunta do trabalho a desenvolver, permite uma reflexão acrescida e 

uma aprendizagem mútua que promovem tomadas de decisões mais conscientes. 

Conclusões 

Com este estudo, parece ser possível concluir que o trabalho colaborativo, entre professor e 

investigador, permitiu aproximar a teoria à prática (DBR Collective, 2003). Durante a 

planificação e implementação das actividades de investigação esteve sempre presente uma 

relação de confiança entre os participantes, existindo uma comunicação efectiva e uma 

negociação até se chegar a um consenso (Boavida & Ponte, 2002). 

Este tipo de colaboração revelou-se uma boa estratégia para levar o professor a investigar a 

sua prática. Existiu durante todo o processo uma complementaridade, uma vez, que os 

intervenientes desempenharam papéis diversificados. A investigadora trouxe para a prática a 

teoria e a professora deu o seu contributo prático para uma melhoria da teoria (Wang & 

Hannafin, 2004).  
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O trabalho emergente de todo o processo colaborativo revelou várias potencialidades como, a 

planificação de actividades de investigação, a discussão da importância de um contexto 

relacionado com o dia-a-dia, a reflexão sobre a prática e tomada de decisões, tendo estas sido 

promotoras de uma aprendizagem mútua. 
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Resumo 

O aquecimento global constitui um importante problema ambiental cuja mitigação requer 
mudanças de atitudes e de comportamentos. Apresenta-se uma WebQuest sobre 
aquecimento global e reacções de combustão, utilizada como recurso de aprendizagem 
numa turma do 8º ano de escolaridade. Trata-se de um recurso de orientação construtivista 
que se integrou num estudo mais amplo, o qual envolveu também a elaboração de um 
questionário de diagnóstico, utilizado como pré-teste e pós-teste. Além deste, para avaliar a 
intervenção, elaborou-se um questionário de opinião e realizaram-se entrevistas a alguns 
alunos. Aparentemente, a utilização da WebQuest contribuiu para que os alunos 
desenvolvessem competências em novas tecnologias, pesquisa, análise e selecção de 
informação relevante e argumentação. Simultaneamente, emergiram lacunas em 
competências de língua materna e ao nível de uma cultura de trabalho, cujo impacto nos 
resultados da intervenção é difícil de avaliar. Contudo, dados relativos à aquisição de 
conhecimentos e superação de concepções alternativas, permitem concluir que a utilização 
da WebQuest terá contribuído para, numa perspectiva química/ambiental, os alunos 
efectivamente melhorarem a sua literacia científica, o que poderá contribuir para 
adoptarem atitudes e comportamentos mais esclarecidos e adequados numa perspectiva de 
desenvolvimento sustentável. 

Palavras-chave: aquecimento global, reacções químicas, WebQuest, educação para 
desenvolvimento sustentável. 

Introdução 

A procura de uma qualidade de vida, cada vez mais associada a consumo, tecnologia e 

desenvolvimento económico, criou inúmeros problemas ambientais para os quais a 

humanidade tem vindo, lentamente, a despertar. O aquecimento global constitui um 

importante problema ambiental, cujo esclarecimento tem vindo a contar com intervenção 

de comunidades científicas. O aquecimento global surge frequentemente em meios de 

comunicação social e a sua mitigação (Santos, 2007) requer mudanças de atitudes e de 

comportamentos dos cidadãos, alicerçados em informação e conhecimentos pertinentes. 

Contudo, diversos estudos evidenciam lacunas de conhecimentos e concepções alternativas 

associadas a este problema global (Boyes & Stanisstreet, 1993; Melo, 2007; Osterlind, 

2005).  
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Numa perspectiva de mitigação deste problema, o papel instrumental da educação tem sido 

destacado por instituições internacionais, como as Nações Unidas (UNESCO, 2005), e 

vastamente discutido em comunidades científico-educativas, como inequivocamente 

evidencia, por exemplo, a temática seleccionada para V Seminário Ibérico/I Seminário 

Ibero-Americano Ciência−Tecnologia−Sociedade no Ensino das Ciências, “Educação 

Científica e Desenvolvimento Sustentável”, e diversas comunicações aí apresentadas 

(Vieira et al., 2008). Reconhece-se, em geral, que o papel dos professores é essencial para 

formar cidadãos ambientalmente responsáveis. 

No contexto da obrigatoriedade de frequentar a escola, a crescente dificuldade em motivar 

todos os alunos para actividades escolares e, especificamente, para estudar ciências 

configuram outros problemas actuais. De facto, assiste-se, muitas vezes, a manifestações 

de atitudes pré-concebidas, como alusões a que em ciências se tem que estudar assuntos 

muito difíceis, com consequente fuga de áreas profissionais que requerem qualificações 

específicas nestas áreas disciplinares. Acrescem desfasamentos entre ambientes escolares e 

socioprofissionais e inúmeras solicitações exteriores, incluindo actividades que envolvem 

novas tecnologias.  

As novas tecnologias têm vindo a integrar-se nas aulas, essencialmente recorrendo a 

apresentações em PowerPoint®, mas o método expositivo continua a imperar. A utilização 

orientada e interactiva da Internet pode motivar o gosto por aprender e desenvolver espírito 

crítico e autonomia, indispensáveis à formação de cidadãos responsáveis. O ensino 

tradicional de ciências, centrado na exposição de conceitos, muitas vezes complexos e 

abstractos, não favorece a sua compreensão e, consequentemente, não estimulará, na 

maioria dos alunos do ensino básico, o gosto por aprender ciências. Contudo, pode utilizar-

se a Internet para criar oportunidades que estimulem os alunos a envolverem-se em 

actividades, visando contribuir para desenvolverem competências, incluindo algumas no 

âmbito de ciências e tecnologias. Os simuladores, a caça ao tesouro e as WebQuest têm 

vindo a integrar estratégias alternativas de ensino 1.  

A necessidade de orientar educação em ciências numa perspectiva de educação para 

desenvolvimento sustentável transparece de documentos curriculares editados pelo 

Ministério da Educação. Por exemplo, nas Orientações Curriculares para Ciências Físicas e 

Naturais para o 3º Ciclo do Ensino Básico (OCCFN) (DEB, 2001), em Ciências Físico-

Químicas e no tema Sustentabilidade na Terra, salienta-se a necessidade de articular 

conteúdos programáticos com educação ambiental para que “os alunos tomem consciência 
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da importância de actuar ao nível do sistema Terra, de forma a não provocar desequilíbrio, 

contribuindo para uma gestão regrada dos recursos existentes.” (DEB, 2001, pág. 140). As 

OCCFN consideram, ainda, “essencial que os alunos vivenciem experiências de 

aprendizagem de forma activa e contextualizada, numa perspectiva global” (DEB, 2001, 

pág. 140). Ao nível do 8º ano de escolaridade, pretende estimular-se os alunos a 

desenvolverem diversas competências, de que se destacam as necessárias para 

reconhecerem “a importância do conhecimento científico e tecnológico na explicação e 

resolução de situações que contribuam para a sustentabilidade da vida na Terra” e “que a 

intervenção humana na Terra afecta os indivíduos, a sociedade e o ambiente e que coloca 

questões de natureza social e ética” (DEB, 2001, pág. 140). 

 Neste contexto, importa desenvolver actividades que promovam estratégias de 

aprendizagem cooperativa, em que os alunos aprendam a trabalhar em conjunto e a 

responsabilizarem-se pelo seu trabalho (Pedrosa & Leite, 2005). Teoricamente, uma 

WebQuest pode reunir estes requisitos, constituindo-se um recurso educativo privilegiado. 

Neste texto, apresentam-se os traços gerais de uma WebQuest referente a aquecimento 

global e reacções químicas, parte de um estudo mais amplo, elaborada especificamente 

para esse efeito, em que se pretendeu: i) contribuir para a formação químico-ambiental dos 

alunos envolvidos, numa perspectiva de responsabilização pessoal e social; ii) estimular os 

alunos envolvidos a reconhecerem que, para compreenderem o impacto ambiental de 

alguns dos seus comportamentos, é necessário (e importante) desenvolverem competências 

em química.  

Assim, a seguir a Metodologia, em Aquecimento Global e Reacções de Combustão indica-

se o endereço para aceder à WebQuest preparada e utilizada na intervenção, descrevem-se 

e justificam-se algumas opções que orientaram a sua elaboração, que se ilustram 

apresentando os ecrãs referentes à Tarefa e aos Recursos e, remetendo para dados 

recolhidos, analisados e discutidos em Fonseca (2009), apresentam-se, então, algumas 

Conclusões. 

Metodologia  

A WebQuest integrou-se numa intervenção que, tendo-se desenvolvido na própria prática 

lectiva, envolveu uma turma do 8º ano de escolaridade, com 14 alunos, entre 13 e 15 anos 

de idade, em que a investigadora (primeira autora) era simultaneamente professora de 

Ciências Físico-Químicas. A turma foi dividida em grupos, de dois ou três alunos cada. O 
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trabalho em grupo pode promover o desenvolvimento de competências de comunicação, 

argumentação, análise, resolução de problemas e de socialização, indispensáveis à 

compreensão de problemas ambientais (Gayford, 1993). Também Dodge (1997) e March 

(2003) defendem que uma WebQuest deve, preferencialmente, envolver trabalho de grupo. 

Quanto a recursos expressamente preparados para a intervenção, elaborou-se um 

questionário de diagnóstico, que foi utilizado como pré-teste e pós-teste, preparou-se uma 

WebQuest para, partindo de aquecimento global, estudar reacções químicas, 

especificamente reacções de combustão. Preparou-se também um questionário de opinião 

para avaliar a intervenção, a qual incluiu a realização de entrevistas a alguns alunos.  

No que se refere a metodologias utilizadas, a elaboração do questionário diagnóstico 

baseou-se na análise de documentos referentes a estudos pertinentes (Kind, 2004; Gomez-

Granell & Cervera-Mach, 1993; Driver, 1985; Boyes & Stanisstreet, 1993; OECD, 2007) e 

permitiu obter um instrumento que, além de diagnóstico de ideias prévias, contribuiu para 

avaliar a WebQuest. A WebQuest, intitulada “Aquecimento global e reacções de 

combustão  Que relações?”, é constituída por sete partes, de acordo com sugestões de 

Dodge (2001) e March (2003). Foi elaborada em PowerPoint® e o fundo, que inclui 

cartoons, pretendendo ser apelativo, foi seleccionado tendo em conta o tema abordado. 

Para maior funcionalidade, todas as páginas apresentam botões de acesso.  

A intervenção durou quatro semanas – oito aulas de 45 minutos. As primeiras duas aulas 

destinaram-se à apresentação do projecto e aplicação do pré-teste, as quatro seguintes à 

realização da WebQuest e as duas últimas à apresentação (em PowerPoint®) das 

actividades desenvolvidas pelos pequenos grupos de alunos e realização do pós-teste. De 

acordo com os critérios de Bennett, et al. (2007), tratou-se de uma intervenção de curta 

duração (duas a quatro semanas) e de enriquecimento através de actividades inovadoras de 

orientação CTS. 

Aquecimento Global e Reacções de Combustão 

A WebQuest, pode ser visualizada em http://cmmf.no.sapo.pt/. Pode constatar-se que a 

página de abertura, além do botão de acesso ao início da WebQuest e de indicar ao 

visitante que está perante uma WebQuest, identifica o ano de escolaridade a que se destina, 

a autora e o seu contacto, o ano em que se realizou e o tema abordado. 
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Na Introdução, através de um texto simples, acessível e complementado com um cartoon, 

contextualiza-se a tarefa proposta na vida do dia-a-dia e procura motivar-se os alunos para 

a sua realização. 

Seguindo as regras de construção de uma WebQuest, na Tarefa indicam-se os objectivos 

que, apresentando-se de forma simples, se procurou que fossem exequíveis. Nesta parte  

componente central da WebQuest , também se indicam, de acordo com as referidas 

regras, quais os conhecimentos que se espera que os alunos construam através da sua 

realização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Cópia do ecrã com a descrição da Tarefa da WebQuest 

No Processo, orientam-se os alunos para levarem a bom termo a tarefa proposta, 

informam-se de que esta se realiza em pequenos grupos e do tempo disponível para a 

realizarem. A elaboração de um documento em PowerPoint®, suporte orientador da 

apresentação à turma do trabalho desenvolvido pelos pequenos grupos de alunos em que 

esta se dividiu, embora não seja um requisito específico de WebQuests, permite ajudá-los a 

construírem os percursos e a estruturarem conhecimentos.  

Nos Recursos, devido à complexidade do tema abordado e ao grupo etário a que se destina 

a WebQuest, optou-se por fornecer, além dos sítios, um conjunto de questões orientadoras 

e consideradas úteis para ajudar os pequenos grupos de alunos a seleccionarem a 

informação. Quando se elaborou a WebQuest e os alunos a realizaram, os sítios 
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disponibilizados, que resultaram de pesquisa, encontravam-se on-line. Diversas 

preocupações orientaram a sua selecção, destacando-se a diversidade de fontes, por 

exemplo, institucionais, jornais on-line, organizações ambientais e empresas particulares, 

além da língua utilizada. Uma vez que os alunos não dominam línguas estrangeiras, 

seleccionaram-se maioritariamente fontes em português, incluindo algumas do Brasil. 

Alertaram-se os alunos para diferenças na escrita de algumas palavras e construções 

frásicas, visando prevenir a eventual ocorrência de erros ortográficos que poderiam advir 

da simples utilização de tais fontes. Pela relevância e adequação para a faixa etária alvo, 

seleccionou-se apenas um documento noutra língua, intitulado “NA ATMOSFERA ESTÁ 

A CHAVE E O CO2 É O PRINCIPAL RESPONSABLE”, que se descarregou do sítio do 

projecto Climántica2, se traduziu para português e forneceu nesta versão e em off-line aos 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Cópia do ecrã com a descrição da Recursos da WebQuest 

Para evitar dispersão, que ocorreria caso se facilitasse aos alunos o acesso a outros sítios, 

optou-se por fornecer off-line os sítios seleccionados. 

Na Avaliação informam-se os alunos dos parâmetros a utilizar para o efeito, os quais 

incluem aspectos processuais e relativos ao produto final. Nos aspectos processuais, 

destacam-se os relativos à cooperação entre os membros do grupo, selecção e organização 

da informação e elaboração de um documento em PowerPoint®, enquanto no que se refere 
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aos produtos  este documento em PowerPoint® e sua apresentação à turma , destaca-se a 

estruturação do documento e o desempenho de cada pequeno grupo na apresentação à 

turma. 

Na Conclusão procura incentivar-se os alunos a, nas suas acções diárias, aplicarem 

conhecimentos construídos, de forma a diminuírem impactos ambientais e contribuírem 

para promover um desenvolvimento mais sustentável. 

Conclusões 

Dos dados recolhidos, analisados e discutidos em Fonseca (2009) pode concluir-se que a 

aplicação da WebQuest permitiu que os alunos participantes na intervenção, em geral, 

desenvolvessem competências de utilização de novas tecnologias, pesquisa, análise e 

selecção de informação relevante, bem como de pensamento crítico e argumentação.  

A forma dinâmica e empenhada como os alunos desenvolveram a WebQuest e a análise 

das suas respostas ao questionário de opinião apontam inequivocamente para o interesse 

dos participantes pelo assunto abordado e pelas actividades e recursos seleccionados. 

Consideraram unanimemente que foram “aulas muito mais divertidas e interessantes”. 

Com base neste testemunho e em resultados apresentados e discutidos em Fonseca (2009), 

parece poder concluir-se que a WebQuest elaborada se configura viável e adequada para 

alunos do 8º ano de escolaridade, constituindo um recurso para promover um ensino 

motivador, de inspiração construtivista e orientado no sentido de educação para 

desenvolvimento sustentável.  

A implementação da intervenção centrada no desenvolvimento da WebQuest pelos alunos 

também evidenciou lacunas a nível da língua materna e cultura de trabalho que terão 

necessariamente influenciado os resultados. Um fraco desenvolvimento de vocabulário na 

língua materna contribui para dificuldades de interligação dos termos utilizados e tem 

sérias consequências na construção de conhecimentos (Ostelind, 2005). 

A análise dos resultados obtidos, embora fazendo emergir dificuldades dos alunos 

aplicarem conhecimentos construídos a situações diversas das estudadas na WebQuest, 

permitiu identificar indicadores de utilidade e adequação da WebQuest “Aquecimento 

global e reacções de combustão  Que relações?” para alunos do 8º ano estudarem 

reacções químicas. Mais, os resultados obtidos indicam que os alunos terão aprendido a 

relacionar algumas delas com processos que ocorrem no dia-a-dia, cuja compreensão, 
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podendo condicionar comportamentos quotidianos, se reputa relevante numa perspectiva 

de educação para desenvolvimento sustentável. Salienta-se, contudo, que esta avaliação, 

dependente do próprio desenvolvimento dos alunos participantes e da extensão da 

intervenção, tendo-se restringido aos conteúdos versados não permite generalizar para 

além deles. Este recurso deve, pois, utilizar-se articuladamente com outras actividades, de 

modo a expandir-se e não se restringir à abordagem da temática especificamente utilizada.  

Como mais um aspecto positivo da intervenção sumariamente apresentada, destaca-se a 

superação de concepções alternativas, como a referente à não distinção entre aquecimento 

global e destruição da camada de ozono, evidenciando que, apesar da sua curta duração, 

terá contribuído para melhorar a literacia científica dos alunos participantes que, através de 

comportamentos mais esclarecidos e adequados poderão contribuir para um 

desenvolvimento mais sustentável.  

Notas: 
1: http://climantica.org/proyectoPrensa/gl/page/proyecto (Acedido: 6/12/2008) 
2: http://climantica.org/climanticaFront/gl/page/unidad?u=01&c=02 (Acedido: 6/12/2008)  
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Argumentar para aprender a consumir. Estudio de las argumentaciones que 
realiza alumnado de 15 años en un taller didáctico sobre comercio justo 
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Resumen 
La investigación que se presenta ha sido realizada dentro del marco del proyecto SEJ2006-
15424-C03-01. Tiene como finalidad mejorar el diseño de contextos educativos favorecedores 
del desarrollo en el alumnado de modelos de pensamiento, acción y comunicación 
coincidentes con los principios de la complejidad; para contribuir a la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (EDS) de la ciudadanía del siglo XXI. 

Para hacerlo se analizaron las argumentaciones presentes en las conversaciones que un grupo 
clase de 4º de ESO (15-16 años) realizó en el contexto de un taller didáctico sobre comercio 
justo. 

A partir de los resultados se puede afirmar que el alumnado usó argumentaciones en su 
formulación de una propuesta de acción. Podemos afirmar que el taller favorece en el 
alumnado la incorporación de algunos elementos del pensamiento complejo (relaciones entre 
agentes, argumentación vinculada a la acción) que promueven actitudes afines a la EDS. 

Palabras clave: Paradigma de la Complejidad, Educación científica, Argumentación 

Introducción y objetivos 

La Década de las Naciones Unidas para la Educación para un Desarrollo Sostenible (DEDS 

2005-2014) sitúa que la educación para la sostenibilidad gira alrededor de tres ejes: la 

sociedad, la economía y el medio ambiente (UNESCO, 2005). Desde esta perspectiva se hace 

fundamental establecer relaciones entre los tres ejes. La educación del consumo se muestra 

como un recurso válido para alcanzar dicho reto (Mayer, 2002), puesto que cada acto de 

consumo se establece como un fenómeno construido a partir de las relaciones entre una 

organización social, un modelo económico y la forma en la que se gestionan los recursos 

naturales (Pujol, 2006). 

Para abordar los retos del siglo XXI desde la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 

se requiere un modelo de ciudadanía glocal (Mayer, 2002). Una ciudadanía por lo tanto crítica, 

activa y responsable que forma parte de una sociedad participativa y democrática. 

De entre la diversidad de líneas que orientan la educación para la sostenibilidad, los principios 

de la complejidad (Morin, 1999) se constituyen como un referente muy potente (Bonil & Pujol, 

2006). Introducir los principios de la complejidad en los contextos educativos comporta 
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abordar cambios en los modelos didácticos que orientan el diseño de las actividades (Bonil & 

Pujol, 2006). Estos cambios se pueden concretar en los modelos de pensamiento, la forma de 

entender la acción y la relevancia que se da a los procesos comunicativos. 

A nivel de pensamiento la introducción de la complejidad comporta introducir los fenómenos 

como redes de relaciones entre diversidad de entidades (Bonil, Sanmartí, Tomás y Pujol, 

2004). En referencia a la acción se hace fundamental entenderla como una forma de 

responsabilidad en la que la argumentación se convierte en un requisito que da coherencia a 

las propuestas de actuación (Izquierdo, Espinet, Bonil y Pujol, 2004). Con respecto a los 

procesos comunicativos éstos se constituyen como espacios de conflicto en los que el 

alumnado, a partir del contraste entre puntos de vista en procesos de negociación, valora la 

diversidad y adquiere la dimensión ciudadana (Izquierdo et al., 2004). 

La finalidad de la investigación que se presenta es la de mejorar el diseño de contextos 

educativos favorecedores del desarrollo en el alumnado de modelos de pensamiento, acción y 

comunicación coincidentes con los principios de la complejidad. Más concretamente nos 

focalizamos en el uso del lenguaje y especialmente en la argumentación pues es a partir de 

ésta que los miembros de la ciudadanía comparten estrategias, negocian puntos de vista y 

definen acciones para posicionarse ante el reto de afrontar la sostenibilidad (Izquierdo et al., 

2004).  

Partiendo de este escenario el objetivo de la investigación es determinar la tipología de 

argumentaciones que utiliza el alumnado que participa en un taller didáctico de educación del 

consumo en referencia a las acciones que propone ante un fenómeno. Para poder abordar 

dicho objetivo nos planteamos las siguientes preguntas de investigación: 

a) ¿El alumnado utiliza argumentaciones a la hora de proponer una acción en 

referencia al fenómeno de estudio? 

b) ¿Qué agentes vincula el alumnado a sus argumentaciones? 

c) ¿Cuántos agentes vincula el alumnado a sus argumentaciones? 

d) ¿Qué temáticas de las justificaciones utiliza el alumnado en sus argumentaciones? 

e) ¿Se puede establecer algún tipo de relación entre los agentes y las temáticas de las 

justificaciones que aparecen en las argumentaciones del alumnado? 
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Marco teórico  

Desde nuestro punto de vista, el abordaje de una educación científica que incorpore la 

sostenibilidad resulta del diálogo entre tres perspectivas que se complementan: la ciencia 

escolar, la educación para la sostenibilidad y la educación del consumo, que se sitúan como 

elementos de una plataforma capaz de asumir los retos que el modelo de la sociedad actual 

presenta hacia la sostenibilidad.  

En lo concerniente a la ciencia escolar coincidimos con Izquierdo et al. (1999) que la 

educación científica debe ser aquella que, a través de los modelos teóricos básicos, incorpore 

una visión sistémica, evolutiva y dinámica, y se aproxime a los fenómenos desde diferentes 

disciplinas (Fourez, 1997). Manteniendo el diálogo entre el rigor y la espontaneidad, debe 

servir para estimular la evolución de las ideas previas de los alumnos y permitiéndoles avanzar 

hacia la construcción del conocimiento científico.  

Coincidimos con Sauvé (1999) al optar por la Educación para el Desarrollo de Sociedades 

Responsables como una de las alternativas orientadas a abordar los retos de la nueva 

globalización desde la educación para la sostenibilidad.  

Convenimos también con Bauman (2005), desde un posicionamiento próximo a la modernidad 

líquida (Bauman, 2007; Carleheden, 2001) que la educación del consumo constituye una de 

las dimensiones de la educación global de los individuos que pasa por formar la ciudadanía a 

lo largo de la vida para vivir en y por la democracia en un mundo complejo y dinámico. 

A través de los principios de la complejidad se pretende dar respuesta a los desafíos de la EDS 

para el siglo XXI, ya que se sitúa como plataforma emergente capaz de soportar las 

potencialidades de cada una de estas perspectivas. Incorporar los principios de la complejidad 

en la ciencia escolar implica una nueva conceptualización que la convierte en ciencia escolar 

compleja (Bonil&Pujol, 2008). Ésta se guía por unos valores, no pierde de vista el papel de las 

emociones en la construcción del conocimiento científico y es entendida como una acción 

transformadora contemplando un significativo plan comunicativo. Así el lenguaje se convierte 

en una pieza clave en la actividad científica escolar.  

En relación a este último punto, Jiménez-Aleixandre y Erduran (2007) apelan al hecho de que 

la argumentación es una parte integral de la ciencia y, por lo tanto, debería ser integrada en la 
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educación científica, por lo cual se pone de relieve la importancia del uso del lenguaje en la 

ciencia, que puede responder a distintas finalidades. Tibergghein (2007 en Jiménez-

Aleixandre&Erduran, 2007) sitúa que la argumentación en la educación científica puede 

responder a tres finalidades distintas: el conocimiento sobre la naturaleza de la ciencia, 

desarrollar el sentido de ciudadanía en el alumnado y desarrollar habilidades de pensamiento 

complejo.  

Coincidiendo con la segunda finalidad propuesta por Tibergghein podemos entender la 

argumentación como una herramienta para el desarrollo de una ciudadanía crítica, responsable 

y activa, y esta es la razón por la cual esta investigación se ha focalizado en la argumentación. 

En una sociedad democrática y participativa, la argumentación es una habilidad clave para 

poder intercambiar puntos de vista ante el conflicto y negociar acciones consensuadas. Se hace 

pues fundamental aprender a elaborar argumentaciones sólidas, en la que coincidan los 

fenómenos del mundo y los conocimientos que nos permitan entenderlos y actuar en 

consecuencia. De entre las posibles conceptualizaciones que existen en la literatura acerca de 

los modelos argumentativos, en esta investigación nos adherimos al modelo de Toulmin 

(Toulmin, 1958),  según el cual una argumentación está formada por diferentes tipos de 

argumentos o evidencias científicas por un lado y de las justificaciones de estos argumentos 

por otro. 

Metodología y desarrollo de la investigación  

La investigación se desarrolló en uno de los talleres didácticos que se realizan en la Escola del 

Consum de Catalunya, una institución pública de soporte al sistema educativo catalán creada 

en el año 2003 por la Agència Catalana del Consum, entidad dependiente de la Generalitat de 

Catalunya. Dentro de  la oferta educativa de esta institución la investigación presentada se 

desarrolló concretamente en un taller destinado a alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria (12-16 años) con el comercio justo como eje temático. En concreto el taller se 

titula “¿El chocolate es dulce para todo el mundo?”, donde una tableta de chocolate pretende 

ser un ejemplo para abordar y reflexionar entorno a aspectos del consumo internacional como 

la desigualdad entre colectivos, el conflicto entre países y la capacidad de acción del 

consumidor para un consumo más justo y solidario. 
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Respondiendo al objetivo de la investigación, ésta se focalizó en la fase de aplicación del taller, 

donde se pide al alumnado que aplique los contenidos del modelo trabajado durante el taller en 

la formulación de una propuesta de actuación sobre el medio, atendiendo a les elementos 

trabajados durante el taller. Dichos elementos corresponden a los agentes que participan en el 

proceso de producción, distribución, transformación y comercialización del cacao. La 

propuesta de acción que se pide al alumnado consiste en colorear una tableta de chocolate en 

función de los beneficios que cada uno de los agentes debería recibir por la venta de una 

tableta de chocolate, atendiendo al modelo de comercio justo trabajado (Figura 1). 

 Campesino  Transportista   Empresa   Intermediario

Figura 1. Ejemplo de propuesta de tableta de chocolate 

A nivel metodológico nos situamos en el paradigma interpretativo, con un nivel de análisis 

descriptivo, utilizando una estrategia de análisis cualitativo deductivo. Los datos se recogieron 

a través de la grabación sonora de las conversaciones que el alumnado realizaba por parejas 

con una muestra de 17 conversaciones. 

Las conversaciones se analizaron desde una perspectiva cualitativa con el objetivo de 

categorizarlas en función de las argumentaciones que hizo el alumnado, distinguiendo entre 

los argumentos y las justificaciones. 

Las argumentaciones identificadas en las conversaciones se caracterizaban en función de dos 

factores: el agente al que hacen referencia: campesino, transportista, intermediario, empresa 

transformadora, red y consumidor; y las justificaciones agrupadas en temáticas: economía, 

trabajo, valores, interacción. 
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Resultados  

En relación a las argumentaciones del alumnado, los resultados más destacados permiten 

afirmar que en su mayoría el alumnado ha utilizado argumentaciones en sus propuestas de 

acción respecto a la  actividad propuesta por el taller. 

En cuanto a los agentes presentes en las argumentaciones el alumnado ha incorporado un 

nuevo agente en el proceso que se ha denominado red. Este hecho representa la incorporación 

de una visión compleja del fenómeno coincidente con la propuesta de la ciencia escolar 

presentada. El alumnado interpreta el fenómeno como un sistema complejo abierto, que 

establece un diálogo con su entorno y en el cual cada parte (agente) está representada en el 

todo (la función que ejerce cada agente) y cada agente se configura individualmente como una 

parte integrada en el proceso. 

Otro resultado son las limitaciones del taller en relación a las posibilidades de representación 

del nuevo modelo de pensamiento del alumnado. Los agentes que el alumnado puede 

representar explícitamente en la propuesta son cuatro: campesino, intermediario, transportista 

y empresa (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Cantidad de agentes que el alumnado vincula a sus argumentaciones 

En el gráfico se puede observar que en algunas ocasiones el alumnado representó en su 

propuesta más de 4 agentes. Esto se debe al hecho de que el alumnado incorpora en su modelo 
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nuevos agentes: el agente red y el agente denominado consumidor, que consiste en la propia 

representación del alumnado como agente consumidor que forma parte del fenómeno. La 

presencia de estos dos agentes durante el proceso de creación de la propuesta se pudo detectar 

oralmente, pero finalmente no quedó reflejada en los dibujos hechos por el alumnado ya que 

no disponían de colores u otras herramientas para hacerlo. 

El hecho de haber incorporado un nuevo agente es un indicador de que el modelo del 

alumnado se acerca al modelo complejo presentado, pero el contexto limita las posibilidades 

de representación de dicha complejidad, puesto que el alumnado solamente dispone de 4 

colores para representar gráficamente los agentes presentes en el fenómeno. 

Así podemos afirmar que el contexto limita las posibilidades del alumnado de representar 

otros agentes y, por lo tanto, de representar la incorporación de pensamiento escalar, como 

sería el caso del agente red, o de poder representarse a ellos mismos como consumidores 

activos. Pero por contra favorece la emergencia de nuevos agentes.  

En cuanto a las temáticas preferentes en las argumentaciones podemos concretar que la 

mayoría se relacionan con la economía o la carga de trabajo; en cambio, las argumentaciones 

con temáticas vinculadas a los valores o de interacción entre los agentes son minoritarias. A 

pesar de eso nos parece importante destacar la emergencia de la categoría interacción ya que 

esta representa la incorporación del pensamiento escalar del alumnado en tanto que el uso de 

esta temática refleja relaciones escalares y retroactivas entre los diferentes agentes que 

participan en el proceso y su entorno. Finalmente cabe destacar cómo el alumnado relaciona 

estos dos aspectos (agentes y temáticas) en sus justificaciones (Gráfico 2).  
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Gráfico 2. Relación entre las temáticas de las justificaciones y los agentes que el alumnado vincula a 

sus argumentaciones 

Este gráfico pretende mostrar la cantidad de veces que el alumnado relaciona ítems de ambas 

categorías en sus argumentaciones. El gráfico se estructura a partir de tres ejes: en el eje 

horizontal se representan los agentes presentes en las argumentaciones; en el eje vertical se 

representan las temáticas presentes en las argumentaciones; finalmente, el tercer eje representa 

la frecuencia en valores absolutos de la cantidad de argumentaciones donde aparece cada una 

de las relaciones. Así podemos ver que en su mayoría el alumnado vincula al agente 

intermediario con la temática del trabajo, relación que aparece con una frecuencia de 14 veces. 

En cuanto al campesino se puede afirmar que el alumnado vincula este agente en relación a la 

cuestión económica, de la misma manera que lo hace con el caso de la empresa, el consumidor 

o de la red de agentes. Así, el consumidor se muestra como un agente cuya vinculación con los 

valores, según los resultados es nula. 

La lectura horizontal permite constatar que la temática económica es la más abundante y con 

la que se relacionan la mayoría de los agentes. La temática emergente de la interacción 

únicamente aparece vinculada al campesino, agente que el alumnado define como el principio 

en la cadena de agentes participantes en el proceso de producción, distribución, 
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transformación y comercialización de la tableta de chocolate,  y sin el cual el resto no podría 

sucederse. 

Conclusiones e implicaciones 

Partiendo del objetivo de la investigación y en relación con los resultados obtenidos esta 

investigación nos permite afirmar que delante de una situación conflictiva sin una solución 

determinada a priori, el alumnado utiliza preferentemente la argumentación como estrategia 

para afrontar dicha situación. 

La finalidad de la investigación presentada gira alrededor de la mejora de los contextos 

educativos diseñados desde una perspectiva teórica concreta. Esta perspectiva se ha hecho a 

partir de una aproximación a la ciencia escolar, a la educación ambiental, a la educación del 

consumo y a una opción de educación científica que recoge los principios de la complejidad. 

En relación a la ciencia escolar los resultados del trabajo ponen en evidencia la necesidad y la 

dificultad de avanzar hacia un posicionamiento de diálogo disciplinar ante los fenómenos, 

donde los modelos conceptuales de la ciencia tengan relevancia. 

Con respecto a la EDS los resultados del trabajo permiten afirmar que los fenómenos se 

pueden abordar como espacios de conflicto en los que toman relevancia las relaciones sociales, 

la participación y el pensamiento glocal, aspectos donde es fundamental la competencia de 

argumentar. 

En referencia a la educación del consumo el alumnado tiene conciencia del otro, pero queda 

lejos de un planteamiento transformador del contexto social, aspecto fundamental en el diseño 

del modelo trabajado en el taller. 

Como punto final se puede afirmar que el taller analizado queda a medio camino en el proceso 

de favorecer la presencia de los principios de la complejidad en el pensamiento del alumnado. 

Desde la perspectiva de modelo conceptual se puede decir que el alumnado establece 

interrelaciones entre los agentes que participan en el fenómeno generando redes en las que se 

encuentran multicausas y multiefectos, sin incorporar, sin embargo, la dimensión de 

indeterminación e irreversibilidad, propia de los modelos complejos que propone la ciencia 

escolar. A nivel metodológico el taller favorece el desarrollo de la competencia argumentativa 
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del alumnado vinculada a la acción, aunque se soporta sustenta poco en las emociones y los 

valores. 
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Resumo  

Valores, atitudes e comportamentos são aspectos do processo de construção de cada 
cidadão, sendo que, na sua formação, se torna cada vez mais essencial a vertente 
ambiental. No entanto, assiste-se, infelizmente, ainda hoje, em todas as sociedades a 
comportamentos que constituem pequenos grandes atentados contra o Ambiente.  

A quem cabe verdadeiramente a responsabilidade de educar? A quem cabe a 
responsabilidade de formar o cidadão, especificamente, em termos ambientais? 
Certamente, a ninguém em particular mas antes a todos. 

Quando ao longo de anos fomos desenvolvendo trabalhos, junto de alunos de diferentes 
escalões etários, procurámos caracterizar o problema da Educação Ambiental dos jovens, 
essencialmente na área dos resíduos sólidos, constatamos diferenças entre o conhecimento 
teórico e os comportamentos genuinamente compatíveis com a sociedade sustentável que 
se pretende. Identificamos algumas causas para essas discrepâncias e tentamos apresentar 
soluções para ultrapassar essas situações. Algumas metodologias foram testadas e 
obtiveram-se resultados francamente positivos que nos incentivaram a continuar a chamar 
a todos a responsabilidade de mudar valores e atitudes para mudar comportamentos. 

Palavras-chave: Atitudes, Comportamentos, Educação Ambiental para a Sustentabilidade, 
Co-responsabilização, Mudança. 

Introdução 

Educar hoje é essencial. Educar nas escolas e fora delas. Educar para a sustentabilidade é 

imprescindível pois, estamos constantemente a retirar herança às gerações futuras. Para 

essa educação é pertinente a intervenção da escola e dos seus intervenientes pois, cada vez 

mais, a escola substitui a família nessa tarefa. Formar jovens, cidadãos, conscientes dos 

problemas ambientais e interventivos na resolução dos mesmos é essencial para um futuro 

sorridente para este Planeta que é de todos. Os professores são veículos prioritários de 

transmissão de valores aos alunos, mas isso só acontecerá se as suas atitudes e 

comportamentos forem o seu reflexo.   

Todos nós temos consciência que muitas vezes é difícil conciliar os valores ambientais que 

adquirimos com os comportamentos que apresentamos.  
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Tendo por princípio que a caracterização das atitudes e comportamentos dos jovens é 

essencial para definir estratégias de intervenção educativa desenhamos de raiz um 

questionário que incluiu questões de resposta aberta e escala de Likert, que nos permitiu 

caracterizar os jovens estudantes da Escola Secundária/3 de Vila Cova da Lixa, onde 

leccionamos. Tratamos as respostas dos alunos, encarando-as como reveladoras de 

intenção de comportamentos, para, com base nisso, implementar algumas medidas que 

poderiam colmatar as fragilidades comportamentais evidenciadas pelos alunos.  

Neste trabalho procuramos dar a conhecer esse estudo e reflectir um pouco sobre o que é 

educar hoje e sobre a importância dos valores, das atitudes e dos comportamentos. 

Valores, atitudes e comportamentos 

Vivemos numa sociedade em constante mutação e um dos pólos dessa mudança é a própria 

família. No entanto, também a família se tem alterado em termos de estrutura, perenidade, 

responsabilidade, etc. reflectindo-se essas mutações directa, ou indirectamente, nas formas 

de educação que faculta ao jovem;  

“a família perdeu influência enquanto sistema de socialização e de 
transmissão de valores. As crianças têm cada vez menos contacto com 
adultos capazes de influenciarem positivamente o desenvolvimento do seu 
carácter e do seu sistema de valores” (Marques, 1998, p. 32). 

Para a escola é transferida, em grande parte, a responsabilidade de integrar o ensino de 

valores porque educar é mais do que preparar alunos para fazer exames, é ajudar as 

crianças a entenderem o mundo e a realizarem-se como pessoas, muito para além do tempo 

de escolarização (Alves, 2001). Isto porque, cada vez mais, as crianças passam o seu tempo 

na escola em detrimento das poucas horas que passam com os pais.  

Impõe-se, assim, uma intervenção educativa cuidada ao nível dos valores, já que eles 

estarão subjacentes a atitudes e comportamentos que cada um irá manifestar mais cedo ou 

mais tarde, nos mais variados contextos e nas mais diversas situações e que representam, 

no fundo, as qualidades morais e intelectuais que se desejam socializar no homem. 

Trata-se assim, de incutir nuns casos, e mudar noutros, valores com vista à promoção de 

atitudes e condutas comportamentais ambientalmente comprometidas, necessárias à 

sociedade de hoje, e do futuro, na perspectiva de sustentabilidade que vimos defendendo. 

E, para que os jovens de hoje, adultos de amanhã, tomem atitudes e comportamentos 

consentâneos com esta mudança que se pretende, deverão estar “munidos” de um conjunto 
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de atitudes suficientemente suportadas por valores perfeitamente hierarquizados, de forma 

estável e consolidada.  

Na educação de valores o exemplo dos mais velhos é basilar na formação cívica dos 

jovens, podendo logicamente contribuir positiva ou negativamente, a tendência para a 

imitação de atitudes. Como referia Alves (2001) 

“ o civismo não se ensina e não se aprende, “entranha-se”, organiza-se e 
pratica-se no dia-a-dia, de uma forma permanente, consistente e coerente. E 
é da prática do civismo que resultam a aprendizagem e a consciência da 
cidadania.” 

Desta forma, a responsabilidade do professor neste campo sai acrescida, já que os alunos 

tendem a imitar o professor, e a sua exposição é diária.  

“Não podemos deixar de destacar que o professor só poderá transmitir esses 
valores, verdadeiramente transformáveis em atitudes, se também ele os tiver 
interiorizado, podendo com o seu próprio exemplo e comportamentos, 
influenciar positivamente os jovens.” (Branco & Freitas, no prelo).  

 Educar, hoje! 

A educação, em geral, e a educação escolar em particular, evolui paralelamente à 

sociedade, em constante mutação, sendo inegável a importância da educação e outras 

práticas sociais (a animação sócio-cultural, o trabalho social, o desenvolvimento 

comunitário, etc.).  

“Só assim se poderá contribuir para a consecução de uma população 
consciente e informada, motivada relativamente à construção das suas 
próprias identidades, num mosaico de diversidades, crítica e com a 
mentalidade cívica (Caride, 2000).” 

 Não podemos deixar de salientar a importância de que todos, sem excepção, se envolvam 

na educação do cidadão. A sociedade e todos os seus elementos (escola, família, 

autarquias, organizações não governamentais, órgãos de informação, etc.) terão a sua quota 

de responsabilidade na educação (formal, não formal e/ou informal) dos vários sectores da 

sociedade (formação base e actualização) num processo que se pretende global e para toda 

a vida. 

As profundas alterações que se impõem à comunidade em geral e à escola, muito em 

particular, exigem um esforço de profunda coordenação, para poder dar resposta às novas 

facetas do exercício da cidadania; 
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 “não é uma simples amálgama de indivíduos que desempenham 
isoladamente a sua tarefa. Quer se queira quer não, os profissionais do 
ensino que trabalham numa escola formam uma unidade de acção que 
produz efeitos nos respectivos destinatários” (Guerra, 2001, p. 36). 

Daí, a necessidade de extravasar da escola as responsabilidades de formação dos nossos 

jovens, já que a sustentabilidade do futuro estará nas suas mãos. 

A Escola deve facultar uma educação também ela sustentável possibilitando aos jovens que 

elaborem um juízo crítico frente aos principais problemas ambientais e sejam capazes de 

adoptar atitudes e competências baseadas em valores construtivos, segundo um modelo de 

pessoa desde uma concepção profundamente humanista (Pardo, 1995). Neste contexto 

educativo vai-se mais claramente definindo que o que os alunos verdadeiramente mais 

necessitam da parte do sistema educativo não é tanto a informação, sem dúvida necessária, 

mas a capacidade para a organizar e interpretar ideias, atribuindo-lhe um sentido. Trata-se 

afinal, de formar/educar indivíduos politizados, com capacidades para participar, 

individualmente e colectivamente na resolução dos problemas ambientais (Calvo, 2002); 

podendo-se de uma forma mais geral considerar a Educação Ambiental como um 

importante elemento estratégico para o Desenvolvimento Sustentável (Cordido et al., 

2000). 

Atitudes/comportamentos ambientalmente correctos/incorrectos 

A maior parte dos alunos, tal como as suas famílias e cada um de nós – sociedade – admite 

ter conhecimentos sobre o ambiente e sobre os vários comportamentos que cada um de nós 

deve ter para atenuar os estragos ambientais. Mas, a verdade é que da teoria à prática o 

caminho é longo. 

Com o objectivo de conhecer as intenções de comportamento dos jovens estudantes da 

Escola Secundária/3 de Vila Cova da Lixa, onde leccionamos, desenhamos de raiz um 

questionário que incluiu questões de resposta aberta e escala de Likert. Na fase de 

tratamento de resultados agrupamos as respostas em quatro grupos, de acordo com o teor: 

 - I – Aquisição de informação de índole ambiental 

- II – Atitudes e comportamentos perante determinadas situações 

- III – Conceito de Educação Ambiental 

- IV – Motivação para as questões ambientais 
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A ideia inicial seria realizar este estudo apenas em alunos de ensino básico, o que 

aconteceu durante o ano lectivo de 2001/2002. No entanto, após esse período achamos 

pertinente realizar um estudo similar aos alunos do ensino secundário, pois poderíamos 

comparar os dois escalões etários (2002/2003), (Tabela 1).  

Tabela 1 – Percentagens referentes às respostas obtidas em questionários realizados aos 
alunos do ensino básico e secundário (Agrupamento Cientifico Natural). (Branco, Mª José, 2006; 

Mendes, D., 2003) 
 

Pontos em análise Respostas  
Obtidas 

Alunos do ensino básico (ano 
lectivo 2001/2002) 

Alunos do ensino secundário 
(Ano lectivo 2002/2003)  

I – Aquisição de 
informação de índole 
ambiental 

 

 
 
 
 Jornais 
 Televisão 
 
 Escola 
 Televisão 
 Rádio 
 Jornais 
 Livros 
 

 
 
 

54,7% 
81, % 4 

 
 
 
 
 
 

81% 
78% 
10% 
45% 
27%  

II – Atitudes e 
comportamentos perante 
determinadas situações 

 
 
 

 
 Redução de resíduos 
 Reutilização de resíduos 
 Separação dos resíduos 

sólidos 

 
 
 

 
65,1%  

 
61,6%  

 
Valores pouco conclusivos  

 
 
 

 
82% 

 
85% 

 
75%  

III – Conceito de Educação 
Ambiental 

Consciencializar para o que 
devemos fazer 

 
39,5 % 

 
70% 

IV – Motivação para as 
questões ambientais 

 Considero-me 
preparado/motivado para 

participar em acções  

 
69,8% 

 
90% 

 

No que concerne ao primeiro ponto em estudo, verifica-se que os alunos do ensino básico, 

na sua maioria (54,7%), lêem nos Jornais notícias relativas ao Ambiente e que 81.4% 

desses alunos destaca a Televisão como fonte de informação ambiental. No que respeita 

aos alunos do ensino secundário, a principal fonte de informação ambiental referida é a 

Escola (81%), depois a Televisão (78%) e os Jornais ficam na terceira opção com 45% dos 

alunos a preferi-los. Os resultados demonstram que, para ambos os níveis etários, a TV é o 

meio de comunicação onde os alunos obtêm maior informação ambiental. 

O facto de 81% dos alunos do secundário considerarem a escola como a fonte de 

informação ambiental responsabiliza toda a comunidade escolar, em especial os 

professores, pela transmissão de atitudes/ valores e pela concretização de comportamentos 
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ambientalmente correctos, de modo a não dar crédito ao ditado popular “Faz o que eu digo 

não olhes para o que eu faço.” 

Quando procedemos à análise das respostas obtidas no conjunto de questões referentes ao 

ponto dois, encaramos as respostas obtidas reflectindo comportamentos ambientais dos 

alunos, apesar de, eventualmente, as intenções não corresponderem forçosamente aos 

comportamentos reais, mas que se aproximam inequivocamente dessa realidade. Assim, 

pudemos constatar que a maioria dos alunos (65,1% e 82% dos alunos do ensino básico e 

secundário, respectivamente) refere que procura reduzir a produção de resíduos. No que 

respeita à reutilização dos mesmos verificámos que 82% dos alunos do ensino básico e 

85% dos alunos do secundário afirmam fazê-la. No item da separação e, no que respeita 

aos alunos do ensino básico, as respostas acabam por ser algo inconclusivas. 

Provavelmente, o uso sistemático dos contentores poderá estar condicionado pela 

existência, ou não, destes em todos os locais de residência. No caso dos alunos do nível 

etário superior, 75% refere que fazem essa separação. A aparente maior concretização da 

separação dos resíduos pelos alunos do secundário poderá ser explicada pela maior 

autonomia que possuem. 

Os alunos do ensino secundário revelam maior convicção na ideia que a educação 

ambiental é “a consciencialização de todos para aquilo que devemos fazer pelo ambiente”. 

Esse facto poderá dever-se a um leque mais alargado de conhecimentos que esses alunos 

possuem sobre os assuntos relacionados com o Ambiente. 

Por fim, a maioria dos alunos (69,8% e 90% dos alunos do ensino básico e secundário, 

respectivamente) acha que se encontra motivada para as questões ambientais, e em 

consequência para participar em acções de cariz ambiental. 

             Medidas a implementar 

O objectivo da Educação Ambiental para a Sustentabilidade é formar uma população 

consciente e preocupada com o meio ambiente e seus problemas, uma população que tenha 

os conhecimentos, a predisposição, a motivação e o sentido de compromisso que lhe 

permita trabalhar individual e colectivamente na resolução dos problemas ambientais 

actuais.  

Para cumprir essa meta é imprescindível, como já referirmos no nosso trabalho, «Educar» 

hoje os nossos jovens para que tomem consciência que o nosso planeta está em risco e que 
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é essencial terem valores, atitudes e comportamentos que permitam tornar a Terra um 

planeta habitável para as gerações futuras. 

Como Educar? Devemos utilizar todos os meios de educação formal que possuímos, mas 

essencialmente, canalizar as nossas energias para a educação informal, que pode ser 

realizada a todas as horas, minutos e até segundos. 

Porque pensamos que é importante agir, e porque os dados que retiramos do nosso trabalho 

demonstram que é possível “plantar” nos alunos o gosto pelas questões ambientais 

deixamos algumas sugestões metodológicas que se podem adoptar na educação formal e 

não formal. 

Uma vez que a escola é o nosso ambiente de trabalho, as primeiras sugestões que deixamos 

inserem-se no plano formal. Assim, sugerimos que os alunos tenham uma maior 

participação em actividades práticas de cariz ambiental, uma vez que é imprescindível esta 

envolvência para os motivar a colocar em prática os aspectos teóricos que adquirem. 

Essas actividades podem envolver trabalho prático experimental, como a construção de 

mini-compostores, a realização de experiências que demonstram que a poluição realmente 

perturba o normal funcionamento dos ecossistemas.  

Mas como muitas vezes temos que pensar global e agir localmente, uma das melhores 

estratégias educativas seria realizar aulas de campo em lugares perto da escola, como por 

exemplo zonas ribeirinhas, para que os alunos entendam que os recursos naturais existem 

perto deles, e que esses também precisam de ser protegidos. Visitas de estudo a ETAR’s, 

ecocentros, aterros e outros locais de tratamento de resíduos da zona envolvente da escola. 

Os alunos podem também elaborar artigos de jornal, construir painéis de parede, realizar 

debates, simulações em computador de situações reais e até encenar peças de teatro em que 

“os protagonistas” serão sempre os problemas ambientais. 

Mas a escola não é uma instituição isolada pode, e deve trabalhar em colaboração com toda 

a sociedade, inclusive com outras escolas e autarquias. Então, porque não um trabalho de 

intercâmbio entre todos? Num esforço conjunto para mudar atitudes e comportamentos, 

para atenuar ou mesmo acabar com os problemas ambientais do lugar, da freguesia e 

porque não, do concelho? 

Os próprios alunos poderiam, com ajuda dos professores, orientar oficinas criativas onde 

seriam reutilizados resíduos na elaboração de artigos de decoração, de mobiliário, de 
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marroquinaria, etc. Estas oficinas estariam abertas à participação de qualquer cidadão, uma 

forma das escolas se interligarem com a sociedade, da educação formal se imiscuir na 

educação não formal. 

No plano não formal, na nossa opinião, as velhas e típicas campanhas de sensibilização são 

ainda a melhor forma de chegar à grande massa populacional. Mas não as campanhas 

saturadas de informação que a população finge ouvir e que diz já saber. Campanhas 

sintéticas, apenas com o essencial e que choquem, levando a população a pensar, pois só 

assim irá agir. Nessas campanhas devem ser expostos problemas reais do nosso país, da 

nossa cidade, e não do outro lado do Mundo, para que a população fique mais sensível e 

realmente comece a agir. 

Para essas campanhas todos nós podemos contribuir, chamando à atenção, dando o 

exemplo, tornando-nos assim co-responsáveis por educar, para o ambiente e no ambiente. 

Impõe-se que a Educação Ambiental seja encarada de forma a abranger as diferentes 

vertentes (fig.1), com vista a munir o futuro cidadão, não só de conhecimentos (sobre o 

Ambiente), de forma integrada (no Ambiente), mas também participativa em prol do 

Ambiente (para o Ambiente). 

AMBIENTE 

    

                           no 
             

 
  

                      EDUCAR 
 

 
 
    para                                  sobre 

 

 

 

Figura 1. Uma Educação Ambiental polifacetada e sustentável. 

Podem-se ainda organizar concursos de fotografias, com o objectivo de retratarem 

situações reais onde se aplica, ou não, a gestão sustentável dos resíduos e dos recursos que 

a natureza coloca à nossa disposição. 

Os media, em particular a Televisão, podem e devem ser veículos essenciais de ensino 

informal, uma vez que constituem preciosas fontes de informação que, bem utilizada, pode 

induzir a uma reflexão profunda sobre os problemas ambientais. No seio de muitas famílias 
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a televisão é a única fonte de entretenimento e informação, por isso, a programação deve 

ser seleccionada, cuidada e formativa.  

A informação que se assimila através da comunicação social e da educação formal pode 

servir para descodificar as leis dos sistemas ecológicos. Os media têm como função 

informar, ensinar, persuadir e satisfazer as necessidades dos cidadãos, estimulando-os a 

adquirirem valores e atitudes de carácter ambiental. As notícias devem ser dadas de modo 

a permitir que os cidadãos tomem consciência dos problemas ambientais (Catalán & 

Catany, 1996). 

Conclusão 

Nota-se que os alunos de nível etário superior aparentam ter uma maior consciencialização 

ambiental do que os alunos do nível etário inferior. 

Apesar dos resultados obtidos serem positivos, ainda há muito a fazer em educação 

ambiental, para que os valores obtidos se aproximem o máximo possível dos 100%, e para 

que todos os alunos se consciencializem do que há a fazer para proteger o Ambiente, 

estabelecendo um paralelismo entre o seu conhecimento e as suas atitudes e 

comportamentos, concretizando em acções toda a teoria apreendida.  

Porque a responsabilidade é de todos, não podemos continuar a “tapar” os ouvidos, boca e 

olhos, alegando irresponsabilidade por desconhecimento. Temos de chamar a nós cada 

pequeno contributo em vez de culpar ou esperar que outros resolvam os problemas, porque 

a mudança começa em cada um de nós.  
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Resumo:  

O planeta Terra enfrenta um problema de grandes dimensões – um aquecimento global 
(resultado, em grande parte, da emissão antropogénica de gases com efeito de estufa) que 
altera as condições climáticas, repercutindo-se a vários viveis nomeadamente na 
biodiversidade. 

Esta tendência só será alterada pondo em prática várias estratégias passando, 
obrigatoriamente, por mudanças de comportamentos no dia-a-dia de todos os cidadãos. 

Este trabalho teve como objectivo geral fazer um levantamento, em duas escolas do ensino 
básico, sobre o conhecimento e comportamento dos alunos do 3º ciclo relativamente à 
problemática das Alterações Climáticas e seu Impacte na Biodiversidade. 

Palavras-chave: Alterações climáticas, Biodiversidade, Impacte, 3º ciclo do ensino básico. 

Alterações climáticas e seus impactes 

A história da Terra tem sido caracterizada por muitas mudanças nas condições climáticas. 

Mas a extensão e a taxa das alterações climáticas actuais praticamente excedem todas as 

variações naturais ocorridas nos últimos mil anos (ou mesmo antes).  

Segundo o quarto relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007), 

o aquecimento do sistema climático é inequívoco, é agora evidente a partir de observações 

no aumento da temperatura média global do ar e do oceano, no derreter da neve e do gelo, 

e na subida global do nível médio do mar. Acrescenta ainda que as concentrações de 

dióxido de carbono na atmosfera nunca foram tão elevadas desde há 650.000 anos e que é 

resultado, em grande parte, de emissões antropogénicas desse gás com efeito de estufa. 

Informa ainda que até ao final do século, o planeta vai aquecer entre 1,8 e 4 graus Celsius 

(ºC). De acordo com projecções feitas nesse estudo, prevê-se, para o século XXI, 

tendências muito prováveis como intensificação das precipitações intensas, multiplicação 

dos períodos de secas, vagas de calor, aumento das áreas afectadas com a seca, 

intensificação da actividade dos ciclones tropicais, aumento de incidentes provocados pelo 

aumento do nível médio da água do mar, com graves impactes na agricultura, florestas e 

ecossistemas, nos recursos hídricos, na saúde humana, na indústria e na sociedade.  
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“As alterações climáticas antropogénicas irão muito provavelmente dificultar de 
forma desigual o desenvolvimento em diferentes regiões no mundo e contribuir 
para um agravamento da pobreza, da degradação ambiental e das actuais 
desigualdades profundas de desenvolvimento entre países” (Santos e Miranda, 
2006). 

Estudos levados a cabo pelo terceiro grupo de trabalho do quarto relatório do IPCC (2007), 

apontam para um aumento global das emissões de gases com efeito de estufa de cerca de 

9,7GtCO2 –eq para cerca de 36,7 entre 2000 e 2030 se as medidas de mitigação e de 

desenvolvimento sustentável se mantiverem. Nestes cenários, os combustíveis fósseis 

continuarão a manter uma posição dominante na energia global. 

“O Conselho Europeu na sua reunião de 25-26 de Março de 2004 reconheceu, 
assim, como outras instituições, que aumentos da temperatura média global 
superiores a 2 ºC constituiriam uma interferência perigosa no clima que teria 
consequências graves a nível mundial, tais como: acentuada diminuição da 
produtividade agrícola, um aumento significativo do número de pessoas em 
situação de grande escassez de recursos hídricos, impactes adversos generalizados 
na saúde humana e prejuízos irreversíveis em vários ecossistemas terrestres com 
elevadas perdas de biodiversidade” (Santos e Miranda, 2006). 

Após o exposto, ressalta a urgência em formar cidadãos informados, conscientes e activos 

relativamente a esta problemática de amplitude global, de forma a mitigar ou mesmo 

inverter o ritmo das alterações climáticas e consequentemente de perda de biodiversidade. 

Para isso é importante o contributo da escola, nomeadamente ao nível do ensino básico, em 

que todos os alunos a frequentam e passam a maior parte do seu tempo e em que se aborda, 

ao nível do oitavo ano, a temática “Sustentabilidade na Terra”, através da implementação 

de estratégias adequadas numa perspectiva CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente) de Ensino Por Pesquisa. 

Coloca-se, assim, a seguinte questão - Estarão os alunos do 3º ciclo do ensino básico 

sensibilizados para a problemática das Alterações Climáticas e seu Impacte sobre a 

Biodiversidade? 

Para responder a esta questão foi levado a cabo um trabalho de investigação que passou 

por duas fases. Numa primeira fase foi diagnosticado o conhecimento e o estado de 

sensibilização dos alunos do 3º ciclo (do currículo normal) relativamente a esta 

problemática tanto no 7º como no 8º e 9º ano de escolaridade em duas escolas. Sabendo 

que ao nível do 8º ano o programa da disciplina de Ciências Naturais incide sobre 

Sustentabilidade na Terra, obtivemos informação antes, durante e após o tratamento desta 

temática. 

Numa segunda fase, os dados foram analisados e interpretados. 
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Objectivos  

O principal objectivo específico deste trabalho foi diagnosticar a percepção dos alunos do 

3º ciclo relativamente ao problema das Alterações Climáticas e seu Impacte na 

Biodiversidade, através da aplicação de um questionário. 

Metodologia e Discussão dos resultados 

A problemática das “Alterações Climáticas e seu Impacte sobre a Biodiversidade”, implica 

que alguns conceitos e conteúdos sejam do conhecimento dos alunos. Assim, neste 

trabalho foi averiguado o conhecimento dos alunos relativamente a alguns 

conceitos/conteúdos nomeadamente: Biodiversidade; importância da biodiversidade; 

singularidade do planeta Terra relativamente aos outros planetas do sistema solar; 

alterações que têm vindo a ocorrer no planeta, em particular as alterações climáticas, suas 

causas e, consequências nos seres vivos em geral e no Homem em particular.  

Pretendeu-se interpretar e analisar os resultados obtidos e reflectir sobre os mesmos de 

forma a responder ao problema inicialmente levantado e, assim, atingir os objectivos 

estabelecidos. 

No sentido da consecução dos objectivos deste trabalho e de dar resposta ao problema 

formulado, foi aplicado, em Fevereiro de 2008, em alunos dos 7.º, 8.º e 9.º anos de 

escolaridade de duas escolas do Concelho de Felgueiras (Escola Básica de Airães – meio 

rural e Escola Secundária da Lixa – meio urbano), um questionário com questões 

relacionadas com a problemática das Alterações Climáticas e seu Impacte na 

Biodiversidade. No total, foram inquiridos 240 alunos, 120 em cada escola (40 alunos em 

cada ano de escolaridade / por escola). 

Os alunos do 3º ciclo e as alterações climáticas – Biodiversidade 

Após tratamento e análise dos resultados, verificou-se que todos os alunos já ouviram falar 

do conceito – Biodiversidade, pelo menos nas aulas de Ciências Naturais, apenas alguns 

nas notícias e poucos em casa. A família foi também mencionada por alguns alunos. 

Daqui se depreende que as aulas, em particular as aulas de Ciências Naturais, são, de facto, 

um excelente meio para abordar estes e outros temas ambientais e que para alguns alunos é 

o único, devendo por isso ser aproveitado ao máximo pelos docentes. Aliado a este meio, 

temos os meios de comunicação como a televisão e a família.  
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Quanto à importância da biodiversidade verificou-se que a maioria dos alunos referiu 

“Intervém no ciclo de matéria” e “É uma fonte de recursos” e apenas alguns referiram 

“Intervém na regulação do clima” e “Intervém na regulação da erosão dos solos”. Apenas 

1.7% dos alunos seleccionaram todas as opções (quatro). Alunos houve que não 

seleccionaram nenhuma opção, logo desconhecem a importância da biodiversidade, 

mesmo ao nível do 9º ano. Desta forma, se depreende que há alunos que ainda não têm a 

noção clara da importância da biodiversidade. Este conceito é abordado ao nível do 7º ano 

e é necessário ao nível do 8º ano. Todavia, e perante os resultados, verificou-se que o 

conhecimento dos alunos, quanto à importância da Biodiversidade, não varia 

significativamente ao longo do nível de ensino. 

Os resultados obtidos nesta investigação vão, em parte, de encontro com os obtidos por 

Bacelar-Nicolau et al. (2008) no concelho da Amadora, em escolas do Ensino Básico, em 

que, os estudantes no fim do Ensino Básico não apreenderam os conceitos fundamentais 

relacionados com a biodiversidade. No entanto, apresentam algum conhecimento 

relativamente à importância da biodiversidade (50-60% de sucesso).  

Conhecimento sobre o Planeta Terra e Alterações Climáticas 

Apenas 51.3% dos alunos inquiridos identificaram, de forma correcta, as características 

que tornam o Planeta Terra único no Sistema Solar (possui água nos 3 estados, possui vida 

e temperatura amena). 

O conhecimento destas características é importante na medida em que é tendo 

conhecimento e consciência da existência das mesmas que é possível agir de forma a 

preservá-las (Pacheco, 2008). 

Relativamente ao conhecimento dos alunos sobre algumas alterações que estão a ocorrer 

no planeta, a maioria diz conhecer a “A extinção de seres vivos” e “O aumento da 

temperatura”. Seguindo-se o “Esgotamento dos recursos”, “Alterações nas produções 

agrícolas” e só depois “Aumento da população mundial”. Apenas 4.2% dos alunos 

seleccionaram todas as opções e alguns houve que não responderam, indicativo de que 

desconhecem.  

De acordo com os dados recolhidos, cerca de 47.9% dos alunos inquiridos atribuiu uma 

ordem correcta aos principais factores responsáveis pelo aumento da temperatura no 
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planeta (queima de combustíveis fósseis; alterações no uso dos solos; modificações cíclicas 

na orbita do planeta). 

Verifica-se que este conhecimento é maior do 7º para os restantes níveis, o que está, em 

parte, de acordo com os conteúdos dos programas, pois é ao nível do 8º ano que estes e 

outros temas são abordados. Todavia, esperava-se que o conhecimento também aumentasse 

do 8º para o 9ºano, porque o questionário foi aplicado logo no início do segundo período 

(ainda restavam dois períodos em que os alunos podiam adquirir mais conhecimentos) e 

não há diferenças entre eles. 

Cerca de 70% dos alunos atribuíram a principal causa do aumento da temperatura à queima 

de combustíveis fósseis (valor já considerável). 

O aumento da temperatura tem consequências e as mais conhecidas pela maioria dos 

alunos são: degelo, alterações climáticas, extinção de espécies e aumento do nível médio 

das águas do mar; e as menos conhecidas: deslocação de espécies e aumento de pragas. 

Estes resultados obtidos traduzem o que é mais divulgado e enfatizado tanto em meio 

escolar como nos meios de comunicação e difere entre o 7º e os restantes níveis, em que os 

alunos de 7º ano têm menos conhecimento do que os restantes alunos. Também não há 

diferenças de conhecimento entre os alunos do 8º e do 9º ano. 

Assim, podemos inferir que ao nível do conhecimento relativo ao que se passa com o 

planeta Terra e as causas responsáveis, é maior no 8º e 9º relativamente ao 7º ano de 

escolaridade. Todavia, deveria ser mais significativo num maior número de alunos, para 

que as atitudes e comportamentos também venham a ser mais significativas, devendo 

contribuir para isso o desenvolvimento de estratégias/actividades em meio escolar que 

impliquem uma acção mais activa e directa dos alunos.   

Segundo Kuhlemeier et al. (1999), a falta de conhecimento ambiental não parece impedir 

os estudantes de cuidarem do ambiente, no entanto, e segundo os mesmos autores, uma 

atitude ambiental mais positiva, uma vontade maior para desenvolver sacrifícios, e um 

comportamento ambiental positivo foi encontrado em escolas (Holandesas) em que os 

estudantes conheciam relativamente mais acerca dos problemas ambientais do que em 

escolas em que os alunos apresentavam menos conhecimento. 
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Impacte das alterações climáticas 

O impacte das alterações climáticas nos seres vivos em geral faz-se sentir a vários níveis. 

Os mais conhecidos da maioria dos alunos de ambas as escolas é “A adaptação das 

espécies a maiores períodos de seca e extinção das espécies por destruição dos habitats”, 

seguindo-se “A extinção de espécies por alteração das cadeias alimentares” e depois “A 

redução da precipitação no Sul da Europa que será acompanhada por períodos de seca mais 

frequentes com impactes mais gravosos em vários sectores, especialmente na agricultura”.  

Não se verificam grandes alterações ao longo dos diferentes níveis de ensino. Todavia, 

esperava-se que fossem aumentando com o nível de ensino pois ao nível do 8º ano, como 

já referido, estes assuntos são abordados, nomeadamente as cadeias alimentares. 

As Alterações Climáticas ao afectar o ambiente natural, também afecta o Homem. Sobre os 

impactes das Alterações Climáticas sobre o Homem, a maioria dos alunos conhece melhor 

“A deslocação de milhões de pessoas das zonas costeiras para outras regiões resultado do 

aumento do nível médio das águas do mar e da frequência dos ciclones” (com excepção 

dos alunos do 7º ano) e, “A vulnerabilidade de pessoas como os idosos e as crianças ao 

aumento da temperatura”. Menos conhecido é “A possível diminuição da produtividade de 

culturas como o milho e o trigo e consequentemente a subida dos preços”, e o facto de o 

Homem estar mais sujeito a infecções. 

As aulas de Ciências Naturais: metodologias 

Quando questionados, os alunos referem que as saídas de campo são pouco utilizadas 

como estratégia de ensino/aprendizagem, assim como, no geral, as aulas laboratoriais. O 

que é de lamentar porque o trabalho prático, onde se insere as aulas de campo e as aulas 

laboratoriais (Hodson, 1988) ocupa “um lugar insubstituível na aprendizagem em Ciências, 

em particular as aulas de campo” (Moreira, 2005), todavia, é de salientar que as aulas de 

campo “não podem deixar de estar inseridas numa linha de continuidade com o currículo a 

desenvolver, deixando de surgir como episódicas e de circunstância” (Marques et al., 

1996). 

Preocupação quanto ao estado do planeta e atitudes desenvolvidas 

A preocupação pelo estado do planeta é maior num maior número de alunos que vive em 

meio urbano, sendo mesmo cerca de 70% ao nível do 8º ano. Mas já em meio rural os 
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resultados são diferentes, o número de alunos preocupados é menor, havendo mesmo 

alunos pouco preocupados e, é ao nível do 8º ano que menor número de alunos se diz 

preocupado com o estado do planeta. Estes resultados são apoiados pela prática de atitudes 

em prol do ambiente, no dia-a-dia, por cada aluno. É maior a percentagem de alunos de 

meio urbano que pratica atitudes em prol do ambiente do que do meio rural e, em meio 

rural há a destacar os alunos do 7º ano que são os que mais contribuem com atitudes 

positivas, e os do 8º ano como sendo os que menos praticam. 

Pela análise dos resultados obtidos verificamos que é no meio urbano que se encontra 

relativamente mais alunos com mais conhecimentos relativamente aos temas apresentados, 

o que pode justificar uma maior preocupação pelo estado do Planeta pelos alunos de meio 

urbano relativamente aos alunos de meio rural, todavia, verifica-se que a correlação entre 

conhecimento e sensibilidade ambiental não é na maior parte dos casos significativa. 

Pela análise dos resultados ressalta que ao nível do 8º ano muito ainda se poderá fazer de 

forma a contribuir para que os alunos adquiram mais conhecimento, nomeadamente, no 

que concerne a esta problemática das Alterações Climáticas e seu Impacte na 

Biodiversidade com actividades que promovam simultaneamente o desenvolvimento de 

uma maior sensibilidade e um maior número de atitudes positivas que contribuam para a 

diminuição do ritmo das Alterações Climáticas e consequentemente de perda de 

Biodiversidade.  

Conclusões 

Pela análise dos resultados podemos concluir que em termos de escolaridade, o 

conhecimento associado ao tema das Alterações Climáticas e seu Impacte na 

Biodiversidade aumenta do 7º para o nível superior mas, do 8º para o 9º não é significativo. 

Em termos de preocupação e atitudes é no 7º ano que os alunos demonstram mais 

preocupação e maior número de atitudes em prol do ambiente. 

A intervenção ao nível do 8º ano deverá ser no sentido de consciencializar os alunos dos 

vários problemas ambientais, neste caso particular do problema das Alterações Climáticas 

e seu Impacte na Biodiversidade com actividades em que o aluno seja, como diz Cachapuz 

et al. (2002), activo e assuma um papel de pesquisa e reflicta criticamente sobre as suas 

maneiras de pensar, de agir e de sentir. 
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Resumo  

A melhoria da gestão sustentada dos recursos geológicos, em que deve basear-se o 
desenvolvimento da sociedade, deve comprometer-se na concretização de uma Educação 
Ambiental devidamente delineada.  

A Educação Ambiental no ensino da Geologia pressupõe a adequação de metodologias 
actualizadas e suportadas na utilização de técnicas de Trabalho de Campo. Neste âmbito, 
foi aplicado o modelo de saída de campo de Nir Orion (1993) com alunos do Ensino 
Secundário que frequentam a disciplina de Biologia e Geologia do ano 2 (11º ano). 

Inicialmente, procedeu-se à preparação da viagem com os alunos (pré-saída), seguindo-se a 
saída de campo e finalmente, a pós-saída, para síntese e reflexão. Em cada um dos três 
momentos, usaram-se materiais didácticos específicos e adequados, salientando-se a 
criação de mini-posteres e um guião de campo.  

A avaliação do processo contou com a aplicação de snapshots aos alunos e aos 
professores-observadores e, ainda, com a compilação de relatórios de aula da professora-
investigadora. Além disto, os alunos responderam a um questionário referente à saída de 
campo e resolveram uma ficha de avaliação final. 

Mesmo não tendo sido concluída a triangulação dos dados, pode verificar-se a pertinência 
desta actividade no sentido do seu contributo positivo na implementação da Educação 
Ambiental, para um maior conhecimento e valorização do património geológico e 
consciencialização para as questões relacionadas com a ocupação antrópica. 

Palavras-chave: Educação Ambiental, sustentabilidade, saída de campo, Geologia, rio 
Minho. 

Introdução 

O desenvolvimento centrado na sustentabilidade é uma necessidade face à crescente 

degradação ambiental local e global. Esta disposição poderá ser assumida através da 

Educação Ambiental orientada para a consciencialização, responsabilização e participação 

dos cidadãos (Esteves et al., 2008). Neste sentido, a escola é o meio mais vocacionado para 

a construção de saberes e a interiorização de atitudes, arquitectando mentalidades e 

concebendo sociedades conscientes (Esteves et al., 2007). 

O papel do professor e estratégias a implementar, durante o processo de Educação 
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Ambiental, têm sido amplamente delineados, salientando-se a promoção/avaliação da 

motivação, do debate e da decisão, bem como o estímulo da crítica activa e da técnica de 

investigação de percepções/valores (Teixeira, 2003). 

A Educação Ambiental no ensino da Geologia 

A Geologia é uma ciência fundamental no Ensino Secundário, que pode contribuir 

amplamente para a mudança de consciências e instituição de valores de cidadania 

relativamente à problemática ambiental e de conhecimento e protecção do património 

geológico (Esteves et al., 2008). 

O programa de Geologia do Ministério da Educação para a disciplina de Biologia e 

Geologia, do ano 2 (11º/12º ano), considera como objectivos didácticos: desenvolver 

atitudes de valorização do património geológico, analisar situações-problema relacionadas 

com aspectos de ordenamento do território e de risco geológico e identificar recursos 

geológicos e respectiva aplicabilidade numa perspectiva de Ciência, Tecnologia, Sociedade 

e Ambiente (Silva et al., 2003). Estes contemplam a necessidade de direccionar o ensino da 

Geologia numa perspectiva de Educação Ambiental, através de metodologias delineadas 

para reconhecer as contribuições da Geologia nas áreas da prevenção de riscos geológicos, 

ordenamento do território, gestão de recursos ambientais e educação ambiental, assumir 

questões suportadas por uma consciência ambiental com bases científicas e assumir 

atitudes de defesa do património geológico (Silva et al., 2003). 

O ME define os objectivos/competências a atingir, cabendo às escolas e, mais 

concretamente, aos docentes da área disciplinar, a planificação de estratégias motivadoras 

e apelativas e a criação de materiais didácticos apropriados, a sua implementação e 

avaliação dos resultados. 

A importância das saídas de campo 

A organização de percursos didácticos, baseados na Geologia regional, e a planificação de 

saídas de campo são fundamentais para a implementação de Educação Ambiental em 

Geologia, correspondendo às orientações do ME no sentido de favorecer o ensino 

prático/experimental. 

O Trabalho de Campo mobiliza, nos alunos, competências variadas e essenciais para o 

sucesso do ensino da Geologia e da Educação Ambiental, pois apresenta como finalidades: 
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mobilizar conhecimentos geológicos prévios; construir representações a partir da 

interpretação de fenómenos geológicos; suscitar problemas partindo de dúvidas e questões; 

estruturar hipóteses para as confrontar com os conhecimentos adquiridos e desenvolver 

atitudes e valores inerentes ao trabalho em ambiente natural (Marques et al., 1997).  

As saídas de campo são mencionadas por Van Loon (2008) como uma necessidade no 

âmbito da protecção e divulgação do património geológico. Acresce a relevância atribuída 

por Marques et al. (1997) à implementação de trajectos de natureza geológica, dirigidos 

para a problemática ambiental, em que os alunos convivam com práticas de pesquisa em 

Geologia. Assim, as saídas de campo, promotoras de motivação e interesse, fomentam a 

determinação para concretizar tarefas (Esteves et al., 2008) e, ainda, a autonomia e o 

espírito crítico/investigativo. 

Objectivos 

A necessidade de ensinar Geologia numa perspectiva de Educação Ambiental, com base 

nas novas orientações didácticas, torna-se cada vez mais exigente e implica a organização 

de actividades específicas. Neste contexto, estruturou-se a planificação e procedeu-se à 

implementação de um conjunto de actividades de preparação e concretização de Trabalho 

de Campo, com a realização de uma saída na margem do rio Minho e com  orientação 

segundo dois conjuntos de objectivos/competências:  

i. de índole científica (de Geologia) 

- Avaliar aspectos de ordenamento do território e de risco geológico; 

- Compreender os perigos de construção em leitos de cheia e da extracção de inertes do 

leito dos rios;  

- Compreender a necessidade de não construir em zonas de risco de movimentos em 

massa;  

- Reconhecer a importância de alguns factores naturais e antrópicos no desencadear de 

movimentos em massa; 

- Interpretar a origem das formações geológicas fluviais: praias, meandros, depósitos, 

aluviões, entre outros; 

- Relacionar a presença de pesqueiras com a dinâmica do rio;  

- Identificar e classificar as rochas com base em critérios genéticos e texturais; 

- Distinguir as rochas magmáticas através das suas características, especialmente a cor, 

textura e composição mineralógica; 
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- Reconhecer rochas sedimentares detríticas; 

- Relacionar as mudanças mineralógicas e texturais (foliação), provocadas pelos factores 

de metamorfismo, com a génese das rochas metamórficas; e 

- Identificar as diferenças entre aquífero livre e confinado. 

ii. de índole educacional (de Educação Ambiental) 

- Problematizar e formular hipóteses relacionadas com o conhecimento geológico e o 

desenvolvimento sustentável; 

- Testar e validar ideias no âmbito da Geologia para a sustentabilidade; 

- Analisar e decidir sobre questões de sustentabilidade, com bases científicas e 

consciência ambiental;  

- Assumir atitudes de defesa do património geológico e ambiental;  

- Compreender os principais materiais e fenómenos geológicos para prevenir e remediar 

problemas ambientais;  

- Identificar situações de intervenção humana positiva e/ou negativa na região;  

- Apresentar sugestões, no âmbito da Geologia, para a prevenção de riscos geológicos, 

ordenamento do território, gestão de recursos e educação ambiental; e 

- Estimular a responsabilização, consciência e participação crítica em questões 

ambientais. 

 Desenvolvimento 

As actividades de preparação e concretização do Trabalho de Campo foram planificadas 

como parte integrante do Plano Anual de Actividades da escola para o segundo período do 

ano lectivo 2008/09, de acordo com o objectivo geral do Projecto Educativo de “promover 

a qualidade educativa e o sucesso escolar”. 

 População-alvo 

Os alunos que concretizaram a saída de campo de Geologia, frequentam o 11º ano da 

disciplina de Biologia e Geologia e estão distribuídos por três turmas, num total de 64. 

O programa de Geologia abrange conteúdos conceptuais diversificados, destacando-se 

Ocupação antrópica e problemas de ordenamento: bacias hidrográficas e zonas de vertente, 

Processos e materiais geológicos importantes em ambientes terrestres: magmatismo, 

metamorfismo e rochas sedimentares e Recursos geológicos – exploração sustentada. 
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Deste modo, são vários os assuntos abordados nesta temática que podem proporcionar 

Educação Ambiental. Esta disposição é facilitada pelo facto de se analisarem os fenómenos 

in loco, de os materiais constituírem a geodiversidade local e de se investigarem os 

problemas reais no terreno. 

Metodologia e materiais didácticos 

A saída de campo constitui uma actividade inserida num estudo mais abrangente, que se 

encontra em fase de concretização e que se pode definir como uma Investigação e 

Desenvolvimento (I & D), na qual se considera o ciclo “elaborar/aplicar/avaliar”.  

O modelo aplicado foi o estabelecido por Nir Orion (1993) e pressupôs a planificação e 

criação e a utilização de materiais didácticos. A planificação organizou-se em três etapas: 

pré–saída de campo, saída de campo e pós-saída de campo. Na pré-saída, na sala, decorreu 

a preparação, com delineação de objectivos e tarefas, reduzindo o novelty space, ou seja, 

consciencialização para o novo/novidade (Marques et al., 1997). A viagem foi organizada 

em cinco paragens, permitindo o contacto do aluno com o 

meio envolvente, enquanto que a pós-saída, novamente 

na sala, visou a consolidação e avaliação final (Esteves et 

al., 2008). 

Figura 1 – Na sala de aula 

Durante a pré-saída (figura 1), os alunos formularam 

possíveis questões-problema, apoiados na projecção de 

diversas imagens do local, evidenciando aspectos geológicos, ambientais e de ocupação 

antrópica e risco geológico, às quais se procurou dar resposta no terreno e que orientaram 

na estruturação do Guião de Campo (tabela I). Para reduzir o novelty space foram 

Tabela I – Questões-problema formuladas pelos alunos 

Questões – problema 
Que evidências existem da ocupação antrópica na vertente do rio Minho? 

Que situações de risco natural ou geológico se detectam? 
Que evidências existem de (in) correcto ordenamento do território? 
Que medidas adoptar para melhorar o ordenamento do território? 

Qual a relação entre a morfologia do leito e a deposição de sedimentos? 
Que relação existe entre a disposição das pesqueiras e os depósitos de sedimentos? 

Qual é o efeito do tipo de transporte na forma dos sedimentos? 
Que características apresenta a litologia local? 
Que fenómenos tectónicos se podem detectar? 

Como valorizar a geodiversidade local? 
Que recursos geológicos são explorados e para que fins? 
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interpretadas, com os alunos, quatro Fichas Informativas (Localização geográfica das 

paragens, Regras e comportamentos, Itinerário e Geologia da área em estudo) e resolvidas 

três Fichas de Trabalho (Excerto da Carta Militar de Monção, As rochas e Excerto da Carta 

Geológica), com o auxílio de amostras de rochas, cartas topográficas e geológicas e 

bússolas. Além disto, fez-se a apresentação e análise de um Powerpoint sobre a 

problemática ambiental e aspectos geológicos locais.  

Para a saída de campo (figura 2), construiu-se um Guião de Campo específico: A 

problemática ambiental na margem esquerda do rio Minho: riscos geológicos, ocupação 

antrópica e ordenamento do território. Com este forneceu-se informação geológica e 

apresentaram-se tarefas diversificadas, organizadas para as cinco paragens e procurando, 

simultaneamente, orientar para a obtenção de respostas 

às questões-problema e atingir as metas estabelecidas. 

Neste sentido, foram explorados nove mini-posteres: O 

leito e as pesqueiras: sedimentação, O leito: Verão e 

Inverno, A construção nas zonas de vertente, Rio 

Minho: rede e bacia hidrográfica, O transporte de 

sedimentos pelo rio, As falhas, A erosão do granito, Ocupação antrópica no leito de cheia e 

Os aquíferos e as captações. Estes permitiram evitar a dispersão dos alunos em 

observações paralelas, facilitando a investigação no terreno e a clarificação dos assuntos.  

 
Figura 2 – No campo 

Após a viagem, os alunos organizaram as ideias e conclusões relevantes, em mapas de 

conceitos. Ao que se acrescentou a sua correcção em Powerpoint, combinando com a 

visualização de imagens dos aspectos mais significativos. Desta forma, procedeu-se à 

consolidação e estruturação das percepções e conhecimentos geológicos e de cariz 

ambiental. Da observação macroscópica das amostras de rochas, recolhidas no campo, os 

alunos construíram pequenos relatórios, seguindo as orientações apresentadas para o efeito 

e acompanhando com a interpretação de fotografias das amostras, em lâmina delgada ao 

microscópio. 

A metodologia aplicada beneficiou de interacções centradas no aluno: aluno-aluno, aluno-

professora e aluno-meio. As diferentes actividades foram implementadas com base no 

trabalho de grupo (5/6 elementos), durante as três etapas. No entanto, em momento 

posterior, os alunos responderam, individualmente, a um conjunto de questões de escolha 

múltipla e de resposta aberta curta e extensa orientada, numa Ficha de Avaliação, com 

abordagem às temáticas investigadas.  
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Este trabalho pedagógico corresponde a uma etapa avançada de um trabalho iniciado 

anteriormente, com realização de pesquisa em Geologia, apoiada na aplicação de técnicas 

de Trabalho de Campo e Laboratorial para investigação científica. 

Geologia local: potencialidades do itinerário 

O local seleccionado para a saída de campo, pela sua geodiversidade e acessos, comporta 5 

estações na margem esquerda (portuguesa) do rio Minho, no concelho de Monção: 

Messegães - S. Antão (1), Valinha (2), Macau (3), Barbeita (4) e Caldas de Monção (5) 

(figura 3). 

 
Figura 3 – Paragens (adaptação da Carta Militar de Monção) 

Nesta região, o vale do rio Minho encaixa-se em fracturas orientadas segundo N-S e ENE-

WSW e o rio corre, sinuoso, inserido entre maciços montanhosos. A morfologia do vale é 

mais aberta a jusante, onde as águas do rio são mais calmas e surgem praias arenosas, 

depósitos de cascalho e até ilhas, contrastando com o relevo acentuado, de vales de 

vertentes abruptas e leitos profundos, a montante. O vale corresponde a uma depressão 

tectónica de direcção ENE-WSW, graben ou semi-graben (Ribeiro & Moreira, 1986). A 

erosão das vertentes está dependente da resistência do granito, que se dispõe ao longo do 

vale, em pequenas e elevações rugosas (erosão diferencial). 

As rochas magmáticas preenchem a quase totalidade da área, com muito maior 

predominância para os granitos, do qual se destaca o Granito de Longos Vales e Couço, 

presente nas paragens 1, 2, 3 e 4 (figura 4). Esta variedade, de granularidade média a fina, 

apresenta deformação interna e contém minerais de metamorfismo, podendo até apresentar 

textura gnaissica. As formações sedimentares correspondem a depósitos de terraços 

fluviais e aluviões de natureza arenoargilosa, por vezes com seixos de quartzo e quartzito. 

Estes, resultantes da sedimentação de materiais aluviais, ocupam as zonas mais baixas.  

A paisagem do vale do Minho é caracterizada por uma matriz de campos agrícolas 
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entremeados por núcleos de floresta e matas e aglomerados populacionais. O Homem tem 

tido uma forte acção modeladora dos relevos locais, alterando a condicionante geológica 

das formas de relevo. Nas pesqueiras da margem do rio, consideradas património 

arqueológico da região, pratica-se a pesca fluvial artesanal. Águas termais e minerais 

emergem associadas a descontinuidades, como falhas, que cortam predominantemente os 

granitos. Algumas destas águas são utilizadas para termalismo. 

 
Figura 4 – Paragens (adaptação da Carta Geológica de Monção) 

Nas várias paragens da saída de campo, podem explorar-se aspectos geológicos diversos, 

fazendo simultaneamente Educação Ambiental (figura 5 e tabela II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Aspectos geológicos do percurso 
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Tabela II – Potencialidades das paragens: 1 (Messegães - S. Antão), 2 (Valinha), 3 (Macau), 

4 (Barbeita) e 5 (Caldas de Monção) 

                                                                            Paragens  

       Potencialidades  
1 2 3 4 5 

Património/fenómenos geológicos 
Relação: inclinação das vertentes e forma do vale  X X X X X 
Características do Granito de Longos Vales e Couço: textura, cor, 
composição mineralógica e origem 

X X X X  

Meteorização/erosão do granito X X X X  
Agentes de erosão: tipos e actuação X X X X  
Erosão: diferencial e fluvial    X  
Formas de erosão: marmitas de gigante, etc.    X  
Relação: orientação das pesqueiras e deposição de sedimentos X  X X  
Relação: forma do leito, força da corrente e deposição X X X X X 
Classificação dos sedimentos quanto ao tamanho X X X X X 
Classificação dos seixos: forma e litologia X X X X X 
Relação: forma dos seixos e tipo de transporte fluvial  X X X X X 
Construção de barragens: consequências X     
Terraços fluviais: génese e constituição X     
Perfil transversal de um rio  X X X X 
Leito do rio: estiagem e cheia  X X  X 
Meandro do rio: activo e inactivo  X    
Rede e bacia hidrográfica do rio Minho   X   
Atitude das superfícies de descontinuidade (diaclases): direcção e 
inclinação 

  X X  

Deformações tectónicas: falhas normais    X  
Elementos das falhas: plano, muro/tecto, bloco levantado/descaído    X  
Recurso geológico: águas subterrâneas e termais     X 
Aquíferos: confinado e livre     X 
Captações de águas subterrâneas     X 
Evidências de ocupação antrópica 
Pesqueiras: funcionamento, importância, disposição e estado de 
conservação 

X X X X  

Construção de: estradas/caminhos, muros e casas/palheiros X X X X X 
Presença de lixos ou sucatas  X  X X  
Existência de campos agrícolas  X  X X  
Vestígios de caça e/ou pastoreio X X X   
Presença de barcos  X    
Extracção de inertes (agregados): consequências   X   
Presença de parques e jardins     X 
Existência de captações de água     X 
Construção de edifícios públicos     X 
Situações de risco 
Subida brusca do caudal do rio: descargas das barragens X X X   
Queda de blocos X X X X  
Movimentos em massa: construção de habitações na zona de vertente   X    
Cheias: ocupação do leito de cheia X X X  X 
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Análise dos resultados  

Ao longo da actividade foram sendo recolhidos dados, junto dos alunos, dos professores-

observadores e da professora-investigadora, para posterior avaliação da adequação da 

metodologia aplicada. Após a pré-saída, a saída de campo e a pós-saída, os alunos e os 

professores das respectivas turmas, responderam a pequenos snapshots diferenciados para 

avaliação da motivação dos alunos, mediação da professora e aspectos positivos e 

negativos. É de salientar que os professores estiveram presentes como observadores com 

participação moderada. A professora-investigadora elaborou relatórios de aula no final de 

cada uma delas. Relativamente à saída de campo, os alunos ainda responderam a um 

questionário de 70 questões: a Escala de Avaliação de Aprendizagem de Ciência no 

Campo, adaptada da Escala SOLEI desenvolvida por Nir Orion e Avi Hofstein, em 1994 

(Orion et al., 1997) . 

A triangulação metodológica impõe uma análise conjunta de dados que ainda se encontra 

em fase de concretização. Só depois se poderão avaliar definitivamente os resultados, 

todavia foi possível averiguar algumas opiniões dos alunos sobre os aspectos mais 

positivos: aplicação da teoria na prática, incentivo à vida activa e à protecção ambiental, 

contacto com a natureza, melhor conhecimento da zona, visualização da ocupação 

antrópica, interacção aluno-professor, compreensão do meio envolvente e visualização do 

‘real’. Relativamente às dificuldades e 

facilidades, mencionadas pelas turmas, 

prendem-se com aspectos técnicos e de 

conteúdos. No final de todo o processo, os 

alunos resolveram a Ficha de Avaliação, 

cujos resultados se apresentam no gráfico 1, 

concluindo-se serem muito satisfatórios. 

Após breve análise, pode verificar-se a 

adequação deste tipo de metodologia no ensino da Geologia numa perspectiva de Educação 

Ambiental, sendo estimulada a motivação e alcançando o sucesso na aprendizagem. 

Gráfico 1 - Resultados obtidos na ficha de 
avaliação
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Conclusões 

A Educação Ambiental em Geologia reflecte a necessidade de conhecer a geodiversidade 

da região, bem como a sua origem e história evolutiva, compreendendo os fenómenos 
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geológicos associados, para assim ser valorizada e preservada. Deste modo, é garantida a 

sua transmissão sadia às gerações vindouras, permitindo o Desenvolvimento Sustentável 

imperativo ao futuro da humanidade. A via mais eficaz para atingir tão difícil meta será 

através de jovens alunos, proporcionando o seu contacto directo com o património 

geológico, resultando daí um veículo de mudança de mentalidades e de responsabilização 

da sociedade em geral. 
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Resumo 

A relevância das preocupações com as temáticas de cariz social tem de ter reflexo ao nível 
da Educação em Ciência e, portanto, da Educação em Biologia. Esta deve partir de 
problemáticas actuais com sentido para os alunos (Pedrinaci, 2006) e que promovam a 
articulação entre a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade, contribuindo, deste modo, para 
uma cidadania mais interventiva e fundamentada. Neste trabalho apresenta-se o contexto 
sócio-científico que foi seleccionado como fio articulador das aprendizagens para a 
leccionação da unidade curricular – Património Genético. Apresentam-se, também, 
exemplos de materiais didácticos que foram implementados com alunos do 12º ano e que 
permitiram abordar os conteúdos conceptuais, procedimentais e atitudinais preconizados na 
referida unidade.  

Palavras-chave: Ensino de Biologia; Contexto CTS; Materiais Didácticos; Genética 

Introdução 

As relações Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) assumem um papel preponderante nas 

sociedades actuais, pelo que a educação científica não deve negligenciar a vertente 

tecnológica e social nos currículos escolares. A Educação científica deve, portanto, 

fornecer uma visão integradora e globalizante da organização e da aquisição de saberes 

científicos, estabelecendo relações entre este tipo de saber, as aplicações tecnológicas e a 

sociedade. A presença da perspectiva CTS no ensino das ciências surge como um elemento 

capaz de estabelecer a conexão entre a ciência escolar e o mundo real, permitindo uma 

melhor compreensão da natureza da ciência e da tecnociência contemporâneas (Acevedo, 

2004, Gordillo, 2005). Vários estudos têm também mostrado que o tratamento adequado de 

situações que enfatizem aspectos de interacção CTS não só melhora a motivação e as 

atitudes dos alunos face à aprendizagem das ciências, como também contribui para reduzir 

concepções erradas e incompletas e favorecer os processos de conexão dos conhecimentos 

escolares com a realidade social onde se inserem (Ríos e Solbes, 2007). 

Esta perspectiva de ensino solicita o desenvolvimento de estratégias que partam de 

contextos reais e que permitam responder a controvérsias locais, regionais, ou mesmo à 
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escala global, bem como a debates éticos e culturais, levando o cidadão a construir 

competências que lhe permitam exercer a cidadania de forma participada e fundamentada 

(Santos, 2005). Este tipo de abordagem exige uma adequada selecção e organização de 

conteúdos, de modo a criar um contexto de aprendizagem em que a realidade surja com 

estatuto de centralidade (Pedrinaci, 2006). 

A concepção e a construção dos materiais didácticos que se apresentam neste trabalho 

tiveram em conta as sugestões metodológicas preconizadas no programa nacional da 

disciplina de Biologia, do 12º ano (ME, 2004; Mendes e Rebelo 2004) e privilegiaram os 

seguintes princípios (Cachapuz et al., 2002): i) integrar contextos que permitam contribuir 

para o desenvolvimento pessoal dos alunos e para estes tomarem consciência do papel da 

Ciência nas sociedades actuais; ii) explorar problemáticas sociais e tecnológicas da 

sociedade actual; iii) promover um ensino das ciências articulado com a educação para os 

valores e a reflexão ética; iv) integrar situações de aprendizagem que valorizem o trabalho 

prático (laboratorial, pesquisa,...) e a utilização das TIC; v) inserir elementos da História da 

Ciência; vi) valorizar o debate de ideias, a argumentação e o confronto de opiniões 

fundamentadas; vii) valorizar o pluralismo metodológico. 

Concepção e construção dos materiais didácticos 

A selecção do contexto de ensino-aprendizagem foi um aspecto central no processo de 

gestão curricular da unidade Património Genético prevista no programa da disciplina de 

Biologia. 

De acordo com os princípios enunciados, foi seleccionada uma notícia publicada num 

jornal diário relacionada com a investigação biomédica relativa à doença Machado-Joseph. 

Este contexto, de elevado pendor CTS, foi escolhido, por um lado, por se tratar de uma 

doença neurodegenerativa incurável e fatal, com elevada prevalência nas populações das 

várias ilhas do arquipélago dos Açores, bem como em comunidades nos E.U.A. onde se 

radicaram imigrantes açorianos. Trata-se de um caso de saúde pública, com elevado 

impacto social que tem sido objecto de estudo de investigadores portugueses e americanos.  

Na figura 1 apresenta-se um extracto da notícia que permite documentar alguns das suas 

potencialidades no processo de contextualização de aprendizagens que foi desenvolvido.  
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Distinção vale 20 mil euros 
Prémio Crioestaminal reconhece estudo da doença de Machado-Joseph 
Sandra Ribeiro, do Centro de Neurociências da Universidade de Coimbra, é hoje premiada por estudar a 
alteração da proteína que causa esta neurodegeneração. A primeira edição do prémio Crioestaminal, no 
valor de 20 mil euros, é hoje entregue a uma investigadora que quer estudar as causas da doença de 
Machado-Joseph. Esta doença neurodegenerativa, identificada na década de 70, e que tem especial 
incidência na população açoriana, é provocada por alterações cromossómicas, traduzidas em alterações na 
forma de uma proteína. Saber que alterações são essas e de que modo podem ser evitadas é um caminho de 
longo curso que Sandra Ribeiro quer traçar. Foi o facto de ter definido, e bem, esse caminho que lhe valeu o 
prémio da Associação Viver a Ciência e da empresa Crioestaminal  (...) 

Jornal Público, 24 de Novembro de 2005 

Figura 1 – Contexto que orientou as actividades desenvolvidas na unidade curricular. 

O processo de contextualização decorreu numa perspectiva de problematização centrada na 

seguinte questão-problema: De que modo os conhecimentos de genética podem ser 

utilizados para melhorar a qualidade de vida das pessoas com a doença Machado-Joseph?  

A exploração do contexto pelos alunos permitiu que fossem levantadas e sistematizadas 

várias sub-questões, de âmbito progressivamente mais restrito e, por isso, vistas como mais 

simples pelos alunos. Como exemplo, apresentam-se em seguida algumas dessas sub-

questões: 

 Como têm evoluído os conhecimentos de genética ao longo do tempo? 

 Que meios têm sido utilizados para estudar o património genético? 

 Qual o contributo dos trabalhos de Mendel? E dos trabalhos de Morgan? 

 Como prever o aparecimento da doença na geração seguinte? 

 Até que ponto os genes determinam o nosso fenótipo? 

 Em que medida os genes explicam a ontogenia e a filogenia dos indivíduos? 

 Como explicar que células com o mesmo genoma sejam diferentes? 

 Como se pode manipular a regulação dos genes? 

 Poder-se-á corrigir um defeito genético como o que causa esta doença?    

Essas questões permitiram que os alunos pudessem perspectivar vias possíveis e mais 

concretas de acção, reconhecendo que as actividades propostas faziam sentido e surgiam 

da necessidade de procurar respostas para as questões em estudo.  

O conjunto da questão-problema e respectivas sub-questões permitiram, numa fase inicial, 

que os alunos perspectivassem a articulação dos vários percursos de aprendizagem a 

explorar e, quando revisitadas, em diferentes fases do processo de desenvolvimento 
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curricular, facilitar processos de integração dos diferentes tipos de conhecimentos e 

competências que estavam a ser construídos pelos alunos.  

 Para dar resposta às questões formuladas, foram definidos percursos de aprendizagem 

diversificados, sem perder de vista os conteúdos de natureza conceptual, procedimental e 

atitudinal definidos no programa da disciplina. O quadro I sistematiza alguns aspectos de 

articulação dos conteúdos do programa com as opções metodológicas adoptadas. 

Quadro I – Conteúdos e tipologia das actividades práticas desenvolvidas  

Conteúdos conceptuais previstos no 
programa da disciplina 

Actividades práticas  
desenvolvidas 

- Transmissão de características hereditárias; 

 

- Organização e regulação do material genético; 

 

- Alterações do material genético: mutações - 

Mutações 

  

- Fundamentos de engenharia genética (rDNA, 

cDNA, OGM)  

- Pesquisa, organização e síntese de informação; 

- Análise e interpretação de informação em 

formatos diversos;  

- Utilização das TIC; 

- Trabalho laboratorial; 

- Exercícios de papel e lápis; 

- Contacto com investigadores/ centros de 

investigaçãoi. 

 

Implementação dos materiais didácticos 

Os materiais foram implementados em três turmas do 12º ano (60 alunos), do curso 

Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias, da Escola Secundária de Estarreja e da 

Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes (Ílhavo). 

Foram propostas aos alunos actividades de pesquisa, organização e síntese de informação 

como, por exemplo: caracterização da doença em estudo (Quando foi identificada a doença 

e onde? Como se manifesta? Qual a sua incidência a nível geográfico? Qual a sua causa? 

Que tipo de apoio é dado em Portugal às pessoas com a doença Machado-Joseph? Até que 

ponto a Ciência poderá melhorar a qualidade de vida destes doentes?); elaboração das 

biografias de Mendel e Morgan (Quem foi? O que fazia? Onde vivia? Qual o contexto 

social, politico, religioso e económico da época em que viveu? …); comparação dos 

trabalhos de Mendel com os de Morgan, quanto ao material biológico utilizado, aos 

conhecimentos que possuíam a nível celular e aos meios usados no estudo da transmissão 

do património genético; discussão da importância dos trabalhos de Mendel e de Morgan 
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para o conhecimento que se tem hoje sobre a transmissão hereditária da doença Machado-

Joseph; elaboração de organizadores gráficos sobre a doença (Figura 2) e sobre os aspectos 

mais relevantes abordados ao longo da unidade.  

Na realização destas actividades privilegiou-se a utilização das TIC como recurso 

didáctico, tendo em conta as suas potencialidades no processo de ensino-aprendizagem, 

nomeadamente, por permitirem recolher informação diversificada de uma forma mais 

rápida e flexível (quando orientada), permitirem uma comunicação mais eficaz, 

favorecerem o desenvolvimento de competências ao nível da interpretação e comunicação, 

bem como, o desenvolvimento de atitudes positivas face aos conteúdos de ciências 

(Bennet, 2003; Font et al., 2000). Procurou-se, também, introduzir elementos da História 

da Ciência (HC) por se considerar que é um importante recurso para uma abordagem 

externalista e contextualizada da ciência. Esta abordagem permitiu colocar os alunos nas 

situações problemáticas em que estiveram envolvidos os cientistas no passado (Mendel e 

Morgan), relevando o caminho por eles percorrido, nomeadamente, as dificuldades 

sentidas e como foram superadas (Cachapuz et al., 2002; Matthews, 1994; Santos, 2003). 

Por outro lado, proporcionou oportunidade para os alunos se consciencializarem da 

natureza do conhecimento científico (não definitivo, questionável e em constante 

evolução), questionarem a sua objectividade e compreenderem o papel que a comunidade      

científica assume na legitimação do conhecimento (Cachapuz et al., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Mapa mental elaborado por um aluno, com as ideias-chave exploradas na aula em 

relação à doença Machado-Joseph. 
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Ao nível laboratorial, os alunos planificaram, realizaram e interpretaram procedimentos 

simples que permitiram manipular Drosophila melanogaster. O principal objectivo destas 

actividades, não foi reproduzir trabalhos de Morgan, mas sim desenvolver competências de 

trabalho científico, nomeadamente a formulação de questões (figura 3) e hipóteses capazes 

de orientar a selecção de procedimentos simples e a interpretação de dados, sem esquecer 

aspectos axiológicos (ex: a reflexão sobre os limites da utilização de seres vivos em 

procedimentos experimentais), bem como a redacção de memórias descritivas e 

interpretativas dos trabalhos. 
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Exemplos de questões formuladas pelos alunos: 

Qual o habitat natural de Drosophila melanogaster? Como capturar? 
Quais os fenótipos que podemos observar a partir dessa colheita? 
Como proceder para distinguir os sexos e estudar os fenótipos? 
Que condições devemos proporcionar para observar todas as fases do ciclo de vida? 
Como manipular as Drosophila com respeito pela sua dignidade biológica? 

Figura 3 – Exemplos de questões orientadoras dos procedimentos laboratoriais.  

Considerações finais 

Cada vez mais faz menos sentido pensar no conhecimento científico fora do contexto da 

sociedade e do desenvolvimento tecnológico actual. A educação científica não pode alhear-

se das mudanças ocorridas ao nível da ciência. Trata-se de preconizar modificações e 

novas orientações no sentido de melhor poder dar resposta às novas necessidades da 

sociedade.  

A forma como a sociedade usa a tecnologia na actualidade exige que a escola, e não só, 

promova o reencontro das construções e dos conceitos entre a tecnologia, a ciência e a 

ética.  

Neste sentido, importa provocar uma viragem do conhecimento em si para o conhecimento 

em acção; revalorizar o trabalho que requer competências práticas; reconhecer a ligação de 

uma educação científico-tecnológica a uma educação para os valores. 

Assim, os currículos e programas não podem deixar de contemplar outras dimensões do 

conhecimento científico para além da dimensão conceptual, tais como aspectos da natureza 

da Ciência, da relação ciência-sociedade, da relação ciência-tecnologia e, também, da 

relação ciência-ética (Martins, 2003). 
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i As duas turmas da Escola de Estarreja participaram num debate, em contexto de sala de aula, com uma investigadora da 
Universidade Católica do Porto; a turma da Escola de Ílhavo realizou uma visita ao BIOCANT - Centro de Inovação em 
Biotecnologia, onde contactou com actividades de natureza laboratorial orientadas por especialistas. 
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Resumo 

Este estudo destaca o role playing como estratégia de ensino que permite estimular uma 
aprendizagem efectiva preconizada pelo sócio-construtivismo e que, no presente estudo, 
permitiu simultaneamente valorizar a importância do papel da História da Ciência no 
ensino da Geologia. Nesse sentido, apresentam-se alguns dos resultados obtidos com a 
aplicação de um programa de intervenção realizado com 45 alunos do 3ºciclo do ensino 
básico, que frequentavam o 7.º ano de escolaridade, tendo a temática abordada sido: 
“Deriva dos Continentes e Tectónica de Placas”.  

Palavras-chave: role playing; estratégia, ensino da Geologia, sócio-construtivismo. 
história da ciência. 

Introdução 

Este estudo teve como objectivo apresentar a estratégia do role playing como uma 

proposta capaz de proporcionar uma aprendizagem dinâmica e centrada no aluno, que 

vai de encontro com a aprendizagem efectiva e participada suscitada pelo sócio-

construtivismo. A abordagem sócio-construtivista propõe construir o conhecimento 

valorizando os conhecimentos prévios e baseando a aprendizagem nas relações dos 

alunos com a realidade, com os saberes do dia-a-dia. Se o conhecimento e a inteligência 

se desenvolvem passo a passo e em simultâneo então, o professor, mediador do 

processo, é responsável por ajudar o aluno, necessariamente envolvendo a conquista de 

autonomia e de auto-regulação da aprendizagem. Como refere Gold et al. (1991), as 

actividades de role playing constituem uma importante forma de enriquecimento 

curricular, nomeadamente de em visitas de estudo e saídas de campo (Pinto et al., 2007). 

Por outro lado, Nikolai (1994) refere que este tipo de estratégia reforça o papel da 

história da ciência e permite, também, ensinar aos alunos saberes científicos de um 

modo mais contextualizado, facilitando a aprendizagem e incrementando o entusiasmo. 

Com essa pretensão, desenvolveu-se uma intervenção junto de 45 alunos, que 

frequentavam o 7º ano de escolaridade do 3º ciclo do ensino básico, com uma média de 

idade de 13 anos. 
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O role playing como estratégia de ensino 

O recurso ao role playing valoriza a perspectiva sócio-construtivista da aprendizagem, 

quer na relevância atribuída ao papel mediador do professor, quer na aprendizagem 

colaborativa entre grupos de alunos. Maddrell (1994, p.158) defende que este tipo de 

estratégia diminui a hierarquia no relacionamento professor-aluno, encorajando os 

alunos à interiorização de atitudes e valores e a uma participação social e democrática 

mais activa. A participação activa dos alunos conjugada com a reflexão no processo de 

aprendizagem promove um crescimento cognitivo que, como descreve Ackermann 

(1996, p. 28), funciona como uma antítese: “a dance between diving-in and stepping-

out”. Um crescente número de investigadores (Gilligan, 1982; Lave & Wenger, 1991) 

defendem que a aprendizagem e o conhecimento são indissociáveis de situações vividas, 

experienciadas e/ou desenvolvidas, afirmando mesmo que “nada de fantástico se 

consegue fazer sem entusiasmo”. Trata-se, portanto, de uma estratégia que consegue, 

simultaneamente e de forma complementar, ser educativa e lúdica. 

Recorrendo a Van Ments (1983), podemos identificar três vantagens gerais nas 

actividades de role playing: (i) constitui um modo muito positivo de lidar com as 

atitudes e os sentimentos, promovendo nos alunos a expressão de atitudes e opiniões; 

(ii) é a melhor relação que se pode estabelecer com o mundo exterior, promovendo, ao 

contrário de outras estratégias, a pesquisa, a comunicação, a colaboração e o 

desenvolvimento de regras do trabalho em grupo fundamentais; e (iii) constitui uma 

estratégia de enorme motivação para a maioria dos alunos, que encaram este tipo de 

actividade de um modo muito positivo. Com a aplicação da nossa peça de teatro 

intitulada “A Ciência Decide”, criamos um cenário onde se desenvolveu a interacção 

humana, mais propriamente, um tribunal. Livingstone (1999) afirma que a criação de 

cenários onde se desenvolve uma história científica é uma forma muito rica de 

desenvolver e levar a cabo a estratégia de role playing. É afirmado que este tipo de 

estratégia enaltece e desenvolve o conhecimento dos alunos na compreensão dos 

conceitos, especialmente dando-lhes a capacidade de compreenderem a história de uma 

teoria e ajudando-os a transformarem informação em conhecimento, através do trabalho 

em grupo e todas as regras implícitas (Tolan & Lendrum, 1995). Trata-se de uma forma 

de aprendizagem activa que permite desenvolver uma série de tarefas (discussões, 

reflexões, simulações e negociações), adquirir algumas regras de trabalho em grupo e 

desenvolver uma série de competências.  
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Metodologia de Investigação 

Durante 12 aulas (cada uma de 45 minutos) os alunos participantes ensaiaram uma peça 

de teatro que foi elaborada pela professora de Ciências Naturais. Esta peça de teatro 

ilustra o trabalho científico subjacente a várias equipas de cientistas que, ao longo de 

cerca de meio século, permitiram a formulação da Teoria da Tectónica de Placas. A peça 

tem como ponto de partida a Teoria da Deriva dos Continentes, proposta por Alfred 

Wegener em 1915, e aborda a perspectiva histórica dos vários trabalhos científicos 

desenvolvidos entre 1915 e 1960. Amador et al. (2001) referem que um estudo da 

Geologia suportado na história da ciência auxilia na compreensão dos mecanismo de 

produção e reconstrução do conhecimento:  

"O conhecimento de antigas formas de pensar , obstativas, em 
determinados momentos, do desenvolvimento cientifico, associado à 
compreensão e valorização de episódios históricos que traduzem uma 
mudança conceptual, ajuda a identificar não só os conceitos estruturantes 
como pode, igualmente, ser uma ferramenta importante na sua 
superação" (Amador et al., 2001, 16) 

 
Desta forma, o role playing pretendeu possibilitar aos alunos uma visão histórica da 

evolução dos conhecimentos sobre o movimento da litosfera. Uma das finalidades era 

mostrar aos alunos que a Teoria da Tectónica de Placas resultou de um longo percurso, 

repleto de avanços e recuos, impregnado de trabalhos científicos com êxitos e fracassos. 

A peça de teatro começa por apresentar a hipótese de Alfred Wegener relativamente ao 

encaixe, quase perfeito, dos continentes resultantes da fragmentação da Pangeia há 

cerca de 245 M.a, e termina com a apresentação da Teoria da Tectónica de Placas.  

Para se proceder a uma avaliação e balanço final da estratégia, a metodologia de 

investigação utilizada pode ser referida como um estudo descritivo do tipo “survey” 

(levantamento). A intervenção decorreu ao longo do 2º período do ano lectivo de 

2008/09, tendo envolvido duas turmas de 7º ano de escolaridade, uma com 25 alunos e 

outra com 20 (n=45). Todos os alunos participaram na peça com papéis mais ou menos 

activos e extensos (juiz, membros de equipas de cientistas, narrador…). Recorreu-se à 

técnica do inquérito por questionário, sendo este breve e de resposta rápida, pois 

contemplou apenas quatro questões: aspectos positivos, aspectos negativos, o que 

considero ter aprendido e o que considero que podia ser alterado. No final do 2º período 

lectivo foi distribuído aos alunos um pequeno questionário para avaliar a 
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implementação da estratégia promovida. Embora não cronometrado, o questionário foi 

preenchido no tempo máximo de 10 minutos. 

Resultados 

Os resultados demonstram que a actividade proporcionou aos alunos a organização dos 

conteúdos e a integração de conceitos de um modo estruturado e coerente. Por outras 

palavras, permitiu uma aprendizagem efectiva de conteúdos conceptuais inerentes à 

temática “Deriva dos Continentes e Tectónica de Placas”. Valorizou a Ciência como um 

processo de construção e/ou (re)construção dos conceitos fomentando a valorização 

humana do trabalho em equipa dos cientistas. Por outro lado, potenciou a aprendizagem 

de uma visão global da Ciência (desenvolve teorias para um melhor entendimento do 

Mundo Natural). Consciencializou que a problematização é inerente ao conhecimento e 

é o ponto de partida para o desenvolvimento do trabalho dos cientistas.  

A tabela 1 representa a análise final conjunta dos breves questionários preenchidos pelos 

alunos (n=45) no final do 2.º período.  

Tabela 1: Respostas categorizadas dos alunos às 4 questões do inquérito. 

 

Respostas categorizadas Número de vezes citado  
 
Aspectos positivos… 

 Trabalho em grupo (colaboração/organização) 
 Aprendizagem lúdica (dinamismo/entusiasmo) 
 Professor como mediador do trabalho (equidade nas 
posições/ menor hierarquia) 

 
39 
41 
7 

Total (f=87) 

 
Aspectos negativos… 

  Inicialmente muita informação (muitos termos e conceitos) 
 Alguma agitação nas primeiras sessões 
 

 
12 
5 

Total (f=17) 

O que aprendi… 
 Processo do Conhecimento Científico/ Tempo de Construção 

da Teoria 
 Noção e diferença entre hipótese e teoria 
 Trabalho científico como sendo um trabalho de grupo 
 História da Teoria da Tectónica de Placas 
 A problematização: processo fundamental da construção do 

conhecimento científico 

 
38 

 
27 
43 
42 
40 

Total (f=190) 
 
O que mudaria… 

 Mais sentido de humor à peça de teatro 
 Mais realismo teatral: palco, cenários e guarda-roupa 

 

 
8 

10 
Total (f=18) 

275 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                 Actas 

 

A análise da tabela 1 permite constatar uma empatia dos alunos com a estratégia 

apresentada no programa de intervenção, pois os aspectos que dizem respeito às 

aprendizagens dos alunos são os mais referidos (f=190), seguindo-se os aspectos 

positivos (f=87). 

Esta actividade permitiu, ainda, que os alunos desenvolvessem várias competências 

relacionadas com: a observação, a apresentação oral de informação, o espírito crítico, o 

juízo de valor e o trabalho colaborativo. Estas competências foram diagnosticadas pela 

professora ao longo das aulas de ensaio, nomeadamente através da técnica da reflexão 

falada com os grupos de alunos. 

Conclusões 

A análise dos questionários permitiu concluir que o role playing é uma estratégia de 

ensino que valoriza a importância da história da ciência e a dimensão epistemológica no 

ensino da geologia. A estratégia promovida permitiu desenvolver uma prática lectiva 

onde o ensino de conceitos e o desenvolvimento de competências surgiu a par da 

dimensão lúdica. Tal como referido por Nikolai (1994) permitiu que os alunos se 

envolvessem numa dinâmica de grupo melhorando uma diversidade de competências 

como, por exemplo, o pensamento crítico. 
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Resumo 

Este estudo constitui uma abordagem ao papel das actividades práticas no contexto ensino-
aprendizagem de Biologia e Geologia. Tendo em conta o tipo de conhecimento que 
enquadram, face à necessidade de dinamização destas actividades discute-se uma 
perspectiva de formação investigativa, com elevado potencial pedagógico, em oposição às 
tradicionais actividades fortemente estruturadas. Foram produzidos recursos – protocolos – 
aplicados em contexto real de sala de aula. As actividades práticas realizadas, promotoras 
de pensamento crítico e de autoaprendizagem, integram-se numa prespectiva de  “aprender 
ciência” e “fazer ciência”. Foi dado ênfase ao trabalho prático direccionado para a 
resolução de situações-problema, recorrendo a actividades práticas com diferentes graus de 
abertura. Por cada período lectivo os alunos realizaram dois relatórios para avaliação 
sumativa, de actividades previamente seleccionadas, cujos resultados sugerem elevado 
empenho dos alunos na aprendizagem. Esta orientação metodológica poderá representar 
um estímulo para relacionar conceitos teóricos com processos práticos. Os resultados 
obtidos evidenciam que a intervenção didáctica, tal como foi aplicada, influenciou 
positivamente a aprendizagem de conceitos e de processos científicos e os alunos 
valorizaram as actividades práticas direccionadas à aquisição de competências cognitivas, 
atitudinais e procedimentais.  

Palavras-chave: Situações-problema; actividades práticas. 

Introdução 

Numa sociedade em desenvolvimento, onde os conhecimentos científicos e técnicos se 

transformam facilmente em conhecimentos ultrapassados, a principal preocupação do 

ensino não se deve centrar na exposição de conhecimentos factuais. Deve, antes preocupar-

se com que os alunos apreendam os conhecimentos e sejam capazes de os reconverter de 

forma a resolverem os problemas com que vão sendo confrontados, de forma dinâmica, 

crítica e criativa (Cardoso et al, 1996). 

Há investigações cujos resultados comprovam o reconhecimento da importância do 

trabalho prático no ensino das ciências. Este reconhecimento advém de inúmeros estudos 

realizados pela comunidade científica e, também, da experiência de professores que 

utilizam o trabalho prático como metodologia de ensino. Apesar do elevado 
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desenvolvimento de investigações no campo educacional e, particularmente, na Educação 

em Ciência é mínimo o eco que resulta de tais estudos na actividade profissional dos 

professores (Costa et al, 2000). As principais preocupações evidenciadas pelos professores 

assentam, maioritariamente, nos conteúdos preconizados nos programas, na 

sequencialização desses conteúdos e na possibilidade de interdisciplinaridade (Martins e 

Veiga, 1999).  

A aprendizagem efectuada de acordo com abordagens construtivistas e investigativas deve 

ter em conta a possibilidade que se dá ao aluno de produzir o seu conhecimento científico, 

num ambiente adequado. Dá-se ênfase a tarefas em contextos significativos baseadas nos 

problemas do dia-a-dia, à reflexão crítica durante as actividades, à metaprendizagem, à 

construção colaborativa do conhecimento, ao respeito por ritmos de aprendizagem 

diferentes, à auto-avaliação e autocorrecção da aprendizagem,   motivam e  

responsabilizam os alunos (Valadares, 2003).  

Para o sucesso na resolução de situações-problema é necessário que os alunos sejam 

confrontados com casos abertos, situações que possibilitem diferentes formas de resolução 

e até várias soluções possíveis. Este processo conduz à tomada de decisões e à reflexão 

sobre o problema, o que se traduz numa atitude mais autónoma do aluno (Pozo e Gómez, 

1998). 

As competências não são “ensinadas” aos alunos, estes devem adquiri-las ao tentarem 

resolver situações-problema que os levem a estimular a criatividade e a originalidade. Por 

natureza o aluno é curioso, gosta de experimentar novas situações e possui potencialidade 

para resolver as dificuldades com que se venha a deparar. A elaboração ou busca de uma 

resposta para situações-problema reais por parte dos alunos é essencial à aprendizagem 

(Lopes, 2002). 

Segundo Campanário (2000), a aprendizagem que se baseia numa natureza investigativa 

deve reger-se por determinados parâmetros como a análise da situação-problema, a 

exploração de ideias prévias para a formulação da hipótese, a construção das estratégias 

possíveis para alcançar a solução e a análise dos resultados comparativamente à hipótese 

inicial. 

Constituíram objectivos deste trabalho: identificar a opinião dos alunos em relação ao 

trabalho prático; aplicar protocolos integrados nos conteúdos do currículo; elaborar 

protocolos de actividades práticas, de acordo com vários pontos de vista acerca do trabalho 
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prático, susceptíveis de serem aplicados e implementados em sala de aula e que visem 

desenvolver competências e atitudes necessárias à resolução de situações-problema; avaliar 

o efeito de actividades práticas na aprendizagem. 

Metodologia  

A metodologia utilizada foi estrutura em fases distintas que compreenderam: a selecção da 

problemática a trabalhar; a elaboração de diferentes protocolos de actividades práticas sua 

contextualização no currículo e calendarização; a aplicação dos protocolos elaborados; 

elaboração e aplicação de um instrumento de recolha de dados; tratamento de dados para 

avaliação do trabalho desenvolvido pelos professores. 

Amostra 

Este estudo foi realizado numa turma de 10º ano que integra no seu currículo a disciplina 

de Biologia e Geologia do curso de Ciências e Tecnologias (opção Ciências). Estes alunos 

frequentam uma escola pública da área urbana do concelho de Vila Real. 

Actividades práticas para avaliação sumativa dos alunos  

O primeiro relatório do primeiro período foi realizado em Vê de Gowin a partir da 

situação-problema: “Como simular a formação de crateras de impacto?”. Os alunos foram 

avaliados pela elaboração dos seguintes parâmetros: questão central; recolha de dados; 

conceitos/palavras-chave; procedimento; resultados; conclusões.  

O segundo relatório do primeiro período foi realizado em grupos de 3 alunos, relatou a 

Visita de estudo à Pedreira de Canelas – Arouca. Foram solicitados aos alunos  que no 

relatório de avaliação constassem os seguintes itens: o título; os objectivos da visita de 

estudo; a introdução; as observações mais relevantes nas diversas estações e as conclusões. 

Serviu de base à realização do relatório um roteiro da visita de estudo elaborado pelos 

professores. 

O terceiro relatório, realizado no início do segundo período, constituiu um estudo 

individual de um artigo de natureza científica publicado numa revista do Ministério da 

Educação – “Sismos”. Para a avaliação do relatório foram solicitados os seguintes itens: 

titulo; introdução e palavras-chave; desenvolvimento do tema e conclusão. 
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O quarto relatório “Determinação do epicentro de um sismo” foi realizado individualmente 

e  os itens solicitados para avaliação foram os seguintes: titulo; desenvolvimento com 

aplicação de cálculos matemáticos; respostas a questões. 

No quinto trabalho, realizado no terceiro período, foi solicitada a realização de um 

protocolo de actividade prática cuja questão-problema era: “Quais as estruturas existentes 

nas folhas que são responsáveis pela transpiração das plantas?”. A avaliação do relatório 

contemplou os itens: titulo; introdução; material; procedimento; elaboração de questões de 

enriquecimento.  

O segundo relatório do terceiro período lectivo teve como base um protocolo fornecido em 

três folhas distintas, sendo cada uma distribuída isoladamente de modo a garantir que não 

fosse deixado para trás nenhum item por resolver. Esta metodologia pretendia fornecer aos 

alunos o tempo adequado para a reflexão acerca do problema fornecido”Que características 

apresentam as superfícies respiratórias da truta Arco-Íris?”. Na primeira fase da actividade 

os alunos tiveram que elaborar uma hipótese que constituísse uma resposta ao problema 

fornecido. O protocolo aplicado teve um nível intermédio de abertura e os alunos foram 

avaliados, no relatório, nos seguintes itens: título; hipótese; material; procedimento; 

resultados; validação da hipótese e conclusões.  

As actividades práticas mencionadas foram todas realizadas quando a turma se encontrava 

dividida em turnos e tiveram a duração de cento e trinta e cinco minutos. Os relatórios 

foram todos elaborados pelos alunos no decorrer destes tempos lectivos e entregues ao 

professor no final da aula em que decorria a actividade. 

As classificações obtidas pelos alunos nos diferentes trabalhos serviram de base à 

elaboração do gráfico da figura 1. 

Figura 1: Média dos resultados dos relatórios realizados pelos alunos para avaliação. 
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Avaliação das práticas utilizadas pelos docentes 

Elaborou-se um questionário constituído por questões fechadas que pretendia conhecer as 

atitudes dos alunos face às actividades susceptíveis de serem utilizadas em contexto de 

aula, apresentando-se os resultados de algumas questões que clarificam as suas 

preferências. 

 

Figura 2: Respostas à questão – Em que actividades acha que pode aprender melhor Biologia? 

Trinta por cento dos alunos consideram que a melhor forma de aprender Biologia, é pela 

utilização de actividades práticas enquanto apenas vinte por cento defendem a exposição 

teórica por parte do professor (figura 2). 

 

Figura 3: Respostas à questão – Em que actividades poderá relacionar mais facilmente o que já 

sabe de Biologia com o que está a apreender de novo? 
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Trinta por cento dos alunos consideram a actividade prática vantajosa na aprendizagem de 

novos conceitos (figura 3). 

 

Figura 4: Respostas à questão – Que actividades podem permitir maior colaboração entre os 

colegas nos trabalhos realizados em Biologia? 

Quarenta e seis por cento dos alunos valorizam a colaboração e cooperação entre  os 

colegas na realização de actividades práticas (figura 4). 

 

Figura 5: Respostas à questão – Que actividades poderão despertar mais o seu interesse em 

consultar livros científicos? 

Vinte e oito por cento dos alunos reconhecem que as actividades práticas desenvolvem o 

interesse para consultar livros de natureza científica (figura 5). 
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Figura 6: Respostas à questão – Através de que actividades acha que poderá conhecer melhor o 

empenho do seu professor de Biologia e Geologia? 

Trinta e oito por cento dos alunos consideram que é possível conhecer o empenho do seu 

professor de Biologia e Geologia através da preparação e da realização de actividades 

práticas (figura 6).  

Conclusões 

A elaboração dos materiais curriculares constituiu uma base fundamental à análise das 

atitudes dos alunos relativamente ao trabalho prático. Possibilitou a criação de um 

referencial sobre as características das actividades práticas aplicadas e onde se pretendiam 

ultrapassar os processos tradicionais.  

Os alunos, gradualmente, aprenderam a ultrapassar as dificuldades face ao material e às 

actividades que lhes eram solicitadas. A maior dificuldade traduziu-se na elaboração de um 

protocolo de actividade prática, no início do terceiro período como reflectem as 

classificações. Esta metodologia implementada ao longo do ano lectivo demonstrou que os 

alunos desenvolvem atitudes positivas relativamente ao trabalho prático agindo de forma 

activa na idealização de um plano de actuação. Evidenciam um nível cognitivo mais 

desenvolvido e abrangente, o que não seria possível com a abordagem tradicional do 

trabalho prático onde o seu papel estaria amplamente condicionado pelo fornecimento de 

protocolos “tipo receita”. 
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Os resultados obtidos pelos alunos vêm confirmar a necessidade de utilizar e desenvolver 

estas modalidades de trabalho prático no ensino da Biologia e da Geologia, permitindo ao 

aluno construir o conhecimento científico na busca de respostas a situações-problema. Os 

resultados sugerem, ainda, que as atitudes dos alunos face ao trabalho prático assentam 

num quadro de valorização da ciência como um meio necessário e não como um fim a 

atingir. O conhecimento científico é necessário no dia-a-dia para resolver situações-

problema, para formar indivíduos críticos responsáveis e interventivos. Os resultados 

apontam para a valorização e importância das actividades práticas de carácter mais 

“aberto”, sendo reconhecida pelos alunos a necessidade da pesquisa bibliográfica como 

apoio à construção do saber. 

O desenvolvimento destas actividades requer uma formação científica e pedagógica 

aprofundada, largamente ultrapassada pelos conhecimentos adquiridos na formação inicial 

dos professores (Cachapuz, A. et al, 2002). 
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Resumo 

O “ensino por pesquisa” (EPP) tem vindo a revelar-se, nos últimos tempos, na perspectiva 
que reúne maior consenso, relativamente à construção de conhecimento ao nível das 
ciências. Para além disso, é-lhe reconhecido grande potencial no que diz respeito à 
formação pessoal e social dos alunos. Inclusivamente, os programas propostos pelo 
Ministério da Educação para o ensino da Biologia assentam a sua fundamentação nesta 
“nova” perspectiva para o ensino das ciências. 

A biotecnologia como tema da actualidade com fortes implicações sociais, éticas e 
ambientais, é um dos conteúdos curriculares transversal a todo o programa de Biologia de 
12º ano. Neste estudo pretende fazer-se uma análise às concepções iniciais e ao 
desenvolvimento, por parte de alunos do 12º ano, de conhecimentos conceptuais, 
processuais e atitudinais, durante a implementação de uma estratégia de ensino e de 
aprendizagem baseada na perspectiva de EPP, relativamente à temática da biotecnologia. 

Este estudo integra uma investigação mais alargada no âmbito de um projecto de 
Doutoramento em Didáctica, a decorrer no Departamento de Didáctica e Tecnologia 
Educativa da Universidade de Aveiro. 

Palavras-chave: ensino por pesquisa, conhecimentos conceptuais, procedimentais e 
atitudinais, biotecnologia. 

Introdução 

A perspectiva de “ensino por pesquisa” (EPP) constituiu-se, de há uns tempos para cá, na 

referência preferencial de muitos estudos de investigação da área e tem servido de base aos 

programas disciplinares definidos pelo Ministério da Educação.  

Para Cachapuz et al. (2002), no EPP podem considerar-se três momentos fortes; esses 

momentos não se organizam sequencialmente, mas articulam-se em ciclos de ensino-

aprendizagem: 

i) a problematização, que reflecte a interacção entre o currículo, os saberes académicos 

pessoais e sociais e as situações problemáticas, centradas no quadro Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente (CTSA);  

ii) as metodologias de trabalho, que integram o planeamento das actividades, o seu 

desenvolvimento, a avaliação e a comunicação; 
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iii) a avaliação terminal, que deverá contemplar as aprendizagens realizadas e o 

processo de ensino e de aprendizagem desenvolvido.   

No caso do programa de Biologia de 12º ano, o EPP é apresentado como perspectiva de 

ensino das ciências potenciador de inovação e portador de uma nova concepção de 

educação em ciências (Mendes et al., 2004). Deste modo, as sugestões metodológicas 

propostas passam por: centrar os processos de ensino nos alunos, valorizar a realização de 

actividades práticas, explorar relações explícitas e recíprocas entre ciência, tecnologia e 

sociedade, promover a identificação e exploração de situações problemáticas abertas, entre 

outras (Mendes et al., 2004)  

Uma das temáticas curriculares que é transversal ao programa da referida disciplina, é a 

biotecnologia. Assim, para cada unidade temática (reprodução e manipulação da 

fertilidade, património genético, imunidade e controlo de doenças, produção de alimentos e 

sustentabilidade, preservação e recuperação do meio ambiente) sugere-se sempre a 

exploração do potencial biotecnológico associado, nas suas vertentes biológicas, sociais e 

éticas. Segundo Mendes et al. (2004) o estudo dos aspectos biotecnológicos deve 

distanciar-se da tradicional oposição ciência – básica e ciência aplicada. Para os referidos 

autores, pretende-se enfatizar a influência que, actualmente, a biotecnologia exerce sobre a 

vida das pessoas, visando-se, por isso, tanto o conhecimento de exemplos de produtos e 

serviços, como a reflexão sobre aspectos de natureza social, económica e ética que 

contextualizaram a sua génese e/ou influenciaram a sua aplicabilidade (Mendes, 2004). 

Segundo Simonneaux (2001), as diferentes aplicações da biotecnologia (indústria química, 

agricultura, diagnóstico médico, indústria farmacêutica, meio ambiente, etc) levantam 

questões e suscitam debates em diversas áreas, incluindo éticas, sociológicas, económicas, 

ecológicas e políticas. Deste modo, o autor considera que ensinar os alunos a identificar, 

aceder e formar opiniões sobre um problema complexo com importância científica e social, 

deve ser considerado um aspecto essencial da educação científica. É neste sentido que, 

situações problemáticas que envolvam o tema da biotecnologia enquadram-se nas 

abordagens CTSA da ciência e, poderão constituir uma opção estratégica para a abordagem 

deste conteúdo programático. Pretende-se, desta maneira, abrir a Escola, não só à aquisição 

de conhecimento, mas socializando e contextualizando esse conhecimento e discutindo as 

suas implicações. Para Simonneaux (2001), o objectivo fundamental é ajudar os estudantes 

a tornarem-se membros completos e activos na sociedade. Ao favorecer a identificação dos 
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critérios e da informação que suportam um ponto de vista, promove-se uma tomada de 

posição em contexto de problematização. 

Nesta perspectiva, a aula não é um lugar em que o professor detém o conhecimento e o 

aluno actua como receptor, antes representa uma comunidade de aprendizagem em que 

alunos e professor cooperam na construção de conhecimento, na medida em que resolvem 

problemas com carácter autêntico, quer dizer, relacionados com a vida real e relevantes 

para a sua própria vida (Aleixandre, 2001). Para além disso, o papel do professor é difícil, 

uma vez que não é fácil manter uma atitude neutral durante o debate e promover uma 

atitude de respeito perante opiniões antagónicas (Simonneaux, 2001). 

Objectivos 

Este estudo decorreu no ano lectivo 2008/09, na Escola Básica 2,3 Ciclos e Secundário Dr. 

Daniel de Matos, em Vila Nova de Poiares (VNP) e teve os seguintes objectivos: i) analisar 

as concepções dos alunos de 12º ano sobre biotecnologia ao iniciarem este nível de 

escolaridade; ii) efectuar uma análise preliminar ao desenvolvimento por parte dos alunos 

de conteúdos, processos e atitudes, durante a implementação duma estratégia de ensino e 

de aprendizagem baseada na perspectiva de “ensino por pesquisa” (EPP). 

Este estudo integra uma investigação mais alargada, relativa ao EPP, no âmbito de um 

projecto de Doutoramento em Didáctica, a decorrer no Departamento de Didáctica e 

Tecnologia Educativa da Universidade de Aveiro. 

Desenvolvimento 

Este estudo é baseado num estudo de caso e seguiu uma metodologia de investigação de 

cariz qualitativo. Foi levado a cabo numa turma de 12º ano, no âmbito da disciplina de 

Biologia e envolveu 15 alunos. O conteúdo curricular abordado, foi a biotecnologia, pelas 

razões já apresentadas na introdução deste trabalho.  

Para se levar a cabo a implementação do EPP, Cachapuz et al. (2002) salientam que a 

avaliação diagnóstica é de extrema importância e revela-se fundamental, no sentido em que 

permite ter uma ideia sobre o ponto de partida dos alunos, que não será, certamente, igual 

para todos. Foi com base neste pressuposto que, ao iniciar uma estratégia de ensino e de 

aprendizagem baseada na perspectiva de EPP, se procedeu ao levantamento das concepções 

dos alunos, sobre biotecnologia, ao iniciarem a frequência do 12º ano de escolaridade. 
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O trabalho decorreu nos 3 períodos lectivos, em 10 aulas interpoladas. Na primeira aula, 

procedeu-se à apresentação do trabalho e respectivos objectivos. Clarificaram-se aspectos 

relacionados com a organização, os registos, a avaliação e as formas de contacto com a 

investigadora, entre outros. De seguida, os alunos preencheram a primeira parte da ficha de 

avaliação diagnóstica, que consistiu na seguinte questão: “1 - A Biotecnologia é um campo 

que não pára de crescer e ainda tem muito que evoluir.” “1.1 - Na sua opinião, qual é a 

importância da Biotecnologia na actualidade?”.  

Ainda na primeira aula, foi apresentado aos alunos o problema que iria ser tratado: “De que 

modo é que a biotecnologia interfere na qualidade de vida da população de Vila Nova de 

Poiares?”. Seguidamente, os alunos foram organizados em grupos de 3 alunos e iniciaram 

os trabalhos com o objectivo de fazer uma primeira abordagem ao problema.  

Na aula seguinte, cada grupo definiu, oralmente e em traços muito gerais, a linha ou área 

de investigação que iria desenvolver. No final desta aula, cada aluno respondeu às três 

questões que integraram a segunda parte da ficha de avaliação diagnóstica: “2 – Imagine a 

situação seguinte: “Uma equipa de investigadores pretende introduzir no mercado galinhas 

transgénicas, que crescem muito mais rápido e são mais resistentes a doenças. Se tivesse de 

publicar num jornal a sua posição, relativamente a este assunto, o que diria?”; “3 – Em 

diferentes publicações pode ler-se: “O ser humano quer brincar a Deus ao propor a 

clonagem.”, “A clonagem com fins terapêuticos deve ser incentivada, uma vez que oferece 

a possibilidade de repor tecidos celulares perdidos num acidente ou tratar doenças 

neuromusculares.”, “Os fins terapêuticos da clonagem não justificam a eliminação de vidas 

humanas, mesmo que estas ainda sejam embriões.” “Faça um pequeno comentário a estas 

frases.”; “4 – Construa um mapa de conceitos sobre o problema geral que todos os grupos 

estão a tentar resolver: De que modo é que a biotecnologia influencia a qualidade de vida 

da população de VNP?”.  

Nas sessões seguintes, a professora e a investigadora incentivaram os alunos no sentido 

destes levantarem hipóteses, planificarem trabalhos experimentais, analisarem, 

interpretarem, comunicarem resultados e tirarem conclusões, sempre com vista a 

alcançarem a(s) solução(ões) para o problema. 

Na análise preliminar aos resultados consideraram-se os seguintes instrumentos de recolha 

de dados: i) a ficha de avaliação diagnóstica (2 partes), ii) os cadernos de registos dos 

alunos (caderno distribuído a cada aluno, com o objectivo de nele serem feitos todos os 
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registos relativos a este trabalho), iii) os contactos estabelecidos entre os alunos e a 

investigadora via correio electrónico e iv) os registos da investigadora. Posteriormente, os 

dados recolhidos foram submetidos a uma análise de conteúdo (Bardin, 2007).  

Os resultados obtidos a partir da avaliação diagnóstica revelaram que, quando questionados 

sobre a importância da Biotecnologia na actualidade (figura 1), 4 alunos não responderam; 

3 apresentaram um conceito abstracto ou inadequado de biotecnologia (como por exemplo, 

“é a evolução do conhecimento do planeta” e 7 apresentaram uma visão redutora da 

biotecnologia, quase sempre associadas à área da saúde. Neste último tipo de respostas 

incluíram-se respostas como “testes de ADN, despistagem de doenças” ou “para casos 

diversificados que envolvam a vida humana, como o caso de análises clínicas e toda a 

tecnologia que nos ajuda a prevenir ou a resolver qualquer tipo de doenças”. Nesta aula 

houve um aluno que faltou, pelo que, foram obtidos 14 resultados. 

 

Figura 1 – Respostas dos alunos à questão: “A biotecnologia é um campo que não pára de 
crescer e ainda tem muito que evoluir. Na sua opinião, qual é a importância da 

biotecnologia na actualidade?”. 

Quanto à introdução de animais transgénicos na alimentação humana, as posições foram as 

seguintes: 11 alunos mostraram-se contra; 1 a favor (dada a sua utilidade) e 3 alunos 

evidenciaram não ter posição definida (alegando que teriam de ter mais conhecimentos 

sobre o assunto). 

Relativamente aos alunos que se mostraram contra (figura 2), as razões apresentadas foram 

distintas: 2 alunos assumiram que transgénico é mau, 3 assumiram que transgénico é 
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antinatural, 2 demonstraram precaução por se desconhecerem os efeitos e 4 demonstraram 

não conhecer a noção de transgénico. 

 
Figura 2 – Razões apresentadas pelos alunos que se mostraram contra a seguinte situação: 
“Uma equipa de investigadores pretende introduzir no mercado galinhas transgénicas, que 

crescem muito mais rápido e são mais resistentes a doenças.” 

De acordo com os resultados, a maioria dos alunos revelou-se estar contra as aplicações da 

biotecnologia relacionadas com a “transgenia” animal, principalmente quando esta está 

associada à alimentação humana. Estes resultados parecem ser consentâneos com os 

resultados do inquérito Eurobarómetro sobre biotecnologia, citados por Lassen & Sandoe 

(2004), feito ao público leigo, que revelam que  

“as aplicações da biotecnologia menos aceitáveis de todas são os alimentos 
geneticamente modificados. As aplicações da biotecnologia envolvendo 
animais são, aparentemente, tão inaceitáveis como as aplicações dentro da 
área alimentar”. 

Os comentários às afirmações sobre a clonagem (figura 3) evidenciaram o seguinte: 1 

aluno não respondeu, 1 aluno respondeu que é a favor da clonagem humana, 3 alunos 

concordaram com clonagem mas, salientaram as questões éticas e 10 alunos mostraram-se 

a favor da clonagem mas só de tecidos e órgãos. 

 

291 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

Figura 3 – Posição dos alunos quando lhes foi solicitado que comentassem três afirmações 
sobre clonagem. 

Estes resultados mostram que a maioria dos alunos se apresentou favorável à clonagem de 

tecidos e órgãos, principalmente devido ao potencial que representam relativamente à 

saúde humana. Apenas 3 alunos mostraram estar “sensíveis” às questões éticas 

relacionadas com a clonagem. Mais uma vez, estes resultados parecem estar de acordo com 

os resultados do Eurobarómetro sobre biotecnologia, citados por Lassen & Sandoe (2004), 

onde se refere que  

“as aplicações médicas tendem a ser vistas como mais aceitáveis que as do 
sector alimentar. A rejeição da clonagem parece assentar no facto das 
pessoas comuns acreditarem que é antinatural, faltando-lhe uma verdadeira 
utilidade e constituindo um risco para a humanidade. Outras aplicações 
médicas da biotecnologia são entendidas como sendo mais úteis e tendo 
menos riscos, mesmo que sejam também consideradas como antinaturais”. 

Relativamente à última actividade da avaliação diagnóstica, quando se solicitou aos alunos 

que estes construíssem um mapa de conceitos sobre o problema que iria ser tratado (“De 

que modo é que a biotecnologia influencia a qualidade de vida da população de VNP?”), os 

resultados foram os seguintes: 4 alunos não responderam; 1 aluno respondeu que “A 

biotecnologia não influencia em nada a qualidade de vida da população de VNP. 90% ou 

mais da população não faz ideia do que é a biotecnologia.” e 10 alunos construíram mapas 

conceptuais “simplificados”. A análise dos referidos mapas (Sansão et al., 2002; Freitas 

Filho, 2007) revelou que estes tinham um máximo de 9 conceitos/palavras, quase sempre 

sem palavras de ligação, sem relações cruzadas e hierarquias nem sempre válidas.  
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É de salientar que esta temática já foi abordada pelos alunos, no 9º ano, mais 

concretamente no estudo dos temas: “Transmissão de vida” e “Ciência e tecnologia e 

qualidade de vida”. 

Relativamente aos resultados obtidos a partir dos cadernos de registos dos alunos, salienta-

se o seguinte: foi seleccionado para análise, um caderno de registos por grupo e, para cada 

um deles, foi construída uma tabela, onde constavam todos os registos feitos pelos alunos, 

bem como cópia das mensagens via correio electrónico enviadas à investigadora. 

Posteriormente, foi associada à informação transcrita o respectivo momento de EPP 

(problematização, planeamento, desenvolvimento ou avaliação) e o tipo de conhecimento 

subjacente (conceptual, procedimental ou atitudinal). Para cada tipo de conhecimento, a 

investigadora analisou o conteúdo mobilizado, de acordo com uma classificação adaptada 

de Pro Bueno (2007) e Pozo & Gómez (1998). 

É de referir que, à altura de escrita desta comunicação, os trabalhos ainda não estavam 

concluídos, pelo que, não se atingiram os momentos de comunicação e de avaliação final. 

Quanto às linhas de investigação seguidas pelos diferentes grupos, estas podem dividir-se 

em três grandes áreas: saúde, ambiente e agricultura/alimentação; sendo que 3 grupos 

abordaram a primeira, um grupo a segunda e outro a terceira, respectivamente.  

Após análise dos cadernos de registos, verificou-se que, tal como Cachapuz et al. (2002) 

descrevem, os momentos do EPP, não foram sequenciais. Apesar de todos os grupos de 

alunos iniciarem o trabalho com um momento de problematização, quase todos voltaram a 

este momento em fases posteriores. Ao longo dos trabalhos, a “retoma” da problematização 

foi muitas vezes induzida (em sala de aula ou via correio electrónico) pela professora e 

pela investigadora, quando os alunos demonstravam estar a afastar-se do problema ao qual 

tinham de dar resposta. Ao enunciarem o problema; formularem hipóteses ou colocarem 

questões mais específicas que o problema inicial e manifestarem dúvidas sobre a hipótese 

de trabalho; os alunos mobilizaram conhecimentos do tipo procedimental. 

Os momentos de planeamento e de desenvolvimento, parecem ter sido aqueles em que os 

alunos demonstraram mais à vontade, planificando e desenvolvendo as actividades a que se 

propunham. Nem sempre o momento de desenvolvimento foi precedido por momentos de 

planeamento (ao nível dos registos feitos pelos alunos), no entanto, esse momento foi 

muitas vezes constatado oralmente, pela professora e pela investigadora. A estes momentos 
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estiveram associados conhecimentos do tipo procedimental e, nalguns casos de 

desenvolvimento, conhecimentos conceptuais e procedimentais. 

De entre os momentos do EPP que foi possível analisar, a avaliação parece ter sido aquele 

em que os alunos revelaram mais dificuldades. De facto, este momento apareceu, 

geralmente, associado aos contactos com a investigadora, o que leva a crer que contactos 

deste tipo ou semelhantes, poderão ser uma ferramenta muito positiva, tanto para o grupo 

como para o professor, no sentido deste ter o feedback necessário à implementação de uma 

avaliação contínua e formativa. Ao estar à noção que os alunos têm sobre o percurso que se 

encontram a realizar, promove a mobilização de conhecimentos conceptuais, 

procedimentais e atitudinais, o que sublinha a sua importância. 

Os conhecimentos manifestados foram analisados à luz de uma classificação adaptada de 

Pro Bueno (2003) e Pozo & Gómez (1998), sobre diferentes tipos de conhecimentos 

associados às ciências. 

Os conhecimentos conceptuais mais vezes manifestados foram os factos (por exemplo, a 

noção de transgénico), no entanto, houve algumas situações em que os alunos relacionaram 

conhecimentos, manifestando assim, alguns conceitos (por exemplo, relaciona a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas com diabetes com os avanços ao nível da produção de 

insulina). 

Em relação aos conhecimentos procedimentais, os alunos evidenciaram conhecimentos 

diferentes: técnicos (como a utilização de técnicas informáticas), básicos (como a 

categorização de dados) e de investigação (como a análise de dados ou a planificação e 

realização de visitas de estudo). 

Quanto aos conhecimentos atitudinais, as atitudes manifestadas situaram-se ao nível das 

atitudes sobre a actividade científica (por exemplo, a valorização das dificuldades inerentes 

ao trabalho científico) e sobre o respeito pelo ambiente (por exemplo, a adopção de 

posturas críticas frente a condutas de degradação do ambiente). 

É de salientar que foi necessário ultrapassar algumas dificuldades dos alunos, relacionadas 

com a elaboração dos registos e na utilização de terminologia adequada. Só assim foi 

possível optimizar o caderno de registos como meio de recolha de dados.  
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Conclusões 

Os resultados deste estudo revelaram que as concepções dos alunos sobre biotecnologia, ao 

iniciarem o 12º ano, eram muitas vezes inadequadas ou, noutros casos, demasiado 

simplistas, estando apenas associadas à área da saúde. 

Uma análise preliminar aos resultados obtidos indiciam que a estratégia baseada na 

perspectiva de EPP, é viável no contexto real das práticas e, por outro lado, pode conduzir 

ao desenvolvimento dos conhecimentos definidos a nível programático (conceptuais, 

procedimentais e atitudinais), mais concretamente aqueles que se relacionam com a 

temática da biotecnologia.  
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Resumo 

Esta comunicação, apresentada no âmbito de um projecto de investigação, centra-se na 
concepção, implementação e avaliação de materiais didácticos elaborados numa 
comunidade de práticas on-line, constituída por professores de Ciências e por 
investigadores em Didáctica das Ciências. Nas dinâmicas estabelecidas desenvolveram-se 
percursos formativos que culminaram na construção de materiais didácticos para a 
temática: Exploração sustentada de recursos geológicos, leccionada na disciplina de 
Biologia e Geologia (11º ano de escolaridade) integrando conteúdos programáticos da 
disciplina de Física e Química A, numa matriz que incorpora indicadores emergentes da 
investigação didáctica. Os materiais foram construídos para a Pedreira da Quinta do 
Moinho (Vila Nova de Gaia) e, posteriormente, adaptados para outra área geográfica.  

Palavras-chave: Educação em Ciências da Terra; Trabalho de Campo; Materiais Didácticos; 
Recursos Geológicos. 

Introdução 

Os materiais que se apresentam nesta comunicação foram desenvolvidos no âmbito do 

projecto Investigação e Práticas em Educação em Ciência: Dinâmicas de Interacçãoi  

(IPEC), cujo objecto de estudo passava pela compreensão da articulação entre a 

investigação e as práticas lectivas. No decorrer do desenvolvimento do projecto criou-se 

uma Comunidade de Prática (CoP) (Wenger, 1998), que explorou as potencialidades da 

comunicação à distância, com o recurso às Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC), e que culminou na construção de um conjunto diversificado de materiais 

curriculares desenvolvidos em colaboração entre os professores de Ciências e os 

investigadores da área da Didáctica das Ciências. A equipa do projecto considera que a 

CoP on-line constituída potenciou a observação, a interacção e a reflexão colaborativa 

entre os seus membros e incrementou a articulação entre a investigação e as práticas 

297 

mailto:majofq@gmail.com
mailto:dorinda.rebelo@netvisao.pt
mailto:morgadommargarida@gmail.com
mailto:irmfernandes@clix.pt
mailto:anatavares@aeiou.pt
mailto:lmarques@dte.ua.pt
mailto:mjoao@dte.ua.pt
mailto:jpraia@dte.ua.pt


XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

lectivas, visando melhorar as práticas lectivas dos professores e as práticas de investigação 

dos investigadores.  

No decorrer das dinâmicas estabelecidas na CoP on-line um grupo de trabalho, constituído 

por três professoras de Biologia e Geologia, uma professora de Física e Química e dois 

investigadores da área da Didáctica das Ciências, elaborou materiais curriculares para 

actividades de campo no âmbito da Geologia, centrados na temática do Desenvolvimento 

Sustentável e visando o estudo de recursos geológicos explorados numa pedreira de granito 

que se integra, ao nível das orientações curriculares, nos conteúdos programáticos da 

disciplina de Biologia e Geologia (11º ano de escolaridade). Os materiais curriculares 

construídos assumiram uma perspectiva interdisciplinar, integrando conteúdos conceptuais, 

procedimentais e atitudinais do programa de Física e Química (11º ano de escolaridade). 

É reconhecida a relevância didáctica, pelas competências que podem desenvolver, das 

Actividades Exteriores à Sala de Aula (Marques, 2006) e, dentre elas, as que estão 

directamente relacionadas com o Trabalho de Campo (TC). No processo de ensino e de 

aprendizagem da Geologia, em contexto de currículo formal, tomou-se como referência a 

proposta organizativa de Nir Orion (1993) como matriz das actividades elaboradas. Assim, 

foi concebida uma actividade de TC para a Pedreira da Quinta do Moinho (Vila Nova de 

Gaia) e posteriormente adaptada para a Pedreira de Feifil (Viseu) (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panorâmica da pedreira da Quinta do Moinho. 

 Vista panorâmica da pedreira da Feifil. 

Figura 1 – Localização das Pedreiras da Quinta do Moinho e da Feifil.  
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Procurou-se, assim, por um lado, contribuir para um melhor conhecimento da exploração 

sustentada dos recursos geológicos da região onde as pedreiras estão inseridas e, por outro, 

desenvolver-se material didáctico de apoio que possa vir a ser utilizado por outros 

professores do Ensino Secundário e/ou eventualmente adaptado a locais com 

características similares. 

A proposta adoptada na construção dos materiais didácticos (Orion, 1993) tem-se mostrado 

compatível com indicadores da investigação realizada ao nível da Didáctica da Geologia, 

em particular (Marques et al., 1996; Praia & Marques, 1997), e da Didáctica das Ciências, 

em geral (Cachapuz et. al. 2001), designadamente em relação à construção de conceitos, 

competências, atitudes e valores, bem como na procura de respostas para situações-

problema, assumindo o aluno um papel activo no processo de ensino e de aprendizagem.  

Para além das situações anteriormente mencionadas, a concepção dos materiais didácticos 

teve em conta, ainda, os seguintes aspectos:  

i) as recomendações explicitadas na componente de Geologia, do programa da 

disciplina de Biologia e Geologia (11º ano), no que respeita às finalidades de 

cariz construtivista; aos objectivos específicos do ensino das ciências 

experimentais e, em particular, da área de Geologia (fornecer uma visão 

integradora da Ciência, estabelecendo relações entre esta e as aplicações 

tecnológicas, a Sociedade e o Ambiente, entre outros); às competências a 

desenvolver no domínio do conhecimento substantivo e processual, do 

raciocínio, dos valores e atitudes e ao eixo organizador do próprio programa 

tido como fundamental no ensino das Ciências que é a resolução de problemas 

(M.E., 2001a,b);  

ii)  a necessidade cada vez maior de fomentar uma educação para um 

desenvolvimento sustentável, uma vez que as mudanças ambientais têm uma 

origem social, resultante da intervenção do Homem e das suas construções 

científicas e tecnológicas que interagem e modificam o meio físico e os seus 

sistemas (Gutiérrez et al., 2006); 

iii)  a convicção de que a saída de campo proporciona uma vivência e uma 

motivação positiva e intensa aos alunos, especialmente quando estes se 

confrontam com situações problemáticas e motivadoras (Marques, 2006).  
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As saídas de campo privilegiam a aquisição e mobilização de conhecimentos previamente 

adquiridos, bem como o desenvolvimento de competências, não somente no que diz 

respeito à observação, à interpretação, à reflexão e à análise dos fenómenos em ambiente 

natural, mas também à suscitação de problemas, à formulação de hipóteses, para posterior 

confrontação com conhecimentos adquiridos, e à construção de representações dos 

fenómenos geológicos, por intermédio da observação directa de “instantes” desses mesmos 

fenómenos (Brusi, 1992; Rebelo & Marques, 2000). Para além disso, a saída de campo 

constitui o espaço por excelência para favorecer o trabalho em equipa e o desenvolvimento 

de atitudes de respeito e de protecção da natureza, com a valorização de um património 

natural e cultural associável a uma melhor gestão dos recursos naturais (Praia & Marques, 

1997; Marques et al., 1996).  

O TC pode, na opinião de Orion (1993), contribuir para potenciar abordagens 

interdisciplinares, como a que apresentamos, designadamente no que concerne ao estudo 

de fenómenos naturais em estreita relação com as actividades humanas. Pressupõe, 

também, a construção de um conjunto de materiais didácticos que dêem apoio às 

actividades a desenvolver e que de seguida vamos dar conta no contexto da planificação 

elaborada.  

Descrição da abordagem didáctica 

Integração curricular da actividade de Trabalho de Campo 

A escolha destas pedreiras como situação de aprendizagem ficou a dever-se a vários 

factores, a saber: i) explorações em que os impactos ambientais procuram ser minorados e, 

portanto, de maior interesse didáctico; ii) discussão para articular o actual enquadramento 

geológico com as condições da génese da rocha dominante, no decurso do tempo 

geológico; iii) relação de proximidade com as escolas onde os materiais didácticos iam ser 

implementados. 

A planificação elaborada apresenta um conjunto diversificado de situações de 

aprendizagem que se pretendem problematizantes e propiciadoras da partilha de saberes e 

de experiências sobre objectos e acontecimentos geológicos, que promovam o 

desenvolvimento de competências e a compreensão integrada e contextualizada de 

conceitos relativos à temática seleccionada e que se traduzam numa maior 
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consciencialização dos alunos para as questões da exploração sustentada dos recursos 

geológicos e, portanto, da sustentabilidade do planeta Terra. 

Perante a necessidade cada vez maior de fomentar o desenvolvimento desta problemática, 

os autores pensam que o estudo e o aprofundamento da temática: Exploração sustentada 

dos recursos geológicos pode constituir-se como uma situação de aprendizagem 

privilegiada para o alargamento e o aprofundamento da literacia científica dos alunos, em 

particular da literacia geológica. Acresce ainda salientar que a actividade de TC proposta 

constitui-se como uma estratégia de excelência para promover uma abordagem 

interdisciplinar, procurando integrar conteúdos conceptuais de Biologia e Geologia e de 

Física e Química A (11º ano), tal como se encontra indicado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Integração curricular da actividade de TC nos conteúdos conceptuais das disciplinas de 

Biologia e Geologia e de Física e Química A. 
 

As actividades de TC nas Pedreiras da Quinta do Moinho e da Feifil foram organizadas em 

torno de três fases: preparação, saída de campo e pós-saída, onde em cada uma delas se 

recorreu a um conjunto diversificado de actividades práticas (de pesquisa, laboratoriais, de 

campo, entre outras) e a uma permanente mobilização de conhecimentos relativos a 

conteúdos programáticos abordados nas duas disciplinas.  

Para estas actividades de TC foram definidos os seguintes objectivos gerais: promover uma 

aprendizagem contextualizada e integradora de saberes; permitir o contacto directo dos 

alunos com a natureza, proporcionando oportunidades para o questionamento reflexivo e 

crítico do que observam; estimular a curiosidade, a imaginação, a criatividade, a 

responsabilidade e a autonomia dos alunos; propiciar condições para que os alunos 

analisem criticamente as interacções que o Homem tem estabelecido ao longo do tempo 

com os recursos geológicos; facilitar a tomada de consciência da necessidade de promover 
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a sustentabilidade dos recursos geológicos; promover a consciencialização dos alunos para 

as implicações socio-científicas dos conhecimentos adquiridos. 

A concretização das tarefas propostas em cada fase visa permitir que nesta situação de 

aprendizagem os alunos desenvolvam um conjunto muito diversificado de competências 

gerais como, por exemplo: mobilização de saberes científicos, tecnológicos e culturais; 

pesquisa, tratamento e organização de informação; adopção de metodologias de trabalho 

adequadas às tarefas propostas; realização de actividades de forma autónoma e criativa; 

emissão de juízos de valor fundamentados; cooperação no trabalho de grupo; utilização das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação; comunicação e utilização correcta da 

língua materna.  

Foi na procura da consecução dos objectivos e das competências gerais definidas que 

delineámos um conjunto muito diversificado de actividades práticas para as fases de 

preparação, saída de campo e pós-saída, que a seguir se apresentam. 

Do ponto de vista metodológico, este estudo enquadra-se no âmbito de uma metodologia 

de investigação-acção, que valoriza a investigação sobre a acção. Os materiais didácticos 

elaborados foram implementados, pelos professores de Ciências que integram o grupo de 

trabalho e desenvolveram-se num estudo prévio e num estudo principal, os quais serão 

mais detalhadamente descritos na secção 2.3. 

Actividades propostas 

No decorrer da construção dos materiais curriculares foi elaborado um guia de campo, a 

fim de apoiar os alunos durante a saída. Deste documento faziam parte informações gerais 

como o mapa de localização da pedreira, os locais de paragem, a metodologia de trabalho, 

actividades específicas para cada grupo realizar e actividades de discussão com toda a 

turma, com a supervisão do professor.  

De modo a potenciar a aprendizagem dos alunos nestas actividades de TC foi realizado um 

conjunto alargado de tarefas, que se encontram integradas nas fases de preparação, na saída 

de campo e pós-saída, apresentadas no cronograma da Figura 3. 
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Questão-problema 
Como explorar recursos geológicos de forma sustentada na Pedreira da Quinta do 

Moinho/Pedreira da Feifil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Visão geral das estratégias/metodologia utilizada e tempo gasto na implementação dos  

materiais didácticos. 

 

Saída de Campo: 
 Realização das actividades 
propostas no guia de campo. 
 Recolha de material 
(amostras de rochas) e 
registo fotográfico dos 
aspectos mais pertinentes.  
 Apresentação à Turma das 
observações efectuadas, das 
conclusões obtidas e das 
dúvidas que subsistem. 
 

Saída de Campo: 
 Realização das 
actividades propostas no 
guia de campo. 
 Recolha de material 
produzido e registo 
fotográfico dos aspectos 
mais pertinentes.  
 Apresentação à Turma 
das observações efectuadas, 
das conclusões obtidas e 
das dúvidas que subsistem.

Saída de Campo: 
 Realização das actividades 
propostas no guia de campo. 
 Registo fotográfico dos 
aspectos mais pertinentes.  
 Apresentação à Turma das 
observações efectuadas, das 
conclusões obtidas e das 
dúvidas que subsistem. 
 

 

Saída de Campo: 
 Realização das 
actividades propostas no 
guia de campo. 
 Recolha de material 
(amostras de água) e registo 
fotográfico dos aspectos 
mais pertinentes.  
 Apresentação à Turma 
das observações efectuadas, 
das conclusões obtidas e 
das dúvidas que subsistem.

 Debate/discussão acerca das informações partilhadas por todos os grupos de trabalho 

Pós-saída de Campo (dois blocos de 90) 

 Realização de actividades práticas de identificação de amostras de rochas recolhidas. 

 Realização de actividades laboratoriais de análise de águas. 

 Elaboração de um documento síntese sobre os principais aspectos trabalhados por cada grupo durante as fases anteriores. 

 Apresentação à Turma das conclusões obtidas nas actividades desenvolvidas, dando resposta às subquestões-problema 

formuladas por cada grupo. 

 

Debate/síntese  

Subquestão-problema

Resposta à questão de partida: 
“Como explorar recursos geológicos de forma sustentada na Pedreira da Quinta do Moinho/ 

Pedreira da Feifil?” 

Subquestão-problema 
Como caracterizar a 
Pedreira quanto ao 
recurso geológico? 

 Subquestão-problema
Como caracterizar a 
Pedreira quanto aos 

materiais produzidos? 

Subquestão-problema  
Como caracterizar a 
Pedreira quanto ao 
aterro de resíduos 

inertes? 

Como caracterizar a 
Pedreira quanto ao 

ordenamento do 
território? 

Preparação da Saída de Campo (três blocos de 90) 

 Actividade de pesquisa na Internet. 

 Actividade de apresentação e debate das pesquisas efectuadas. 

 Discussão dos aspectos metodológicos que se considerem pertinentes para desenvolver na saída de campo. 

 Preparação do material necessário para o campo. 
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Avaliação dos materiais didácticos construídos 

Uma cultura de avaliação esteve presente no decurso do estudo realizado, no pressuposto 

de que a ausência desta vertente inviabilizaria qualquer relevância que ele poderia ter, 

segundo a perspectiva, tanto dos professores, como dos investigadores que integram o 

projecto de investigação.  

O estudo principal envolveu cinco turmas de alunos do 11º ano (N = 84 alunos), de Escolas 

Secundárias de quatro localidades da região centro e norte do País. Para obtermos as 

perspectivas dos alunos face aos materiais didácticos experienciados, foi administrado um 

questionário, elaborado para o efeito, que visou avaliar as seguintes dimensões: i) 

posicionamento dos alunos relativamente ao tipo de TC realizado (preparação da saída, 

saída e pós saída); ii) diagnóstico das competências desenvolvidas pelos alunos durante a 

actividade de TC; iii) conhecimento das percepções dos alunos sobre as aprendizagens que 

fizeram durante a actividade de TC. 

Em virtude do questionário ser constituído por perguntas fechadas e de escolha múltipla, 

procedeu-se, para o tratamento dos dados, à aplicação dos métodos que foram considerados 

mais adequados. Nas perguntas fechadas e de escolha múltipla recorremos à análise 

quantitativa descritiva. No entanto, e dado em algumas questões serem apresentadas 

alíneas em que se solicitava aos alunos que expressassem a sua opinião houve, neste caso, 

necessidade de recorrer à análise de conteúdo.  

Os resultados obtidos fornecem informação, quer em relação à forma como os materiais 

didácticos foram implementados, quer em relação às competências que permitiram 

desenvolver nos alunos. Assim, em relação ao primeiro aspecto podemos concluir que as 

actividades de campo surgiram integradas no currículo, pois na fase de preparação os 

alunos reconhecem que foram preparados do ponto de vista cognitivo, psicológico e 

geográfico e não foram esquecidos os aspectos logísticos, apresentando respostas como 

elaborámos questões para o guião e pesquisámos na internet. Nas aulas de pós saída os 

conteúdos abordados no campo foram retomados e aprofundados, tendo os alunos referido 

que: organizámos a informação recolhida na pedreira num PowerPoint; realizámos análises 

à água recolhida na pedreira.  

Em relação às competências desenvolvidas durante as actividades de campo e como é 

expresso na Figura 4, a maior parte dos alunos reconhece que realizaram as tarefas que lhes 

foram atribuídas (5.1); intervieram na planificação dos trabalhos (5.2) e realizaram-nos 
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juntamente com os colegas (5.4); negociaram as estratégias com os colegas (5.3); 

respeitaram as regras do grupo (5.5) e adaptaram-se aos diferentes estilos de trabalho (5.6); 

respeitaram o trabalho dos colegas e ajudaram-nos quando necessário (5.7); utilizaram o 

tempo que lhes foi atribuído para realizaram as actividades de campo (5.8) e reconhecem 

que há tarefas que se fazem melhor em grupo (5.9). 

 

Figura 4 – Competências desenvolvidas durante a actividade de campo (resultados obtidos na 

pergunta 5 do Questionário). 
 

Os resultados fornecem dados que nos permitem concluir que as actividades desenvolvidas 

foram centradas nos alunos e que foi privilegiado o trabalho colaborativo. Os restantes 

resultados serão apresentados durante a comunicação.  

Considerações finais 

A partilha de ideias e de experiências que ocorreram ao nível da comunidade de práticas, 

entre investigadores e professores, contribuiu para a concepção e construção de materiais 

didácticos para TC que integraram pressupostos pedagógico-didácticos preconizados nos 

actuais programas de Ciências do Ensino Secundário, aproximando a investigação em 

Didáctica da Educação em Ciência. Permitiu, também, o trabalho colaborativo entre 

professores de diferentes áreas disciplinares, o que facilitou a abordagem interdisciplinar 

ao nível dos processos de ensino e de aprendizagem. A comunidade de práticas assumiu-

se, assim, como um espaço de formação privilegiado que teve reflexos na concepção e 

elaboração de materiais didácticos e nas práticas pedagógicas dos professores. Foram 
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criadas situações de aprendizagem que promoveram o desenvolvimento de competências e 

a compreensão integrada e contextualizada de conceitos relativos à exploração sustentada 

dos recursos geológicos, numa procura incessante da melhoria das aprendizagens dos 

alunos, de modo a torná-las mais próximas daquilo que se pretende com as grandes 

finalidades que estão preconizadas nos currículos do Ensino Secundário.  

                                                 
i Financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia; Projecto POCI/CED/58825/2004. 
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Resumo 

Esta investigação, de carácter quantitativo, pretende descrever e analisar as práticas e os 
comportamentos de liderança dos alunos da Universidade da Madeira. Na recolha de dados foi 
utilizado o Student Leadership Practices Inventory (SLPI), um instrumento de 30 itens, 
desenvolvido por Kouzes e Posner (2006b), que avalia as práticas de liderança em cinco 
domínios. O questionário foi administrado por correio electrónico, durante o mês de Fevereiro 
de 2009, a uma amostra aleatória que incluiu 208 indivíduos. Os dados recolhidos foram 
tratados e analisados com recurso ao software estatístico SPSS 16.0 (Statistical Package for 
Social Sciences).  

A análise dos resultados indica que a prática de liderança utilizada pelo maior número de 
alunos da Universidade da Madeira é “habilitar a agir”. Verificou-se, ainda, que existem 
diferenças significativas entre os sexos nesta mesma prática de liderança, sendo os alunos do 
sexo feminino os que utilizam com maior frequência esta prática de liderança. Por outro lado, 
provou-se não existirem diferenças significativas na frequência de utilização das práticas 
“modelar caminho”, “inspirar uma visão partilhada”, “desafiar o processo” e “encorajar a 
vontade” quanto à idade, quanto ao exercício de uma actividade profissional e em relação ao 
facto do aluno estar ou não relacionado com uma organização.  

Palavras-Chave: Liderança, Práticas de liderança, Ensino Superior, Estudantes. 

Introdução 

A temática da liderança tem sido alvo de um interesse crescente e de bastante investigação 

quer nas organizações públicas (Posner e Achrnidt, 2001; Posner e Rosenberger, 2004) quer 

nas privadas (Moreno, 2001; Francia et al., 2008) e, mais recentemente, em estudantes do 

ensino superior (Posner, 2004; Ribeiro e Bento, 2009). Na opinião de Bento (2008) a liderança 

adquiriu, na actualidade, um papel importantíssimo em todas as organizações mas muito 

especialmente nas instituições de nível superior pois são estas que têm a responsabilidade 

privilegiada de formar os futuros líderes das sociedades. Por sua vez, segundo Brubacher e 

Rudy, (1997) um dos fundamentos filosóficos da criação do sistema formal da educação 

superior é a preparação de líderes para o serviço à comunidade. Por outro lado, Posner (2004) 
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argumenta que a complexidade do mundo moderno e a necessidade de uma liderança eficaz na 

comunidade e nas organizações têm incentivado o interesse e o crescimento de programas de 

liderança nas instituições superiores Americanas.  

Por sua vez, várias investigações dão conta do impacto positivo das práticas e comportamentos 

de liderança, na aprendizagem e no desenvolvimento pessoal dos alunos (e.g. Astin, 1992; 

Astin e Astin, 2000), no enriquecimento da vida académica (Cooper et al., 1994), no 

melhoramento das competências interpessoais (Kuh, 1993), e no envolvimento dos alunos em 

organizações estudantis, como por exemplo, as associações académicas (Kuh e Lund, 1994) 

Objectivos do estudo e hipóteses 

Este estudo de investigação, de carácter quantitativo, pretende descrever e analisar as práticas 

e os comportamentos de liderança dos alunos da Universidade da Madeira. Estes 

investigadores utilizaram na recolha de dados: a) O Student Leadership Practices Inventory, 

um instrumento de 30 itens que avalia as práticas de liderança em cinco “contrutos” e que foi 

desenvolvido por James Kouzes e Barry Posner (2006b), e b) Sete perguntas para a 

caracterização demográfica (ver anexo). A segunda edição do SLPI consiste em 30 

afirmações, seis afirmações para medir cada uma das cinco práticas de líderes exemplares. 

Pediu-se aos inquiridos para usarem uma escala de Likert para com ela indicarem com que 

frequência praticavam cada acção descrita nas afirmações. 

As hipóteses formuladas para este estudo foram as seguintes:  

H01: As práticas de liderança são utilizadas com a mesma frequência por todos os 

inquiridos independentemente do género. 

H02: Não existem diferenças entre as classes etárias relativamente à frequência de 

utilização das práticas de liderança. 

H03: A frequência de utilização das práticas de liderança é a mesma para os alunos em 

regime ordinário e para os alunos em regime trabalhador estudante. 

H04: As práticas de liderança são utilizadas com a mesma frequência, por todos os 

alunos, quer estejam ou não envolvidos e relacionados com organizações, clubes, 

associações, entre outros. 
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A regra de decisão é rejeitar a hipótese nula para p-value inferior ao nível de significância de 

5% e concluir que existem diferenças entre as variáveis. 

Revisão da literatura 

Segundo Kouzes e Posner (2009), a liderança existe em todas as classes de pessoas e em todos 

os patamares sociais. É um mito considerar que a liderança só se enconta nos mais altos níveis 

das organizações e da sociedade. Afirmam eles: 

 “o que descobrimos, e voltámos a descobrir, foi que a liderança não se reduz a uns 
quantos homens e mulheres carismáticos. É um processo que as pessoas normais usam 
quando querem usar e trazer ao de cima o melhor que têm, assim como o dos outros” 
(p.14). 

Neste sentido, a liderança é universal. Ainda segundo Kouzes e Posner (2009), apesar de cada 

líder ser um indivíduo único, existem padrões comuns à prática da liderança que podem ser 

aprendidas. Nas suas investigações, desde os anos 80, Kouzes e Posner identificaram cinco 

práticas de liderança que os líderes adoptam quando querem conseguir feitos extraordinários 

nas suas organizações: 1. Mostrar o caminho (os líderes exemplares sabem que se querem 

conseguir empenho e alcançar os padrões mais elevados, têm de mostrar o comportamento que 

esperam dos outros); 2. Inspirar uma visão partilhada (O sonho e a visão é a força que cria o 

futuro. Os líderes inspiram uma visão conjunta); 3. Desafiar o processo (Os líderes são 

pioneiros. Estão dispostos a vaguear pelo desconhecido); 4. Permitir que os outros ajam (Os 

grandes sonhos não se tornam realidade com as acções de uma único pessoa. É preciso um 

trabalho de equipa); 5. Encorajar a vontade (Os líderes encorajam a vontade dos seus 

constituintes para continuarem em frente). 

Na actualidade, a liderança adquiriu um papel importantíssimo em todas as organizações 

(Bento, 2008) muito especialmente nas instituições de nível superior pois são estas que têm a 

responsabilidade privilegiada de formar os futuros líderes das sociedades. Daí a necessidade 

das instituições de ensino superior estruturarem os seus currículos de forma a desenvolverem 

as capacidades de liderança nos seus alunos. Na realidade, as instituições de ensino superior 

dos diversos países servem de incubadoras para a preparação dos futuros líderes das suas 

sociedades. Na óptica destes investigadores, no nosso país, tanto as Universidades como os 

Politécnicos têm dado pouca atenção à aquisição, desenvolvimento e exercício de técnicas e 

práticas de liderança por parte dos seus alunos. 
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Os resultados de várias investigações têm apresentado o impacto positivo derivado do 

envolvimento dos alunos em organizações estudantis, na sua aprendizagem e no seu 

desenvolvimento pessoal (e.g. Astin, 1992; Astin e Astin, 2000), no enriquecimento da sua 

vida académica (Cooper et al., 1994) e no melhoramento das competências interpessoais (Kuh, 

1993). Neste sentido, o envolvimento dos alunos em diversas actividades universitárias não 

curriculares oferecem-lhes oportunidades para o desenvolvimento das práticas de liderança. 

De facto, muitos alunos universitários envolvem-se em várias actividades tais como 

associações académicas, participação, órgãos de gestão, actividades desportivas, jornais 

universitários, clubes, actividades culturais, etc. Portanto, a um nível voluntário, os alunos têm 

à sua disposição algumas oportunidades para desenvolverem e aplicarem as suas capacidades 

de liderança.  

Por outro lado, Astin e Astin (2000), consideram que para os alunos, embora estes não tenham 

consciência disso, essas actividades quase sempre constituem uma oportunidade para o 

exercício da liderança e desenvolvimento de práticas de liderança. Assim, Kuh e Lund (1994) 

dão o exemplo específico dos alunos que estão envolvidos nas associações académicas. Esses 

alunos ganham várias competências tais como organização, planeamento, gestão, tomada de 

decisões, condução de reuniões, para além de terem que se relacionar com diversos tipos de 

pessoas e desenvolvem também as capacidades de expressão escrita e oral. É de realçar que 

muitas dessas capacidades são exigidas pelos futuros empregadores do mercado de trabalho. 

Os líderes de hoje são chamados a liderar em tempos caóticos e incertos e, por isso, os 

empregadores preferem pessoas com capacidades de liderança, ou seja, que desafiem o 

estabelecido, inspirem uma visão compartilhada, capacitem os outros a agir, modelem o 

caminho e encorajem o coração (Kouzes e Posner, 2002, 2009). 

De acordo com Posner (2004), a complexidade do mundo moderno e a necessidade de uma 

liderança eficaz na comunidade e nas organizações têm incentivado o interesse e o 

crescimento de programas de liderança nas instituições superiores Americanas, o que na 

perspectiva dos autores deste estudo ainda não acontece nas instituições superiores 

Portuguesas. 
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Metodologia 

Esta investigação tem como objecto de estudo os alunos que frequentam os cursos do 1º e 2º 

ciclos leccionados na Universidade da Madeira. O objectivo principal deste trabalho é 

identificar, das cinco práticas de liderança definidas por Kouzes e Posner (2006a), qual é a 

mais utilizada por estes indivíduos. Recorreu-se ao Student Leardership Practices Inventory 

(SLPI), um questionário desenvolvido por Kouzes e Posner (2006b) que inclui uma lista de 30 

perguntas, seis para cada uma das práticas de liderança e, que devem ser respondidas 

indicando a frequência com que são utilizadas pelo aluno, sendo avaliado através de uma 

escala de Likert que varia de 1 (nunca) a 5 (sempre). As práticas de liderança são definidas da 

forma que se segue (Kouzes e Posner, 2000, 2009):  

Modelar o caminho: liderar a partir daquilo em que se acredita, começando por 

clarificar os seus valores pessoais; dar o exemplo, ser o modelo de comportamento que espera 

dos outros; alcançar o direito e o respeito para liderar através do envolvimento e acção 

individual directa. 

Inspirar uma visão partilhada: Ter uma visão do futuro, imaginar as possibilidades 

atractivas para toda a organização; envolver os outros numa visão comum, a partir do 

conhecimento profundo dos seus sonhos, esperanças, aspirações e valores. 

Desafiar o processo: Reconhecer boas ideias, sustentá-las e mostrar vontade de 

desafiar o sistema para obter novos produtos, serviços e sistemas adoptados; experimentar e 

correr riscos, originando constantemente pequenas vitórias e aprendendo com os erros. 

Habilitar os outros a agir: Promover a colaboração de todos, fomentando objectivos 

cooperativos e construindo confiança; valorizar os outros, partilhando poder e discrição; 

utilizar a palavra «nós». 

Encorajar o coração: Reconhecer as contribuições, através da apreciação pela 

excelência individual; celebrar os valores e as vitórias, criando um espírito de comunidade. 

O questionário foi enviado por correio electrónico, ao universo dos alunos, durante o mês de 

Fevereiro de 2009. Foram recebidos 215 questionários e, destes, foram considerados, 208, 
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para efeitos de tratamento de dados. Por se tratar de um estudo quantitativo, o programa 

informático utilizado para armazenar, ordenar e tratar os dados foi o SPSS 16.0 (Statistical 

Package for Social Sciences) pelo facto de ter uma grande capacidade de armazenar dados e 

possuir uma grande variedade de testes para concretizar os objectivos definidos neste trabalho. 

Assim sendo, recorreu-se à estatística descritiva, à análise da confiabilidade do questionário e 

à aplicação de testes estatísticos adequados para comparação de variáveis. 

Resultados e discussão 

Participaram neste estudo 208 indivíduos, dos quais 86 são do sexo masculino (41,3%) e 122 

são do sexo feminino (58,7%). À questão da idade responderam 207 do total de inquiridos. Os 

respondentes apresentam idades que variam entre os 18 anos e os 63 anos, predominando o 

intervalo de idades dos 18 aos 24 anos com 68,6%, seguindo-se a classe etária dos 25 aos 31 

anos com 19,5%, e, por fim, a classe etária que inclui os indivíduos com idade igual ou 

superior a 33 anos com 11,6% do total de respostas. A média de idades é igual a 24,31 

(DP=6,9) e a mediana é igual a 22 anos de idade. 

Em termos académicos a maioria dos inquiridos frequenta o 1º ciclo, ou seja, 79,8% e, destes, 

29,3% estão matriculados no 1º ano, 22,6% e 27,9% frequentam o 2º e 3º anos, 

respectivamente. Do total de respondentes, apenas 20,2% frequenta o 2º ciclo.  

Quando se questionou o inquirido a propósito deste estar envolvido ou relacionado com 

qualquer tipo de organizações, tais como associações, clubes, entre outros, as respostas obtidas 

foram, claramente, equilibradas. Do total de 208 indivíduos 99 respondem afirmativamente o 

correspondente a 47,6% o que significa que os restantes 52,4% não estão relacionados com 

nenhuma organização.  

Antes da leitura dos resultados que dizem respeito às práticas de liderança, testou-se a 

fiabilidade e validade do questionário. A consistência interna dos 30 itens agrupados em cinco 

práticas de liderança é igual a 0,927. O alfa Cronbach, para as práticas de liderança, varia entre 

0,707 e 0,813. Assim sendo, pode considerar-se que os dados têm um nível de fiabilidade 

elevado (Maroco, 2007). 

Determinando a frequência do uso das cinco práticas de liderança, a mais frequentemente 

utilizada é “habilitar os outros a agir” com uma média de 23,91 (DP= 3,32), seguem-se por 
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ordem decrescente “encorajar a vontade” (22,86 e DP= 3,68), “inspirar uma visão partilhada” 

(22,12 e DP= 3,70), “modelar caminho” (21,97 e DP= 3,10) e “desafiar o processo” (21,36 e 

(DP= 3,90). De acordo com a classificação1 de Kouzes e Posner (2006b) as três primeiras 

práticas de liderança são moderadas (habilitar os outros a agir, encorajar a vontade e inspirar 

uma visão partilhada) contudo, as duas últimas são fracas ou baixas (modelar o caminho e 

desafiar o processo). Comparando estes resultados com os obtidos num estudo levado a cabo 

por Ribeiro e Bento (2009) e que teve como objecto de estudo os alunos do Instituto 

Politécnico de Bragança (IPB) a classificação das práticas de liderança é manifestamente 

melhor nos alunos do IPB. Recorrendo ao cálculo das medianas para identificar as debilidades 

nestas mesmas práticas verifica-se que na prática de liderança “ modelar o caminho” as 

fragilidades estão sobretudo localizadas no item “eu despendo tempo e energia para assegurar 

que pessoas adiram a princípios e padrões que estabelecemos na nossa organização”, uma vez 

que, 50% dos inquiridos nunca ou raramente tiveram este comportamento (mediana = 3). Por 

outro lado, na prática “desafiar o processo” os comportamentos “eu procuro maneira para que 

os outros possam tentar novas ideias e métodos” e “quando as coisas não correm como 

esperado pergunto: o que podemos fazer para aprender com esta experiência?” são os menos 

utilizados já que 50% do total de inquiridos nunca ou raramente praticaram estes 

comportamentos. Nas restantes práticas de liderança, 50% dos inquiridos utilizam sempre os 

respectivos comportamentos (mediana = 4). Contudo, os restantes 50% nunca os utilizam ou 

quando os utilizam fazem-no raramente ou pouco. Desta forma, seria importante desenvolver 

actividades com estes alunos, no âmbito de unidades curriculares adequadas ou em acções 

complementares, no sentido de melhorar os aspectos menos utilizados com o objectivo de os 

auxiliar a atingir uma liderança de excelência (Ribeiro e Bento, 2009). 

Testando as hipóteses nulas e começando por H01 verifica-se que existem diferenças, 

estatisticamente, significativas entre os géneros no que diz respeito à prática de liderança 

“habilitar a agir” (p-value = 0,047). O sexo feminino utiliza mais frequentemente esta prática 

de liderança do que o sexo masculino, contrariamente aos resultados obtidos no estudo 

elaborado por Ribeiro e Bento (2009). Estes autores concluíram que eram os inquiridos do 

sexo masculino os que mais frequentemente utilizavam esta prática de liderança (habilitar a 
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agir). Em relação às restantes práticas não se verificam diferenças significativas entre os 

géneros.  

Testando as restantes hipóteses nulas H02, H03, H04 e H05, os dados não permitiram rejeitar 

estas hipóteses (p-value>5%) pelo que se conclui que as práticas de liderança são utilizadas 

com a mesma frequência independentemente da idade, do ano do curso, do estudante exercer 

ou não uma actividade profissional e de estar ou não envolvido numa organização. 

Conclusões 

Este estudo de investigação teve como objectivos identificar e analisar as práticas e os 

comportamentos de liderança nos alunos da Universidade da Madeira (Portugal). Os 

resultados obtidos, neste estudo, permitem apresentar as seguintes conclusões: 

1) A frequência de utilização das prática de liderança, “modelar caminho”e “desafiar o 

processo”, é baixa.  

2) A prática de liderança mais utilizada pelos alunos desta amostra é “habilitar os 

outros a agir”.  

3) Verificou-se que, independentemente, do sexo, da idade, de ser ou não trabalhador 

estudante e de estar ou não envolvido numa organização, a frequência de utilização das 

práticas de liderança é a mesma, não havendo diferenças significativas. 

4) Foram encontradas diferenças significativas no uso da prática de liderança “habilitar 

os outros a agir”, sendo esta prática mais utilizada pelo sexo feminino. 

Finalmente, convém referir que este tipo de estudos é importante na medida em que 

proporcionam informação aos indivíduos participantes e às organizações das quais fazem 

parte, sobre as suas debilidades e forças relativamente às práticas de liderança. No caso das 

instituições de ensino superior, essa informação pode servir para se desenvolverem programas 

de liderança que ajudem os seus alunos a identificar oportunidades para a prática e 

desenvolvimento da liderança em contextos sociais, organizacionais e comunitários.  

 

1
Tendo em conta a classificação de Kouzes e Posner (2006b, pág. 21): H – Elevada (Percentil igual ou superior a 70); M – Moderada 

(Percentil superior a 30 e inferior a 70) e L – Baixa (Percentil inferior ou igual a  30). 
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ANEXO - QUESTIONARIO SOBRE PRÁTICAS DE LIDERANÇA 

(Student Leadership Practices Inventory de Kouzes e Posner) 

Seguem-se 30 afirmações descrevendo vários comportamentos de liderança. Por favor leia cada uma delas 
cuidadosamente e classifique-se a si próprio em termos de com que frequência você pratica esse comportamento. 

Considere cada afirmação no contexto de uma organização (estudantil ou outra) com a qual você se encontra 
ligado (ou esteve ligado no passado). Esta organização pode ser um clube, uma equipa, um grupo de trabalho, um 
programa, um projecto, etc.  

 

Q1. Género? _____M ____ F 

Q2. Idade? ____ 

Q3. Ano de curso? ____ 1º;       _______   2º;       ______ 3º;           ____ 2º Ciclo 

Q4. Curso? ______________________________ 

Q5. É trabalhador-estudante? _____ Sim;______ Não 

Q6. Se respondeu “Sim” à Q5, qual a sua actividade? ______________________________   

Q7. Faz parte de alguma associação, clube, grupo, equipa, etc.? _____ Sim;    _____ Não 

 
Com que frequência você se envolve nos seguintes comportamentos e acções? (Circule o número que está à 
direita de cada afirmação, usando a escala seguinte): 1 - NUNCA 2 - OCASIONALMENTE 3 - ALGUMAS 
VEZES 4 - MUITAS VEZES 5 -FREQUENTEMENTE    

 

1. Eu sou um exemplo pessoal daquilo que espero das outras 
pessoas 

1          2          3         4      5 

2. Eu olho para o futuro e comunico acerca do que acredito 
que nos afectará 

1          2          3         4      5 

3. Eu procuro diferentes maneiras para desenvolver e desafiar 
as minhas competências e habilidades 

1          2          3         4      5 

4. Eu incentivo relações de cooperação em vez de 
competição entre as pessoas com quem trabalho 

1          2          3         4      5 

5. Eu elogio as pessoas pelo trabalho bem feito 1          2          3         4      5 

6. Eu despendo tempo e energia para assegurar que as 
pessoas na nossa organização adiram aos princípios e 
padrões que nós estabelecemos 

1          2          3         4      5 

7. Eu descrevo aos outros na nossa organização o que nós 
deveríamos ser capazes de atingir 

1          2          3         4      5 

8. Eu procuro maneiras para que outros possam tentar novas 
ideias e métodos 

1          2          3         4      5 

9. Eu escuto com atenção diversos pontos de vista  1          2          3         4      5 

10. Eu encorajo os outros enquanto trabalham em actividades 
e programas na nossa organização 

1          2          3         4      5 

11. Eu cumpro as promessas e os compromissos que faço na 
nossa organização 

1          2          3         4      5 
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12. Eu falo com os outros para partilhar a visão do quanto 
melhor a nossa organização possa ser no futuro 

1          2          3         4      5 

13. Eu mantenho-me actualizado em eventos e actividades que 
possam afectar a nossa organização 

1          2          3         4      5 

14. Eu trato os outros com dignidade e respeito 1          2          3         4      5 

15. Eu dou apoio às pessoas na nossa organização e exprimo 
apreciação pelas suas contribuições 

1          2          3         4      5 

16. Eu procuro maneiras de obter feedback acerca da 
influência das minhas acções na produtividade das outras 
pessoas 

1          2          3         4      5 

17. Eu falo com os outros acerca de como os seus interesses 
podem ser realizados ao trabalharem para um fim comum 

1          2          3         4      5 

18. Quando as coisas não correm como o esperado pergunto 
“O que podemos aprender com esta experiência?” 

1          2          3         4      5 

19. Eu apoio as decisões que outras pessoas tomam por sua 
iniciativa na nossa organização 

1          2          3         4      5 

20. Eu procuro reconhecer publicamente as pessoas que 
demonstram compromisso com os nossos valores 

1          2          3         4      5 

21. Eu construo consenso à volta do conjunto de valores que 
foram estabelecidos para a nossa organização 

1          2          3         4      5 

22. Eu fico contente e positivo quando falo acerca do que a 
nossa organização aspira atingir 

1          2          3         4      5 

23. Eu asseguro que estabeleçamos objectivos e façamos 
planos específicos para os projectos que nós iniciamos 

1          2          3         4      5 

24. Eu dou aos outros grande liberdade e poder de escolha na 
forma de fazerem o seu trabalho 

1          2          3         4      5 

25. Eu encontro maneiras de celebrarmos sucessos alcançados 1          2          3         4      5 

26. Eu falo acerca dos valores e princípios que guiam as 
minhas acções 

1          2          3         4      5 

27. Eu falo com convicção acerca dos importantes propósitos 
e significado daquilo que estamos fazendo 

1          2          3         4      5 

28. Eu tomo a iniciativa em experimentar maneiras das coisas 
que nós podemos fazer na nossa organização 

1          2          3         4      5 

29. Eu dou oportunidades aos outros para que tomem 
responsabilidades de liderança 

1          2          3         4      5 

30. Eu asseguro que as pessoas na nossa organização sejam 
criativamente reconhecidas pelas suas contribuições 

1          2          3         4      5 

 

Muito obrigado pela Sua colaboração 
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 Perspectivas dos Professores de uma Instituição do Ensino Superior  

 
Elisabete Fernandes Linhares1 e Pedro Rocha dos Reis2 

1Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém  
2Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém e 

Centro de Investigação em Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
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Resumo  

Embora a discussão encerre potencialidades na promoção de competências de literacia 
científica indispensáveis a uma cidadania responsável, verifica-se que esta metodologia é 
pouco utilizada em contexto educativo. Assim, importa compreender os factores que 
condicionam a realização deste tipo de actividade pelos professores.  

O presente estudo procura identificar as concepções dos professores de uma escola 
superior de educação portuguesa relativamente às vantagens e limitações da utilização da 
discussão como abordagem educativa. Para tal, foi construído um questionário online 
destinado a todos os seus professores. 

Os resultados obtidos mostram que os professores valorizam consideravelmente as 
actividades de discussão como metodologia educativa nas diversas áreas disciplinares. 
Contudo, os resultados revelam ainda alguns aspectos negativos associados às actividades 
de discussão, nomeadamente, as dificuldades na sua avaliação e a elevada quantidade de 
tempo que requerem. 

Esta investigação sugere diversos elementos que poderão auxiliar os professores, 
nomeadamente os da área de ciências, na integração efectiva de actividades de discussão 
nas suas práticas lectivas. 

Palavras-chave: discussão, ensino superior, metodologia educativa, didáctica, professor. 

Enquadramento Teórico 

A discussão remete para uma forma particular de interacção em grupo na qual os membros 

se juntam para abordar uma questão do interesse comum, algo que necessitam de 

compreender, apreciar ou decidir (Dillon, 1994, 1995; Reis, 2004). Diversos autores 

defendem a inclusão desta metodologia nos currículos de ciências em virtude das suas 

potencialidades na promoção da literacia científica indispensável a uma cidadania plena e 

responsável no âmbito dos processos decisórios relacionados com controvérsias 

sociocientíficas (Kolstoe, 2001; Millar e Osborne, 1998; Monk e Dillon, 2000; Reis, 1997, 

2003, 2004; Van Rooy, 2004; Zeidler, 1984). A escolha da discussão como veículo de 

aprendizagem reflecte, de forma explícita ou implícita, concepções sobre a natureza do 

conhecimento, a importância da autonomia intelectual e da colaboração social, bem como 
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valores políticos relacionados com a construção de uma sociedade democrática (Bridges, 

1988; Cowie e Rudduck, 1990; Dillon, 1985; Gall, 1985; Parker e Hess, 2001; Reis, 2004). 

Diversos estudos realizados em Portugal têm revelado: a) uma opinião bastante favorável 

dos professores relativamente à integração de actividades de discussão nas suas aulas; e b) 

as potencialidades desta metodologia na compreensão e avaliação crítica das relações entre 

a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade, na motivação dos alunos e na estimulação do 

pensamento e da interacção social (Reis, 1997, 2001, 2004, 2008). Apesar destas 

potencialidades, diversos obstáculos são apontados pelos professores à integração da 

discussão nas suas práticas lectivas: a) factores inerentes ao sistema educativo – currículos 

sobrecarregados de conteúdos e exames nacionais demasiado centrados na memorização; 

b) factores inerentes aos alunos – a reduzida experiência dos alunos na discussão e a 

consequente falta de competências interpessoais; c) factores inerentes aos professores – 

dificuldades na gestão do currículo e falta de confiança e experiência na gestão e avaliação 

da discussão (Cowie e Rudduck, 1990; Dillon, 1985; Gall, 1985; Reis, 2001, 2004, 2008; 

Reis e Galvão, 2008).  

Os professores desempenham um papel imprescindível na preparação dos alunos para os 

desafios da sociedade actual, nomeadamente, através da diversificação do leque de 

experiências educativas, no qual a discussão ocupa um lugar de destaque.  

Metodologia 

Conforme já foi referido, o presente estudo tem como principais objectivos: a) a 

identificação das vantagens e das limitações que os professores de uma escola superior de 

educação portuguesa associam à utilização da discussão como abordagem educativa; e b)  

obter um conjunto de orientações que auxiliem os professores na concepção e na 

implementação deste tipo de actividades nas suas aulas. Pretende-se enriquecer e 

aprofundar a investigação já existente nesta área em Portugal, cujos estudos se têm 

centrado noutros níveis de ensino. Para tal, foi construído um questionário online (figura 1) 

formado por uma combinação de questões de resposta fechada e de resposta aberta que 

permitisse obter resultados mais ricos. Se por um lado, as questões fechadas permitem 

respostas e análises mais simples, as questões abertas, dão liberdade de expressão ao 

inquirido permitindo a expressão numa linguagem própria e espontânea e a emergência de 

aspectos diferentes dos inicialmente previstos (Oppenheim, 2004). A opção pelo 
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questionário como instrumento de recolha de dados prendeu-se com a necessidade de se 

aceder a um número considerável de participantes num período de tempo reduzido.  

As questões do questionário online incidiam nos seguintes aspectos: 1) Caracterização do 

docente; 2) Vivências dos docentes em relação à abordagem da discussão em contexto 

escolar; 3) Concepções dos docentes relativamente às características de uma boa actividade 

de discussão. O questionário foi disponibilizado no dia 11 de Abril através de uma 

mensagem de e-mail enviada a todos os docentes da instituição. As respostas foram 

recolhidas no dia 27 de Abril. 

 

 

Figura 1 – Pormenor do questionário online. 

 

As respostas às questões fechadas foram analisadas quantitativamente, procedendo-se ao 

cálculo de frequências e percentagens com o objectivo de se conhecer a importância 

relativa de cada uma das dimensões consideradas. As respostas às questões abertas foram 

submetidas a análise de conteúdo de tipo categorial. De acordo com Bardin (1977), a 

análise qualitativa envolve a classificação dos elementos de significação que constituem 

um texto, de acordo com determinadas categorias susceptíveis de introduzir ordem na 

aparente desordem dos dados em bruto. O processo de construção das categorias é 

influenciado por diversos aspectos como por exemplo, os objectivos do estudo e envolve a 

comparação das diferentes unidades de informação com o objectivo de se detectarem 

regularidades recorrentes entre os dados disponíveis (Bardin, 1977; Bogdan e Biklen, 

1994). 
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Resultados 

Da aplicação do questionário online, obtiveram-se 51 respostas dos 59 docentes que se 

encontram com funções docentes na escola de ensino superior no presente ano lectivo 

(2008-09). Do conjunto dos 51 respondentes, 27 responderam à totalidade das questões. 

No que se refere ao conjunto dos docentes respondentes ao questionário, uma elevada 

percentagem pertence ao sexo feminino (72,5%). As idades dos participantes no estudo 

distribuem-se por classes bastante diversificadas, contudo as classes etárias mais 

abundantes situam-se entre 61 e 65 anos (21,6%) bem como entre os 36 e 45 anos (35,2%). 

As suas habilitações académicas distribuem-se pelas mais diversas áreas de formação. Os 

tempos de serviço docente são bastante diversificados, variando de forma uniforme entre a 

classe de 1 a 5 anos e a classe de 31 a 35 anos. 

Entre um conjunto de actividades de sala de aula, os inquiridos destacaram como tendo 

mais potencialidades educativas: a) a discussão (51%); b) a resolução de problemas 

(45,1%); e c) o trabalho de grupo (39,2%). As actividades menos valorizadas são a 

projecção e análise de filmes (2%) e o visionamento de imagens (2%). 

Quando questionados relativamente ao facto de já terem promovido actividades de 

discussão, em contexto educativo, a grande maioria dos docentes respondeu 

afirmativamente (88,2%). Contudo, é significativa a percentagem de docentes que nunca 

propuseram a realização de discussões nas suas aulas (11,8%). 

Do conjunto de participantes que refere já ter promovido a discussão em contexto escolar, 

os temas mais abordados foram: a) conhecimento do mundo (23,5%), nomeadamente, 

problemas ambientais, assuntos controversos e ordenamento do território; b) língua e 

literatura (17,6%); c) recursos tecnológicos no ensino e na aprendizagem (17,6%); e d) 

gestão de actividades das diversas áreas curriculares (14,7%). As percentagens distribuídas 

por diferentes temáticas traduzem a diversidade de temas e áreas do conhecimento em que 

é possível dinamizar actividades de discussão. 

Quando convidados a descrever como foram organizadas e avaliadas as actividades de 

discussão que promoveram, verifica-se que na opinião dos inquiridos o papel do professor 

se centra na orientação/mediação das actividades (29,4%). Contudo registam-se 

concepções que associam a discussão a um debate (confronto de duas facções) ou a uma 

exposição oral pelo professor seguida de uma sequência de questões (geralmente feitas 

pelo professor) e respostas (normalmente, realizadas pelos alunos) (26,5%). Segundo os 
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professores inquiridos, as actividades de discussão envolvem trabalho em grupos (32,4%) e 

a realização de leituras, pesquisas e análises de informação (18,9%). Como materiais de 

apoio mais referidos, destacam-se as fontes bibliográficas – textos, artigos de jornais e 

revistas científicas (32,4%) –, documentos audiovisuais (20,6%) e guiões de orientação de 

tarefas (14,7%). Como formas de avaliação mais utilizadas, destacam-se: a) a utilização de 

grelhas de observação (50%); e b) a análise de um trabalho escrito final sobre o tema em 

causa (29,4%). 

Para o desenvolvimento de uma boa actividade de discussão em contexto escolar, os 

respondentes consideram como recursos mais importantes (figura 2): a) os artigos de 

jornais/revistas (69,4%); b) os testemunhos presenciais de pessoas envolvidas/afectadas 

pelo tema em discussão (47,2%); c) os documentários em formato VHS, DVD ou 

CD-ROM (33,3%); d) os filmes (33,3%); e e) as páginas na Internet (33,3%).  

Os docentes atribuem várias potencialidades educativas às actividades de discussão em 

contexto escolar. O nível de concordância é muito elevado (“concordam totalmente”), no 

que respeita ao desenvolvimento de capacidades de pensamento e de argumentação dos 

alunos (77,8%), ao acesso a diferentes argumentos pelos alunos e, consequentemente, à 

construção de uma decisão fundamentada (75%). A percentagem de professores que 

“concorda totalmente” é igualmente elevada, mas menos significativa, quanto: a) à 

compreensão e conhecimento mais aprofundados dos assuntos em discussão (58,3%); b) à 

motivação dos alunos (55,6%); c) à compreensão da relevância dos conceitos abordados 

nas aulas na interpretação de situações e na resolução de problemas da vida dos cidadãos 

(52,8%); d) à estimulação e à exploração da diversidade de perspectivas (52,8%); e e) à 

possibilidade de troca de ideias entre alunos (52,8%).  

Alguns respondentes “discordam” relativamente a determinadas potencialidades atribuídas 

à discussão, como por exemplo: a) aumentar a empatia entre os alunos (19,4%); b) 

contribuir para o conhecimento e o aprofundamento de suposições individuais (16,7%); c) 

promover o conhecimento mútuo entre os vários participantes (13,9%); e d) aprofundar e 

melhorar as relações inter-pessoais dos intervenientes (13,9%).  

Cerca de 50% dos inquiridos “concorda” ou concorda “totalmente” com as eventuais 

potencialidades da discussão indicadas no questionário. Pelo exposto, deduz-se que estes 

profissionais consideram como bastante positiva a abordagem deste tipo de actividade nas 
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aulas pelas diversas competências que permite desenvolver nos alunos, pela dinâmica 

proporcionada e pelas aprendizagens que possibilita.  

 

 

Figura 2 – Recursos considerados como mais importantes pelos respondentes para o 
desenvolvimento de uma boa actividade de discussão em contexto escolar. 

 

 

Contudo, conforme se pode constatar pela análise da figura 3, apesar das potencialidades 

identificadas, os respondentes referem alguns aspectos negativos associados às actividades 

de discussão que dificultam a sua utilização em contexto educativo, nomeadamente: a) 

dificuldades na sua avaliação (52,8%); e b) a elevada quantidade tempo que estas 

actividades requerem (47,2%).  

Outros aspectos como: a) não haver uma avaliação individual de cada um dos 

participantes; b) não se respeitarem nem valorizarem as opiniões dos diferentes 

participantes; c) os participantes ficarem exaustos ou frustrados pela apresentação 
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recorrente e improdutiva de opiniões e reacções impulsivas; d) ser um processo 

imprevisível de resultados incertos; e e) contribuir para a confusão na sala de aula, são 

limitações menos valorizadas pelos professores inquiridos.  

 

 

Figura 3 – Percepção dos respondentes sobre os aspectos negativos de uma actividade de discussão 
em contexto escolar. 

 
 
Quando às concepções dos inquiridos relativamente à avaliação das actividades de 

discussão em contexto escolar (figura 4), a maioria concorda totalmente que incida na 

qualidade da argumentação apresentada (52,8%). A maioria dos professores concorda com 

todos os outros critérios de avaliação indicados no questionário. No entanto, os mais 

seleccionados são: a) a qualidade da pesquisa efectuada; b) a qualidade da interacção 
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estabelecida entre os elementos do grupo; c) o cumprimento dos prazos estabelecidos; e d) 

o cumprimento das tarefas propostas. Os critérios relacionados com a qualidade de um 

relatório escrito por grupo, de um relatório escrito individual e do trabalho global do grupo, 

sem atribuição de notas diferenciadas a cada interveniente, são os menos preferidos pelos 

professores inquiridos.  

 

 
Figura 4 – Percepção dos docentes quanto aos aspectos sobre os quais deve incidir a avaliação das 

actividades de discussão em contexto escolar. 
 
 
Segundo os respondentes, a actividade de discussão ideal em contexto escolar deve ser: a) 

activamente participada pelos alunos (37,9%); b) organizada/estruturada (31%); c) 

interessante e motivadora para os alunos (31%); d) temporalmente bem gerida (27,6%); e) 

moderada pelos docentes (24,1%); e f) avaliada (24,1%). Isto porque, a organização e a 
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moderação da actividade estimulam a argumentação (13,8%) e o tempo de discussão deve 

ser delimitado para não se tornar cansativa para os participantes (6,9%).  

Na opinião dos docentes, vários temas da actualidade devem ser discutidos em contexto 

escolar, nomeadamente os relacionados com: a) direito e problemas sociais (29,6%); b) 

valores e questões de cidadania (22,2%); e c) saúde e comportamentos saudáveis (22,2%). 

Considerações Finais 

Esta investigação fornece informações sobre as concepções (e sobre as eventuais práticas 

de sala de aula) deste grupo de professores do ensino superior relativamente à utilização da 

discussão como metodologia educativa. Simultaneamente, sugere algumas linhas de acção 

potencialmente úteis na promoção da utilização desta metodologia em contexto escolar. 

O grande valor educativo atribuído à discussão como metodologia educativa é bem 

evidente entre os professores inquiridos que chegam ao ponto de a reconhecer como a 

actividade com maiores potencialidades educativas nas disciplinas leccionadas. 

Constata-se, ainda, o leque alargado de disciplinas e áreas do conhecimento que recorrem a 

esta metodologia. 

Estes resultados justificam o interesse e a pertinência que a abordagem da discussão tem na 

educação em ciências quando bem conduzida e dinamizada pelos seus professores. Todas 

as potencialidades atribuídas a esta metodologia de ensino abrem caminho para a formação 

de indivíduos cientificamente literados. Este tipo de actividades promove conhecimentos, 

capacidade de pensamento crítico e de atitudes e valores que facilitam o envolvimento 

activo, construtivo e responsável dos cidadãos na evolução da sociedade.  

Contudo, o conceito de discussão que emerge das respostas varia consideravelmente entre 

os professores. Alguns associam a discussão a debate; outros identificam-na como uma 

recitação, ou seja, uma sequência perguntas-respostas conduzida pelo professor. No 

entanto, o debate difere da discussão pelo facto de envolver a apresentação e a defesa de 

opiniões previamente formadas e de terminar com a vitória de um dos lados ou com um 

impasse em que ambas as facções mantêm os seus pontos de vista sem terem sofrido 

qualquer influência mútua (Reis, 2004). A discussão nunca é uma questão de duas facções, 

existindo o desenvolvimento colaborativo de algo, através da integração de contribuições 

de cada elemento do grupo. A posição final é única, assumida e partilhada por todos os 

participantes. Também a recitação se distancia da discussão pelo facto de envolver um 
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padrão de interacção de tipo pergunta-resposta-avaliação, através de uma intervenção 

sequenciada professor-aluno-professor, fortemente dominada pelo professor. Na recitação 

existem respostas pré-determinadas como certas e o predomínio de comentários do tipo 

"certo/errado" (geralmente, emitidos pelo professor) e a ausência de expressões do tipo 

"concordo/discordo" (provenientes de alunos ou de professores) (Reis, 2004). Logo, 

quando as actividades realizadas em sala de aula correspondem mais a debate e a recitação 

do que a discussão, as potencialidades educativas são fortemente afectadas.  

Alguns recursos como, por exemplo, artigos de jornais/revistas, testemunhos presenciais de 

pessoas envolvidas/afectadas pelo tema em discussão, filmes, documentários em formato 

VHS, DVD ou CD-ROM e a Internet assumem-se, na opinião dos professores, como os 

recursos mais interessantes para o desenvolvimento de uma boa actividade de discussão. 

Apesar das muitas potencialidades atribuídas pelos inquiridos à discussão, a dificuldade na 

avaliação deste tipo de actividades e o tempo necessário à sua realização são apontados 

como factores negativos. Conclui-se que a preparação, organização e avaliação da 

discussão são aspectos muito importantes a ter em consideração na dinamização de 

actividades de discussão em contexto educativo de forma a proporcionar experiências 

educativas significativas para todos os participantes. De forma a superar algumas das 

dificuldades relacionadas com a avaliação, sugere-se a valorização dos contributos 

individuais dos alunos. Por exemplo, numa actividade de representação de papéis, o papel 

representado por cada aluno deve ser avaliado segundo o seu desempenho. Desta forma, 

valorizam-se as contribuições pessoais e assegura-se a responsabilização de todos. Esta 

avaliação poderá centrar-se em relatórios individuais, na forma como decorreu o trabalho 

de grupo e no seu relatório de grupo, bem como na apresentação e discussão realizada pelo 

grupo. É importante que os critérios de avaliação e respectivos descritores sejam 

estabelecidos para cada etapa do processo de avaliação. No que respeita à gestão do tempo, 

as diferentes tarefas que compõem as actividades de discussão deverão ser bem 

estruturadas de forma a controlar melhor o período a despender em cada momento. Os 

espaços proporcionados para a pesquisa, a interacção entre os elementos do grupo, a 

apresentação e discussão devem ser bem estipulados, isto desde o início da actividade. Por 

outro lado, o professor pode ter maior consciência do evoluir de todo o trabalho agendando 

tarefas que os alunos deverão cumprir de forma a também contribuir para uma melhor 

gestão do tempo disponível. 
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Todos estes resultados sugerem a pertinência de uma iniciativa de desenvolvimento 

profissional que proporcione aos professores desta instituição um maior conhecimento 

desta metodologia de ensino e de formas de assegurar uma gestão e avaliação conducentes 

a práticas geradoras de mais e melhores competências nos alunos.  

O passo seguinte desta investigação consistirá em conhecer as experiências dos alunos 

destes professores na realização de actividades de discussão e “ouvir” a sua opinião 

relativamente às potencialidades e limitações educativas que lhes atribuem. O cruzamento 

das informações provenientes dos professores com as informações provenientes dos alunos 

permitirá construir conhecimento particularmente útil no desenvolvimento de recursos que 

apoiem as escolas e seus professores, nomeadamente os professores de ciências, na 

implementação bem sucedida de actividades de discussão. Visa-se assim, contribuir para 

um aumento da qualidade dessas actividades e proporcionar uma educação científica que 

se coadune com a formação de alunos cientificamente literados e com capacidade de se 

envolver nos processos decisórios da ciência. 
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Resumo 

O desenho da unidade curricular (UC) “Ciências Integradas da Natureza I (CIN I)” que se 
apresenta neste trabalho, leccionada no 1º ano da Licenciatura em Educação Básica, 
preconiza uma abordagem holística das Ciências tendo por base o movimento CTS 
(Ciência, Tecnologia e Sociedade) onde se defende o Ensino das Ciências em contextos de 
vida real, promotor do trabalho colaborativo. Competências como compreender fenómenos 
do mundo físico e natural; formular juízos sobre questões sócio-científicas; usar 
adequadamente as tecnologias da comunicação; comunicar ideias e manifestar capacidade 
de aprendizagem autónoma, bem como em equipa são apenas algumas das competências 
que os alunos deverão desenvolver ao longo desta UC. Com este trabalho, pretendeu-se 
auscultar a opinião dos alunos desta UC, nomeadamente sobre o interesse e aprendizagem, 
e as actividades; bem como sobre as suas atitudes relativas ao trabalho colaborativo. O 
levantamento dos dados foi feito através da administração de um questionário online numa 
fase intermédia do decurso da UC. Os resultados mostram que a maioria dos alunos 
considerou que as actividades estavam bem estruturadas, as sessões estavam bem 
organizadas, as actividades de grupo propostas eram pertinentes, havendo colaboração, 
mas também cooperação no seio dos grupos, preferindo grupos de trabalho pequenos (3 a 4 
pessoas). As sugestões dos alunos apontam para uma redução do número de tarefas 
propostas, dado o grau de exigência e tempo necessário para as desenvolver, embora as 
considerem de extrema importância para o desenvolvimento das suas competências de 
futuros professores do Ensino Básico.  

Palavras-chave: Ensino das Ciências, CTS, trabalho colaborativo. 

Introdução 

Hoje em dia, o que se espera do Ensino Superior, de acordo com as directrizes europeias 

que vão sendo veiculadas, (ENQA-EU 2005) é que este seja perspectivado de forma mais 

ampla e complexa, ou seja, promover o desenvolvimento de competências ao longo de um 

escopo temporal alargado, com ou sem interrupções. Numa Europa do conhecimento, os 

padrões de qualidade e de eficácia terão que aumentar de forma sustentada e crescente, 

assumindo-se como metas imprescindíveis na construção do espaço Europeu da Educação 

e da Formação.  

Em Portugal, tradicionalmente, a leccionação ao nível do Ensino Superior tende a ser um 

acto centrado no docente e nem sempre é objecto de avaliação, nomeadamente quando nele 

se incluem práticas inovadoras (Carvalho, 2006). A resposta a este desafio passa pela 
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realização de estudos de avaliação do processo de ensino e de aprendizagem, com vista à 

qualidade do próprio ensino. A procura da melhoria da qualidade do ensino é preocupação 

não só dos professores como também das próprias instituições que se tem debruçado sobre 

aspectos como o combate à indisciplina e ao insucesso, o despertar da motivação e o 

desenvolvimento de competências (Batista, 2005). A literatura indica que, face à 

Declaração de Bolonha, um dos papéis que poderá sofrer mais alterações será o do 

professor, o qual passará de fonte de informação, para um papel mais de organizador e 

mediador do processo de ensino e de aprendizagem. No que respeita concretamente à 

Educação em Ciências, existem ainda divergências sobre o modo de a desenvolver, no que 

se refere às metodologias e aos objectivos próprios de cada nível etário. Cabe ao professor 

organizar actividades que promovam a aprendizagem do aluno, para que ele possa 

construir o seu conhecimento num ambiente que o desafie e o motive para a exploração e 

reflexões em torno de questões-problema relevantes que promovam a compreensão da 

Ciência e a forma como se desenvolve (Osborne e Hennessy, 2003; Webb, 2005). Também 

o papel do aluno deverá sofrer algumas alterações, na direcção de apurar o seu sentido 

crítico, a sua capacidade de análise e síntese e a sua autonomia. Deve ser um utilizador 

hábil e eficiente das novas tecnologias, um construtor do seu conhecimento e um 

solucionador de problemas reais. 

Foi neste quadro que a UC de Ciências Integradas da Natureza I (CIN I), leccionada no 2º 

semestre do 1º ano da Licenciatura em Educação Básica foi desenvolvida. Nesta UC 

preconiza-se uma abordagem holística das Ciências tendo por base o movimento CTS 

(Ciência, Tecnologia e Sociedade) onde se defende o Ensino das Ciências em contextos de 

vida real, que podem ser ou não próximos do aluno (por exemplo, a exploração do espaço é 

um tema familiar mas não é próximo, no sentido físico), onde emergem ligações à 

tecnologia, com implicações da e para a sociedade. Nesta proposta deixa de ter sentido o 

ensino de conceitos pelos conceitos, não por estes não terem valor intrínseco mas porque a 

sua importância será melhor percepcionada pelo aluno se eles aparecerem como via para 

dar sentido àquilo que é questionado. Nesta perspectiva, reformular o Ensino das Ciências 

nas Universidades – quer no âmbito das Didácticas Específicas, quer em disciplinas de 

ciências orientadas para um incremento da cultura científica dos formandos - parece ser 

uma boa forma de incentivar os futuros professores à reformulação das suas práticas nos 

ensinos básico e secundário (Martins, 2002). Assim, o que se advoga é conduzir o ensino 

das ciências segundo grandes temas em torno de problemáticas reais e actuais, e 
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seleccionar os conceitos de Ciências e Tecnologia que são importantes para o 

desenvolvimento de uma explicação/interpretação plausível de acordo com a profundidade 

dos estudos em questão (Rodrigues et al., 2006). Desta forma, a contribuição para a 

interpretação científica de questões apelativas necessita de uma convergência de saberes 

que não se pode circunscrever, na maioria dos casos, a uma área específica de 

conhecimento. Exige-se então, uma visão articulada de saberes tradicionalmente 

pertencentes a áreas disciplinares diferenciadas, como a Física, a Química, a Biologia e a 

Geologia. Por outro lado, está também subjacente o trabalho colaborativo, aqui entendido 

como oportunidade para os alunos poderem desenvolver competências de trabalharem em 

equipa, de negociação, de discussão e de encontrar critica e construtivamente soluções a 

problemas (Naismith et al., 2007). Os benefícios do trabalho colaborativo têm sido 

apontados por aqueles que defendem que a aprendizagem é essencialmente uma actividade 

social que necessita de se situar numa actividade humana autêntica (Brown et al., 1989; 

Lave & Wenger, 1991). O trabalho colaborativo poderá também ser facilitador da reflexão 

sobre o produto desenvolvido e da sua qualidade, e consequentemente, da eficácia do 

processo que leva à sua construção. As oportunidades de auto e hetero-avaliação, que 

também advém do trabalho colaborativo, podem também beneficiar a própria 

aprendizagem (Gray, 2002; Van den Berg et al, 2006; Ozogul et al., 2008).  

Tendo em conta o exposto, o trabalho apresentado nesta comunicação visa principalmente 

desenvolver, testar e avaliar estratégias de ensino e de aprendizagem na UC de CIN I do 1º 

ano da licenciatura em Educação Básica, edição de 2008/09, da Universidade de Aveiro. 

Como esta UC constitui o primeiro contacto que os formandos têm com as ciências Físico-

Naturais, e por esta edição ter sido o segundo ano a ser implementada segundo os 

princípios subjacentes à Declaração de Bolonha, neste curso, julgamos ser de extrema 

importância auscultar a opinião dos alunos sobre a UC quanto ao interesse, às 

aprendizagens efectuadas, às actividades desenvolvidas, e ao desenvolvimento de trabalho 

colaborativo, tendo em vista uma avaliação formativa da mesma.  

Contextualização do estudo  

Na Unidade Curricular (UC) de CIN I preconiza-se uma abordagem holística das Ciências 

onde se abordam temas articulados, que se consideram importantes numa formação 

generalista em Ciências físico-naturais, como o Sol, a Terra e a Vida (ver fig. 1). 

Abordam-se conteúdos sobre o sistema solar (dinâmica, estrutura e composição), com a 
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particularidade da luz e seus fenómenos ópticos. Depois segue a temática da Atmosfera e 

da Hidrosfera, onde se focalizam aspectos como o efeito de estufa, o aquecimento global, a 

chuva ácida, etc. Também são abordados aspectos da Litosfera (o ciclo das rochas, a sua 

formação, etc) e da Biosfera (as adaptações e biodiversidade de organismos). A rede dos 

conceitos associados a estas temáticas está esquematizada na figura 1.  

Neste sentido, surge a participação de uma equipa de docentes provenientes de diferentes 

áreas Científicas (Física, Química, Biologia e Geologia) cuja intervenção no Curso segue 

uma orientação temática. Esta UC encontra-se articulada mais explicitamente com CIN II, 

leccionada no 1º semestre do 2º ano; embora estejam previstas outras articulações pontuais 

tais como: Conceitos de Matemática I e II, História de Portugal, Geografia Física e 

Humana de Portugal, Projectos de Intervenção Educacional I e II, TIC na Educação Básica, 

Didáctica das Ciências Naturais e Sociais, entre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Rede de conceitos adaptada de Pombo et al. (2006). 
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promovendo-se sempre a participação dos alunos, nomeadamente, explorando as suas 

ideias prévias sobre os assuntos em análise, solicitando a sua intervenção ao longo das 

sessões, fomentando o questionamento e o pensamento crítico. 

Nas sessões teórico-práticas de 3h são desenvolvidos diferentes tipos de trabalho prático, 

nomeadamente: actividades laboratoriais e experimentais (onde os alunos são confrontados 

com situações-problema), actividades exteriores à sala de aula (ex. visita de estudo ao 

Parque de Astronomia de Constância, saída de campo à zona de maré da Ria de Aveiro), 

pesquisa de informação na Internet, o visionamento e discussão de documentário (ex. 

“Uma verdade inconveniente” de Al Gore). A tabela 1 apresenta a descrição das tarefas e 

respectiva avaliação. No final está também previsto um teste que contará com 20% para a 

classificação final, assim como a apresentação do trabalho final que incluirá o guião do 

trabalho ao longo do semestre (com respectivas horas de sessões em que os alunos se 

reuniram para trabalharem em grupo, assim como de trabalho autónomo) e também a sua 

auto e hetero-avaliação quer individual quer em grupo. 

Tabela 1 – Descrição das tarefas e respectiva percentagem na classificação final. 

Tarefas Classificação 
final

A. O Sistema-solar: relevância do Sol, da Terra e da Lua e suas dinâmicas – trabalho de grupo

* Trabalho de projecto da turma sobre o Sistema Solar (o que já sabemos, o que queremos saber, 
o que e como vamos saber, quem vai fazer, …) com respostas às questões iniciais. – 5%

* Guião da visita ao Parque Astronómico de Constância. – 7,5 %
* Apresentação Power Point  do trabalho a disponibilizar no blackboard  para ser vista e 
comentada por todos – 12,5%
B. O Sol como fonte de energia: a particularidade da luz – trabalho de grupo
* Relatório da aula prática laboratorial sobre a reflexão e refracção da luz (mapa de conceitos; 
identificação da questão problema, descrição de como fizeram, registos, análise dos dados, 
conclusões e resposta às questões problema de partida…) – 10%
* Construção de um periscópio – 5%
* Relatório da visita de estudo à estação meteorológica– 5%
* Construção de instrumentos para uma “mini-estação” – 5%
C. A Terra e as suas esferas interactivas: Atmosfera, Hidrosfera, Litosfera e Biosfera
* Relatório da construção do instrumento meteorológico – 5%
* Guião do visionamento do filme (na aula) – 5%
* Relatório sobre a componente da Hidrosfera – 5%
* Guião da saída de campo – 5%
* Mapa de conceitos sobre as temáticas – 5%
* Teste escrito na última aula (90 min) – 20%
* Apresentação do trabalho final (guião de trabalho ao longo do semestre; auto e hetero-avaliação 
quer individual quer entre e inter grupos) – 5%

25%

25%

25%

25%
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Estudo empírico 

O levantamento dos dados foi feito através da administração de um questionário online 

(http://www.survs.com/survey?id=3CTJ5YSQ&channel=7D5UXWT90Y) no decorrer da 

UC, após a execução das tarefas A e B (tabela 1). O questionário encontrava-se dividido 

em duas partes; a primeira, sobre a UC, nomeadamente sobre o interesse e aprendizagens e 

o decurso das actividades; e numa segunda fase, as questões abordavam algumas atitudes 

relativas ao trabalho cooparativo/colaborativo. A maioria das questões era de resposta 

fechada que foram sujeitas a uma análise estatística descritiva. As respostas abertas foram 

sujeitas a uma análise de conteúdo. 

Dos 90 alunos envolvidos na UC, 73 (81%) responderam à totalidade do questionário em 

análise. A maioria dos respondentes era do género feminino (70), sendo apenas 3 do 

género masculino, com idades compreendidas entre os 18 (36%), os 19 anos (29%), acima 

dos 19 (14%), havendo ainda 22% acima dos 23 anos. A maioria dos alunos sentiu 

interesse pela UC desde o seu início (69 respondentes, 94%), e 68 respondentes (93%) 

mencionaram a importância académica e profissional da UC. Apesar de 87 respondentes 

terem considerado que compreenderam os conceitos, 46 respondentes (63%) sentiram 

algumas dificuldades na sua compreensão, o que se poderá dever ao facto de cerca de 

metade (49%) dos alunos serem oriundos de cursos como Humanidades, Ciências Sociais e 

Humanas, Línguas e Literaturas ou ainda de Cursos Tecnológicos de Acção Social. Os 

alunos consideraram que desenvolveram competências ao nível de domínio de conceitos 

relativos ao Sistema Solar (71 alunos); através da participação nas aulas de índole prática 

(70 alunos) e competências tais como elaboração de um mapa de conceitos ou ainda 

realização de apresentações em power point pela participação nas orientações tutoriais (61 

alunos). 

Sobre como decorreram as actividades na UC, consideraram que as actividades estavam 

bem estruturadas (90%), as sessões mais teóricas estavam bem organizadas (82%), as 

actividades de grupo propostas eram pertinentes (94%), havendo colaboração no seio dos 

grupos (91%). Por outro lado, 82% dos alunos considera importante haver discussão dos 

trabalhos de grupo, através da plataforma; assim como 83% considera importante registar o 

percurso do trabalho de grupo, mais do que a avaliação do trabalho final. Globalmente 

(93%) os alunos consideram que as estratégias de avaliação adoptadas eram adequadas 

(avaliação formativa, assim como auto e hetero-avaliação).  
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No que respeita à relevância das tarefas, para o desenvolvimento das competências visadas, 

e às dificuldades relativas à consecução das tarefas, a maioria dos alunos (68%) 

considerara que o relatório sobre a reflexão e refracção da luz, cuja parte laboratorial foi 

realizada em 3 aulas práticas de 3 horas, foi a actividade mais relevante (Fig. 2). No 

entanto, consideraram que esta tarefa foi a que tiveram mais dificuldades na sua realização 

(71%). O trabalho projecto da turma sobre o Sistema Solar também foi considerado 

relevante (64%), tendo apenas 13% apontado ter havido dificuldade. As restantes 

actividades foram consideradas relevantes, sendo poucos os alunos (no máximo 20 %) que 

referiram terem tido dificuldades. O teste escrito, o guião da visita ao Parque Astronómico 

de Constância e a construção de um periscópio foram actividades consideradas relevantes, 

por cerca de 46% dos alunos que, por não terem sido ainda realizadas, não se 

pronunciaram quanto à sua dificuldade. Daí a necessidade de se aplicar a mesma questão 

no final da UC que permitirá recolher mais dados assim como uma perspectiva geral da 

UC. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Relatório sobre a reflexão e refracção da luz

Construção de um periscópio

Construção de instrumentos para uma “mini-estação”
(ainda em curso)

Trabalho de projecto da turma sobre o Sistema Solar

Disponibilização do trabalho feito em Power Point na
blackboard 

Guião da visita ao Parque Astronómico de
Constância

Guião de trabalho ao longo do semestre

Teste escrito

Apresentação do trabalho final

Auto e hetero-avaliação quer individual quer intra e
inter grupo(s)   

(%)
Dificuldade

Relevância
 

Figura 2 - Opinião dos alunos quanto à relevância e dificuldades relativamente às tarefas 

desenvolvidas. 
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No que se refere às questões de avaliação intra e inter grupos, alguns alunos referem que os 

trabalhos só deveriam ser comentados pelos docentes por uma questão de timidez e pudor, 

uma vez que os elementos do grupo têm uma relação de amizade que poderá ser afectada 

pela classificação que for atribuída pelos colegas. Apenas 30% dos alunos considerara a 

tarefa de avaliação dos colegas relevante, e tendo em conta que os alunos desta UC serão 

profissionais de Educação, torna-se preocupante esta deficiente cultura de avaliação entre a 

comunidade de alunos que certamente se irá prolongar futuramente nas práticas dos 

professores (como relatado por Pombo et al. 2008). Tal como afirmam Mellado e González 

(2000), é sabido que os professores tendem a ensinar como foram ensinados, constatando-

se que as experiências vividas influenciam as concepções dos professores que por sua vez 

condicionam a forma como ensinam e o que ensinam.  

Assim, para que os futuros professores possam incluir a avaliação entre os seus alunos, 

perspectivando o ensino das Ciências segundo uma orientação CTS importa que sejam eles 

os próprios a experimentar um percurso de formação nesse sentido (Carvalho e Gil-Pérez, 

1995). Por outro lado, é importante compreender quais as principais perspectivas dos 

alunos, quando se inscrevem neste Curso. Poderá ser apenas para completar um curso e 

para obter um diploma, ou é mais do que isso - onde a pesquisa, leituras, o trabalho 

colaborativo e a avaliação são igualmente importantes para a sua vida profissional? Além 

disso, como afirmado por Draper (2007), professores do Ensino Superior preferem assumir 

que os alunos têm as suas escolhas bem definidas. Neste caso, é de salientar que esta UC 

era obrigatória, não facultativa, e alguns alunos poderiam não se encontrar motivados pelos 

temas abordados. 

No que se refere a atitudes relativas ao trabalho cooperativo/colaborativo, a maioria dos 

alunos considera que se integrou facilmente no seio do seu grupo (97%); 79% considera 

não ser problema manter uma conversa com as pessoas de um grupo que desconhece; 90% 

dos alunos respondeu que não é usual não se fazer ouvir e deixar os outros fazerem a 

conversação. Por outro lado, apesar de 76% dos alunos considerar que se sentem seguros 

de si próprios, sendo fácil estabelecer contacto com pessoas dentro de um grupo de 

trabalho e que 82% não sente dificuldade em pedir palavra num grupo de trabalho, apenas 

39% revelou que, quando se propicia fazer novos amigos, é o próprio que dá o primeiro 

passo. Embora, a maioria (84%) não se tenha considerado tímido dentro de um grupo, 58% 

dos alunos revela que é usual assumir a liderança de grupos de trabalho. Por outro lado, 

59% considera que há facilidade em encontrar tempos e espaços comuns para o trabalho de 
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grupo e 73% considera haver consenso entre todos os elementos do grupo durante a 

realização das tarefas. 

A maioria dos alunos diz sentir-se mais estimulado e confiante quando trabalha em grupo 

(71%), referindo que as diversas opiniões dos elementos do grupo darão origem a trabalhos 

melhores; havendo espírito de ajuda, sentindo um conforto no aopoio dos colegas, havendo 

mais motivação uma vez que são muitos a discutir vários pontos de vista. Por outro lado, 

29% prefere trabalhar sozinho, alegando que “não precisa de confrontar ideias e de correr o 

risco de que outros elementos do grupo não concordem”, há maior flexibilidade de 

horários, o que foi referido por dois trabalhadores-estudante, referindo que têm alguma 

dificuldade em conseguir horários compatíveis com todos os elementos do grupo, havendo 

maior “liberdade relativamente à forma como é realizado o trabalho”. 

Quando questionados sobre o número de elementos do grupo, 97% prefere grupos 

pequenos, dos quais 13 alunos referem que em grupos grandes há sempre elementos do 

grupo que não trabalham tanto, há maior confusão (14 alunos), é mais difícil de haver 

consenso (12 alunos). Os grupos pequenos permitem uma melhor organização (7 alunos), 

permitindo que “o grupo funcione melhor”. 

Quando trabalham em grupo, 14% dos alunos prefere trabalhar de uma maneira colectiva 

sobre todas as partes (trabalho colaborativo), 10% prefere dividir o trabalho em partes e 

trabalhar sozinho sobre a parte que lhe calhou (trabalho cooperativo) e ainda 75% dos 

alunos prefere uma combinação das duas primeiras; sendo que 68% dos alunos ache que a 

adopção de uma abordagem cooperativa ou colaborativa depende do tipo de tarefas, 

alegando que se for um trabalho muito teórico e muito extenso se torne preferível que cada 

um faça uma parte e depois se unam as partes; enquanto que se for um trabalho mais 

pequeno (ou algo mais prático) deve ser feito por todos os elementos em simultâneo. 

Quando questionados sobre a utilização de ferramentas informáticas para trabalhar em 

grupo, 87% dos alunos refere que as utiliza, sobretudo a utilização do messenger e do 

email para comunicar com os outros elementos do grupo, para troca de informações e de 

opiniões, quando não há oportunidade de se reunirem fisicamente.   

Finalmente, no que respeita a sugestões ou comentários deixados pelos alunos, 15 alunos 

consideram que esta UC é muito trabalhosa, com muitas tarefas e pouco tempo para as 

cumprir, apresentando, por isso, a sugestão de reduzir o número de tarefas. Contudo, de 

uma forma geral, os alunos consideram que esta UC é muito interessante por abordar 
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vários temas, por contemplar ambientes extra sala de aula, “tornando uma UC cativante, 

pois acho uma boa ideia a elaboração das visitas de estudo e também os trabalhos 

propostos pelos docentes”. Torna-se importante referir que nesta UC está previsto um total 

de 90h teórico-práticas, 20h de orientação tutória e 98h de trabalho fora da aula. Só no 

final desta UC é que é possível avaliar o número de horas que cada aluno dedica a esta UC 

e confrontá-lo com o que está previsto, já que esta UC é creditada com 8 ECTS. 

Considerações Finais 

Uma perspectiva holística poderá fazer a integração das Ciências Naturais nos currículos 

de Ciências. Orion (2001) chama a atenção para o facto de a Terra ser composta por 

sistemas dinâmicos que se interrelacionam e argumenta que só a podemos compreender na 

sua globalidade se for desenvolvida numa perspectiva pluridimensional. Neste sentido, é 

importante que o Ensino Formal das Ciências ocorra em diversos ambientes de 

aprendizagem (no campo, em museus, na sala de aula, no laboratório, …). Para isso, é 

preciso que o professor seja capaz de operar nestes ambientes de aprendizagem, sendo 

necessário recorrer a um modelo holístico que possa relacionar o ambiente extra sala de 

aula com o contexto de sala de aula, assim como relacionar diferentes ambientes de 

aprendizagem com as suas ferramentas.  

Nesta U.C., considera-se que a abordagem integrada das Ciências constitui-se de grande 

relevância para dotar os futuros professores de saberes específicos do domínio das Ciências 

que serão indispensáveis para a construção do conhecimento didáctico para o Ensino das 

Ciências no Ensino Básico. Essa relevância é confirmada pela opinião expressa pelos 

alunos da U.C. através do questionário, e, de um modo mais subjectivo, mas igualmente 

válido, pelas suas atitudes e comportamentos, observados e registados pelos docentes que 

estiveram envolvidos na implementação desta abordagem.  

Sobre como decorreram as actividades na UC, a maioria dos alunos considerou que as 

actividades estavam bem estruturadas, as sessões mais teóricas estavam bem organizadas, 

as actividades de grupo propostas eram pertinentes, havendo colaboração, mas também 

cooperação no seio dos grupos. As sugestões dos alunos apontam para uma redução do 

número de tarefas propostas, embora as considerem de extrema importância para o 

desenvolvimento das suas competências. 

 Pretende-se auscultar de novo a opinião destes alunos, quer no final desta UC, quer no 

final de CIN II que decorrerá no 1º semestre do 2º ano da Licenciatura, já que as respostas 
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dos alunos fornecerão indicadores que permitirão proceder a eventuais adaptações no 

sentido de melhorar a qualidade do ensino, pretendendo pois que este tipo de abordagem se 

reflicta, no sentido de um bom indicador de qualidade, na futura prática profissional destes 

alunos, futuros professores em Educação Básica.  
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Resumo 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência é uma iniciativa do governo 
federal brasileiro, que visa a estimular e valorizar a formação inicial e continuada de 
professores das áreas de Ciências e Matemática, reconhecendo a inegável demanda, que já 
se reflete nos resultados das avaliações dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio. 
Ao priorizar a formação de professores para as áreas de Física, Química, Biologia e 
Matemática, o PIBID espera contribuir para o enfrentamento de um quadro crônico de 
carência educacional, que tem privado os capixabas, não apenas de maiores chances de 
colocação dos diversos postos de trabalho que estão sendo criados no Espírito Santo, mas, 
sobretudo, de uma formação integral e emancipatória dos sujeitos, condizente com as 
demandas sociais do nosso tempo.   As ações previstas no programa estão voltadas para o 
desenvolvimento e aplicação de novas abordagens metodológicas, a partir do levantamento 
da realidade local de cada comunidade escolar envolvida.  O projeto fundamenta-se numa 
concepção de formação docente que preconiza a articulação entre as dimensões teórica e 
prática, reconhecendo e valorizando a escola como espaço privilegiado para a integração 
entre os conhecimentos advindos da formação inicial e os saberes da experiência, 
construídos no âmbito da prática pedagógica.  A experiência oportuniza novos olhares 
sobre a formação de professores, a partir de um contexto de desenvolvimento científico e 
econômico, que nos remete à evolução histórica e aos desafios do ensino de Ciências no 
Brasil. 

Palavras-chave:   Formação de professores – Ensino de Ciências – Educação Básica 

O ensino de Ciências no Espírito Santo: um olhar desenvolvimentista 

A Universidade Federal do Espírito Santo, em resposta ao Edital do Ministério da 

Educação MEC/CAPES/FNDE – 2008,  aderiu ao Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID, que é vinculado à Diretoria de Educação Básica da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O Plano de Trabalho 

proposto envolve 5 pesquisadores da UFES das áreas de Educação, Matemática, Física, 

Química e Biologia, 8 professores da rede pública estadual e 72 licenciandos dessas áreas, 

inseridos nas escolas públicas de maior porte na região metropolitana.  

No estado do Espírito Santo, dados do último IDEB - Índice de Avaliação da Educação 

Básica - divulgados em todo o país em junho de 2008, revelam que a qualidade do Ensino 

Médio teve uma significativa queda. Numa escala de 0 a 10, a média do estado,  
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considerando escolas públicas e particulares, caiu de 3,8 em 2005, para 3,6 em 2007 – 

5,3% a menos.  Na avaliação do IDEB, são considerados os percentuais de abandono, 

aprovação, reprovação e o aproveitamento conquistado na Prova Brasil, que é um exame 

complementar, integrante do Sistema de Avaliação da Educação Básica. 

Os baixos índices de avaliação nas disciplinas que integram a área das Ciências da 

Natureza (Física, Química, Biologia e Matemática), embora tenham raízes históricas na 

educação brasileira, não são compatíveis com os prognósticos de acelerado crescimento 

científico e tecnológico do Espírito Santo, onde se localizam grandes pólos industriais, 

destacando-se duas das maiores bases industriais do país: a usina de pelotização de minério 

de ferro da Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica de Tubarão. O 

crescimento econômico também está relacionado com a diversificação da oferta de 

serviços de turismo e lazer, mas deve-se, principalmente, à acelerada expansão das 

atividades ligadas à exploração de petróleo e gás natural. 

É desse cenário de crescimento científico, tecnológico, econômico e humano que emerge a 

demanda por ações conjuntas que integrem os esforços dos gestores das políticas públicas 

em educação, da Universidade e da Escola Básica, tendo em vista a expansão dos índices 

de escolaridade e a melhoria da qualidade da educação em todos os níveis de ensino no 

estado.   

Ao priorizar a formação de professores para as áreas de Física, Química, Biologia e 

Matemática, o PIBID espera contribuir para o enfrentamento de um quadro crônico de 

carência educacional, que tem privado os capixabas, não apenas de maiores chances de 

colocação dos diversos postos de trabalho que estão sendo criados no Espírito Santo, mas, 

sobretudo, de uma formação integral e emancipatória dos sujeitos, condizente com as 

demandas sociais do nosso tempo.    

Dentre os vários aspectos positivos que determinaram o interesse da UFES e a grande 

receptividade  da Secretaria Estadual de Educação em relação à implementação do PIBID, 

destacam-se: a) o empenho no sentido de estimular e valorizar a carreira docente, num 

momento em que se intensificam as demandas educacionais no Estado do Espírito Santo; 

b) possibilidade de ampliação, por meio das ações do PIBID, da interlocução entre a 

Universidade e a Escola Básica, proporcionando significativo intercâmbio de 

conhecimentos; c) oportunidade de elaboração, junto aos professores da Escola Básica, de 
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novas práticas a serem implantadas no âmbito das licenciaturas, visando uma maior 

sintonia entre formação inicial e as necessidades concretas da realidade escolar.    

A interlocução Universidade-Escola já vem crescendo no Espírito Santo em função do 

envolvimento de um número crescente de professores da UFES em atividades de pesquisa, 

extensão universitária, projetos de formação continuada de professores ou assessoria em 

processos de elaboração e/ou reformulação de diretrizes curriculares nas redes públicas de 

ensino.   Além disso, o ingresso de professores da Escola Básica nos Programas de Pós-

Graduação da UFES e a expansão dos cursos de graduação a distância (modalidade EAD) 

tem contribuído muito para estreitar os vínculos entre a Universidade e a Escola.   

A crescente aproximação observada entre a UFES e as escolas ainda não foi suficiente  

para transpor o distanciamento que se observa  entre os currículos das licenciaturas e os 

espaços e tempos escolares, de modo a garantir a articulação da formação inicial de 

professores com o cotidiano escolar, numa abordagem interdisciplinar.  Além disso, 

observa-se que a inserção do licenciando no contexto escolar fica restrita às atividades do 

Estágio Supervisionado, que nem sempre permitem  o reconhecimento da dimensão 

formativa da prática pedagógica e a valorização do espaço escolar como campo de 

pesquisa e de produção de conhecimentos teórico-metodológicos. 

As ações previstas no programa estão voltadas para o desenvolvimento e aplicação de 

novas abordagens metodológicas, a partir do levantamento da realidade local de cada 

comunidade escolar envolvida.  O projeto fundamenta-se numa concepção de formação 

docente que preconiza a articulação entre as dimensões teórica e prática, reconhecendo e 

valorizando a escola como espaço privilegiado para a integração entre os conhecimentos 

advindos da formação inicial e os saberes da experiência, construídos no âmbito da prática 

pedagógica.  

Embora seja  possível estabelecer uma relação direta entre  a melhoria da educação em 

Ciências e a expansão das oportunidades de atuação profissional no estado, verifica-se 

entre os envolvidos no PIBID a busca pela superação de  uma visão utilitária do currículo, 

que tem submetido a educação científica e tecnológica aos interesses do mercado de 

trabalho.  Aos poucos começa a consolidar-se na formação de professores uma concepção 

de educação científica cada vez mais voltada para a democratização do acesso aos 

conhecimentos científicos, como instrumento de formação integral dos cidadãos e também 

como meio de promoção da leitura crítica do mundo e emancipação dos sujeitos.  
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A implementação do PIBID oportuniza a focalização de novos olhares sobre a formação de 

professores de Ciências, na medida em que se discute a necessária aproximação entre a 

formação inicial e continuada de professores, entre a formação básica e a educação 

tecnológica e, por fim, entre as demandas educacionais e sociais da sociedade capixaba.  É 

preciso olhar para a frente e vislumbrar o cenário de desenvolvimento científico e 

tecnológico que desafia o ensino de ciências a buscar novas estratégias de intervenção na 

realidade educacional.  Porém, muitos dos problemas que enfrentamos hoje têm raízes 

históricas e merecem, portanto, um outro olhar, voltado também para o passado. 

O ensino de ciências no Brasil: um olhar histórico 

Não poderíamos deixar de inserir a história do ensino de Ciências no país e sua relação 

com a formação de professores, destacando a sua relação estreita com o desenvolvimento 

cientifico e tecnológico. As propostas de formação docente trazem em si as concepções de 

educação, ciência, e sociedade que impregnam as produções acadêmicas e os discursos 

pedagógicos.  

No Brasil o ensino de Ciências, nas décadas de 20 a 30, era organizado nos moldes de um 

currículo tradicional e clássico, como um rol de conceitos e definições a serem transmitidas 

aos alunos pelo professor, com eficiência e planejamento rígido. O paradigma iluminista e 

antropocêntrico da ciência moderna baseado na racionalidade instrumental exerciam forte 

influência sobre a educação das Ciências.  

A partir dos anos 50, passou a predominar a idéia de transmissão de conteúdos sob a forma 

de atividades, onde os alunos deveriam apreender o conhecimento científico para 

tornarem-se indivíduos com uma  certa autonomia intelectual. Na década seguinte, adota-

se o método cientifico como metodologia do ensino de Ciências, suscitando a organização 

dos conteúdos segundo o modelo cartesiano. O regime militar e autoritário dos anos 60 

facilita a implantação de projetos com ênfase no método científico. Com isso, introduz-se 

uma rede de Centros de Treinamento de Ensino de Ciências no Brasil, visando 

implementar os projetos, já que a meta era que as escolas conseguissem mais eficácia para 

o desenvolvimento do país por meio da educação científica. (Chassot, 2000).  

A tendência tecnicista ganhou força na década de 70 e o ensino de Ciências Naturais passa 

a dar uma dimensão conteudista ao ensino. Dessa forma, não importava fragmentação na 

organização do currículo, que ficava então desconexo do meio social, histórico, cultural e 

ambiental dos alunos. (Bizzo, 2002). A crise ambiental e energética dos anos 70 
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influenciou ainda a incorporação da temática ambiental aos currículos, como conseqüência 

das pressões exercidas por diversos segmentos da sociedade civil.  Ainda assim, a questão 

é timidamente abordada nos currículos, demonstrando ainda uma evidente 

supervalorização da apreensão de conceitos científicos descontextualizados em detrimento 

das interações que ocorrem entre esses conceitos e as vivências sociais. 

A partir dos anos 80, o discurso neoliberal estimulava a ênfase na industrialização, no 

desenvolvimento tecnológico e na formação para os novos mercados num mundo 

globalizado.  Essa ênfase torna-se perceptível no ensino de Ciências e também na formação 

de professores. Tornava-se necessário formar professores capazes de preparar profissionais 

autônomos e proativos, dotados de competências e habilidades exigidas por um mercado 

de trabalho cada vez mais exigente e competitivo.  

Atualmente, as discussões acerca do ensino de Ciências e da formação de professores nos 

impulsionam a buscar soluções que integrem o ensino de Ciências à realidade de um 

mundo interligado em grandes redes de comunicação, que dispõe de um volume de 

informações sem precedente e que, no entanto, ainda não conseguiu encontra soluções para 

a exclusão social, digital e tecnológica de milhões de homens, mulheres e crianças, sem 

falar nos milhões que ainda estão abaixo da linha de pobreza, privados dos direitos mais 

essenciais à dignidade humana. 

Os desafios da integração curricular nas licenciaturas e na escola básica: um olhar 

para o futuro 

A busca coletiva por estratégias teórico-metodológicas que democratizem o acesso ao 

conhecimento científico tem proporcionado a esses professores o direcionamento de um 

olhar mais crítico, não só quanto à fragmentação do currículo, mas, sobretudo, em relação 

à divisão social do trabalho. Busca-se atenuar as fronteiras entre os componentes 

curriculares que compõem a área das Ciências da Natureza na Educação Básica, tendo em 

vista a superação do ensino fragmentado e descontextualizado dos conceitos científicos.  

As ações do PIBID, ao buscarem enfatizar a relação crítica entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade, tomam como referência o movimento CTS, caracterizado como uma tendência 

pedagógica  progressista, que enfatiza “conteúdos socialmente relevantes e processos de 

discussão coletiva de temas e problemas de significado e importância reais.  
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O mesmo enfoque parece nortear as ações na área de Educação Científica de organizações 

de ampla expressão no Brasil e no mundo, como a  UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).  A Organização, que o Brasil integra desde 

1946, é associada uma enorme gama de iniciativas nacionais visando ao combate à 

pobreza, à violência e à exclusão social, com contribuições para o desenvolvimento 

sustentável, científico e tecnológico. Atuando nas áreas de Educação, Ciências Naturais, 

Ciências Humanas e Sociais, Cultura, Comunicação e Informação, Pesquisa e Avaliação, a  

UNESCO possui uma política editorial em parceria com órgãos públicos e privados, com o 

objetivo de disponibilizar publicações e documentos de interesse social nessas áreas. 

Teixeira (2003) assinala que a ênfase na prática social é um ponto de convergência entre o 

movimento CTS e a Pedagogia Histórico-Crítica, termo cunhado por Dermeval Saviani, 

em 1984,  definido como a expressão de uma pedagogia que se empenhasse em 

“compreender a questão educacional a partir do desenvolvimento histórico objetivo” 

(Saviani, 1989 apud Teixeira, 2003). O materialismo histórico é a base teórica que dá 

sustentação para as reflexões do autor. A proposta surgiu em torno de 1979, estabelecendo 

uma transição da visão crítico-mecanicista para a visão crítico-dialética, que implica em 

compreender a Educação no contexto social,  articulada a uma proposta pedagógica, cujo 

compromisso seja a transformação da sociedade. 

Para  Saviani (1989),  

“é na prática social que o professor encontrará os grandes temas para o 
exercício do magistério, identificando, analisando e sugerindo soluções para 
os principais problemas postos pela sociedade. É a inserção da prática social 
que possibilitaria a conversão dos conteúdos formais, fixos e abstratos em 
conteúdos reais, dinâmicos e concretos, permitindo que a escola transforme-
se cada vez mais num espaço democrático de discussão e análise de 
temáticas associadas a questões e problemas da realidade social (p. 180)”. 

 
 As orientações provindas dessas idéias  são claras ao apontar a necessidade de superação 

da formação de professores baseada apenas no processo arcaico de transmissão-recepção 

de informações, veiculadas por aulas predominantemente expositivas.  Portanto, busca-se 

dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, não apenas na Escola Básica, mas também 

nos cursos de Licenciatura, respeitando-se os ritmos de aprendizagem e desenvolvimento 

cognitivo, sem abandonar os aspectos conceituais, como forma de permitir uma 

aprendizagem significativa e vinculada aos acontecimentos do mundo e da sociedade em 

constante transformação. 
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A esses novos olhares unem novos ouvidos e novas vozes, na busca por novos diálogos, 

sem os quais jamais superaremos um modelo de formação que já dá evidentes sinais de 

esgotamento. 
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Resumo 

Esta comunicação constitui um recorte de uma investigação de pós-doutoramento que está 
ser realizada sobre o lugar da interdisciplinaridade na docência universitária em Portugal e 
no Brasil. Nesse âmbito, tem-se presente a necessária indissociabilidade entre 
interdisciplinaridade e sustentabilidade no ensino superior. Ou seja, o desenvolvimento 
sustentável vem sendo divulgado por todo o planeta como uma forma mais racional de 
prover uma qualidade de vida equânime e socialmente justa. Pode dizer-se que uma 
educação interdisciplinar e sustentável no ensino superior deverá, acima de tudo, assentar-
se num planeamento abrangente, global e sistémico e no aprofundamento de estudos 
relativamente aos diferentes aspectos que o termo sustentabilidade comporta, a saber: 
sustentabilidade social, sustentabilidade económica, sustentabilidade ecológica, 
sustentabilidade geográfica e a sustentabilidade cultural, o que implica ter-se presente 
práticas docentes no ensino superior de carácter interdisciplinar. Relativamente às opções 
metodológicas, este trabalho orienta-se pelas abordagens qualitativas de pesquisas, cuja 
recolha de dados recaiu na análise de discurso dos professores do ensino superior em 
Portugal e no Brasil. 
 
Palavras-chaves: Sustentabilidade, interdisciplinaridade, docência universitária. 

Introdução 

Este trabalho tem por objectivos, identificar modos de vivência da interdisciplinaridade na 

docência universitária em Portugal e no Brasil e reverberar sobre a necessária 

indissociabilidade entre interdisciplinaridade e sustentabilidade no ensino superior, por 

forma a que esta modalidade de ensino, a superior, favoreça, de facto, uma formação 

inovadora aos estudantes. Neste sentido, estas reflexões sobre a sustentabilidade no ensino 

superior, sustentam-se no pensamento interdisciplinar numa perspectiva de complexidade e 

traz ao debate a compreensão e as concepções que têm os docentes universitários sobre os 

modos de vivência da interdisciplinaridade na docência universitária. 

Seguindo esta ordem de ideias, é de referir que a grande questão com se defrontam os 

estudiosos da sustentabilidade actualmente, é de como articular as várias informações 

(científicas e de outros campos do saber humano) em um todo consistente e coerente que 
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permita manter uma uniformidade organizativa, sem sufocar a diversidade criativa do 

saber-fazer humano.  

No quadro destas ideias, ressalta-se que a conceptualização de sustentabilidade que rege 

esta reflexão tem a ver com a concepção de que a sustentabilidade é o modo de sustentação 

da qualidade de vida dos seres humanos no planeta. Esta concepção de sustentabilidade 

apoia-se, de certa forma, nos estudos sobre a complexidade elaborados, entre outros, por 

Edgar Morin em suas diversas obras. 

No que se refere à interdisciplinaridade, pode dizer-se que a concepção de 

interdisciplinaridade presente neste texto e à relação desta com a sustentabilidade, orienta-

se pela ideia de que a interdisciplinaridade constitui um conjunto de acções interligadas de 

carácter totalizante isenta de qualquer visão parcelada, tendo por objectivo a superação das 

fronteiras entre os diversos ramos do saber. O termo interdisciplinaridade sinaliza para 

uma relação de reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma atitude diferente a ser 

assumida relativamente à sustentabilidade do planeta. É a substituição de uma concepção 

fragmentária de sociedade onde estão presentes a sustentabilidade social, a sustentabilidade 

económica, a sustentabilidade ecológica, a sustentabilidade geográfica e a sustentabilidade 

cultural, para uma concepção “unitária” e complexa. É, portanto, nessa perspectiva que, no 

âmbito desta investigação, foram inqueridos professores do ensino superior em Portugal e 

no Brasil e, nessa ausculta, procurou-se identificar os modos como a interdisciplinaridade 

tem sido vivenciada na docência universitária, sob forma a anuir as contribuições dessas 

práticas interdisciplinares para a sustentabilidade nesse nível de ensino. 

Modos de vivência da interdisciplinaridade na docência universitária e 

sustentabilidade do ensino superior: Uma análise do discurso dos docentes em 

Portugal e no Brasil. 

Neste sub-item, reflecte-se sobre as formas como a interdisciplinaridade tem sido 

vivenciada no ensino superior em Portugal e no Brasil com base no discurso dos docentes 

que estão ligados a esse nível de ensino. Ressalta-se, portanto, que no inquérito realizado, 

essa dimensão de análise referente às formas como a interdisciplinaridade tem sido 

vivenciada no ensino superior, revela, por assim dizer, aspectos que apontam, de alguma 

forma, para uma sustentabilidade no ensino superior que suscite reflexões que estejam para 

além das perspectivas de alcance de mercado, expansão, criação de segmentos e nichos de 
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mercado, isto é, que tenha em conta a importância de se compreender a complexidade do 

conhecimento na era planetária. 

Nessa perspectiva, na análise a seguir, reflectimos sobre conteúdos dos discursos de alguns 

docentes do ensino superior em Portugal e no Brasil que apresentam o que pode chamar-se 

de o ponto da situação sobre os modos como a interdisciplinaridade tem sido ou não 

vivenciada na docência universitária. E, nesse âmbito, nessa primeira fase da recolha de 

dados para esta investigação, foram inqueridos 34 docentes em Portugal e no Brasil, que 

neste trabalho, serão identificados por docente universitário do Brasil (DUBR) e por 

docente universitário de Portugal (DUPT). 

No âmbito desta ordem de ideias, foram seleccionados a seguir conteúdos dos discursos de 

alguns dos docentes que foram sujeitos da primeira parte desta recolha de dados, sob forma 

a tentar identificar nesses discursos ideias-chave ou categorias que sinalizem para a 

vivência da interdisciplinaridade na docência universitária e para a consequente 

sustentabilidade desse nível de ensino. Nesse sentido, ressalta-se que as ideias-chave ou 

categorias que se buscou identificar nos discursos objectos desta análise relativamente ao 

que atrás foi denominado de uma necessária indissociabilidade entre sustentabilidade e 

interdisciplinaridade no ensino superior, deverão apontar de forma latente ou manifesta, 

para os diferentes aspectos que o termo sustentabilidade comporta, a saber: 

sustentabilidade social, sustentabilidade económica, sustentabilidade ecológica, 

sustentabilidade geográfica e sustentabilidade cultural. Ou seja, que esses aspectos estejam 

de alguma forma presentes no discurso dos sujeitos desta investigação. 

Assim sendo, foi possível identificar nos discursos dos docentes entrevistados as seguintes 

percepções relativamente à vivência da interdisciplinaridade no ensino superior e 

consequente sustentabilidade deste. Observe-se, pois, estes fragmentos de discurso do 

DUBR-1, 

“Praticamente não tem sido vivida (…). O principal motivo dessa negação será a falta 

quase plena de espaços temporais comuns, em que os docentes pudessem de fato trabalhar 

em conjunto (...). Em segundo lugar, listo o motivo do pouco comprometimento docente. 

Em terceiro, a falta de verdadeiras ações de formação continuada e acompanhamento do 

trabalho docente por parte da instância superior (…)” (DUBR-1).  
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Neste fragmento de discurso o entrevistado embora negue a vivência da 

interdisciplinaridade no ensino superior, aponta para questões que, segundo ele próprio, 

estão a dificultar ou obstar essa vivência, a saber: a falta de trabalho em equipa, a falta de 

comprometimento dos docentes e falta de uma formação contínua. Ora, visto por esse 

prisma, o ensino superior relativamente à vivência da interdisciplinaridade, parece estar 

“em ruínas” e, nessa perspectiva, a ideia de se ter um ensino superior sustentável, parece 

estar longe, pois como refere Silva (2007), em outro lugar, a sustentabilidade surge como 

sendo um princípio mestre de uma nova organização social que começa a ser enunciada 

como necessária para a sobrevivência humana. E nessa óptica, a articulação entre 

interdisciplinaridade e sustentabilidade, tem o intuito crítico de modificar o entendimento 

da percepção actual de um mundo posto ao domínio humano, para uma percepção da co-

evolução entre o homem e a natureza.  

Na sequência desta análise sobre o que pensam os professores, foi possível identificar no 

discurso de um outro entrevistado, o DUBR-3, uma forma mais ampla e diferenciada no 

que respeita à vivência da interdisciplinaridade no ensino superior, quando este afirma: 

“Compreendendo que a realidade social é interdisciplinar procuro trabalhar os conteúdos 

das disciplinas que ministro articulando a esta realidade, ou seja, numa visão de totalidade 

articulada a prática social”(DUBR-3). Neste fragmento de fala, o referido entrevistado 

demonstra um entendimento mais amplo relativamente à interdisciplinaridade, pois a 

identifica como uma questão de ordem social. E, nesse sentido, infere-se que o termo 

interdisciplinaridade na perspectiva apontada pelo DUBR-3, sinaliza para uma relação de 

reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma atitude diferente a ser assumida no que 

toca à sustentabilidade do planeta. É a substituição de uma concepção fragmentária de 

sociedade por uma concepção sustentável, em que estão presentes a sustentabilidade social, 

a sustentabilidade económica, a sustentabilidade ecológica, a sustentabilidade geográfica e 

a sustentabilidade cultural, para uma concepção “unitária” e complexa. 

Por outro, avesso às ideias do DUBR-3, o DUBR-5, diz considerar “(…) que exista um 

número muito maior de professores que não está preocupado com a interdisciplinaridade 

comparativamente com aqueles que vêem o conhecimento como um saber não isolado. 

(…). Este conteúdo do discurso de DUBR-5, parece contrastar com o que afirma o DUBR-

6, quando este afirma: “A interdisciplinaridade como uma filosofia de ação está sendo 

construída na Educação Superior, porém mais nos discursos dos projetos político- 

pedagógicos e curriculares de alguns cursos universitários no Brasil que na prática. (…). 
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Há que se avançar nessa forma de entender a interdisciplinaridade e outras formas para que 

se possa haver o diálogo entre os diversos objetos e métodos envolvidos das diversas 

ciências, em torno de uma problemática comum de realidade ou de uma questão teórica, 

com uso da reflexão/investigação/ação, a gerar um novo conhecimento, uma nova prática e 

um novo sujeito”. 

Pode-se, pois, sublinhar no discurso do DUBR-6, dois aspectos que poderão ser cruciais à 

sustentabilidade do ensino superior, ou seja, a possibilidade de perceber a vivência da 

interdisciplinaridade no ensino superior, “como uma filosofia de ação está sendo 

construída”, e também o que diz esse docente relativamente à necessidade de que o ensino 

superior avance “(…) nessa forma de entender a interdisciplinaridade e outras formas para 

que se possa haver o diálogo entre os diversos objetos e métodos envolvidos das diversas 

ciências, em torno de uma problemática comum de realidade ou de uma questão teórica, 

com uso da reflexão/investigação/ação, a gerar um novo conhecimento, uma nova prática e 

um novo sujeito”. Ora, perceber a interdisciplinaridade como uma filosofia de acção que 

está a ser construída no ensino superior e avançar no sentido de estabelecer o diálogo entre 

os diversos objectos e métodos envolvidos das diversas ciências, em torno de uma 

problemática comum de realidade ou de uma questão teórica, com uso da 

reflexão/investigação/acção, significa dizer, em outras palavras, que se orientada por essa 

via, a de uma vivência interdisciplinar que se dá por meio do diálogo, o ensino superior 

poderá comportar pelo menos duas formas sustentáveis de ser, ou seja, uma que estará, de 

certa forma, assente na sustentabilidade social, e outra, assente na sustentabilidade cultural. 

Este recorte aqui apresentado relativamente ao discurso de professores universitários no 

Brasil, revela, de certa forma, um olhar até certo ponto oscilante desses entrevistados no 

que toca à vivência da interdisciplinaridade no ensino superior e uma consequente 

oscilação no que toca à sustentabilidade desse nível de ensino, pelo menos na óptica do que 

vem a ser a sustentabilidade no ensino superior atrás referida, ou seja, de uma 

sustentabilidade social, económica, ecológica, geográfica e cultural e, portanto, 

interdisciplinar pela própria natureza que comportam as várias dimensões do termo 

sustentabilidade. 

Na sequência destas ideias, analisa-se a seguir o discurso de alguns docentes universitários 

em Portugal. E, sob essa perspectiva, o DUPT-12, quando inquerido sobre o lugar 

interdisciplinaridade no ensino superior, afirma que, “o ensino universitário é por essência, 

origem e vocação interdisciplinar. A própria palavra universidade (enquanto universitas 
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scientiorum) tem essa marca na sua origem etimológica. No entanto, tem havido grandes 

desvios, grandes esquecimentos. A universidade tem voltado as costas à universidade e 

tem-se transformado muitas vezes numa escola de formação de quadros superiores ou de 

técnicos. São acidentes de percurso, desvios mais ou menos prolongados. Mas no cerne da 

universidade ouve-se sempre o eco de um saber que aspira à universalização”. 

Relativamente ao discurso do DUPT-12, há-de se ter presente pelo menos duas questões 

importantes, ou seja, uma, que alude à essência do ensino superior e que diz respeito a ser 

este de origem e vocação interdisciplinar. E, nesse conteúdo de discurso, infere-se que há, 

de forma latente, uma sinalização para o facto de ser a interdisciplinaridade uma vivência 

de viés complexo. Assim sendo, o debate e as possibilidades de ser ter um ensino superior 

sustentável, deverá se orientar, de certa forma, pelo pensamento interdisciplinar numa 

perspectiva de complexidade. A segunda questão importante sinalizada pelo DUPT-12, no 

que se refere à vivência da interdisciplinaridade e às relações entre interdisciplinaridade e a 

sustentabilidade no ensino superior, é suscitada quando este docente afirma: A 

universidade tem voltado as costas à universidade e tem-se transformado muitas vezes 

numa escola de formação de quadros superiores ou de técnicos (…). Mas no cerne da 

universidade ouve-se sempre o eco de um saber que aspira à universalização”.  

Observe-se neste fragmento de discurso que o DUPT-12, aponta para o que se pode 

chamar reverso do que deveria ser o papel da universidade, ou seja, esse entrevistado 

parece “denunciar” de uma forma ténue o que de facto se está a passar na universidade. 

Entretanto, também diz haver na universidade um “eco de um saber que aspira à 

universalização”. Isto dito de outro modo, equivale a dizer que a universidade ecoa por um 

saber sustentável em que, de facto, os diversos saberes sejam trabalhados em complexidade 

e numa perspectiva sustentável, o que implica que se trabalhe o paradoxo do uno e do 

múltiplo, visto que a complexidade no que toca à interdisciplinaridade materializa-se 

através da desordem, da ambiguidade e da incerteza que o pensamento humano sofre no 

processo de transformação e de aquisição de novos conhecimentos em contacto consigo 

mesmo e com outros sujeitos socialmente constituídos que pretendem o desenvolvimento 

equilibrado do planeta.  

A seguir essa ordem de ideias, recorre-se ao que diz o DUPT-10, quando este pronuncia-se 

afirmando: no caso específico da formação em que sou docente, a interdisciplinaridade tem 

sido uma preocupação e uma prática. A interdisciplinaridade é contudo mais 

bidisciplinaridade, ou seja duas disciplinas próximas que comunicam sendo mais rara a 

356 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

interdisciplinaridade com mais do que duas disciplinas ou conteúdos. Este docente, 

diferentemente do DUPT-12, percebe a interdisciplinaridade numa perspectiva mais 

didáctico-pedagógica e, portanto, mais particular. No entanto, ao considerar que a 

interdisciplinaridade é também uma questão de atitude que o sujeito deverá ter face à 

problemática da construção do conhecimento, pode dizer-se que, embora a 

interdisciplinaridade na visão deste docente esteja, de certa forma, restrita às práticas 

pedagógicas, esta poderá propiciar de alguma forma a sustentabilidade desde que há nesse 

âmbito atitudes e intenções no âmbito das práticas de vivência de práticas 

interdisciplinares.  

E nesse sentido, é de referir o que diz Fazenda sobre a importância que tem a categoria 

atitude para as práticas educativas interdisciplinares. Para Fazenda (1979: 8-9)  , a 

interdisciplinaridade é “uma atitude de abertura, não preconceituosa, de acordo com a qual 

todo o conhecimento é igualmente importante. Pressupõe o anonimato, pois o 

conhecimento pessoal anula-se frente ao saber universal” .  

Por outro lado, e contrariamente ao que disse o DUPT-12, o DUPT-13, afirma que a 

interdisciplinaridade não é vivenciada no ensino superior, pois “a organização da 

Universidade é dominantemente disciplinar. Também porque a formação dos professores é 

disciplinar (e nem colocam a hipótese diferente). Porque no campo em que são 

especialistas é que conseguem o poder”. Observe-se que há no discurso deste entrevistado 

duas questões importantes à reflexão que ora se faz, uma que diz ser a organização da 

universidade dominantemente disciplinar e, por isso, a formação dos professores é também 

disciplinar, e outra, que levanta a questão do “poder” que têm os especialistas das diversas 

áreas.  

Essas questões levantadas pelo DUPT-13, apontam, de certa forma, para a problemática da 

fragmentação do conhecimento e também  da simplificação deste. Estas constatações, 

embora sejam reais, são, por assim dizer, avessas ao que atrás foi referido pelo DUPT-12 

quando este afirma que, “o ensino universitário é por essência, origem e vocação 

interdisciplinar. Nessa óptica do DUPT-13, no ensino superior não há lugar para a 

interdisciplinaridade e, se  for considerado que a sustentabilidade no ensino superior 

repousa, de certa forma, nos princípios da interdisciplinaridade, pode dizer-se que esse 

nível de ensino, o superior, necessita urgentemente de uma reformulação não apenas ao 

nível dos normativos, mas das práticas educativas, dos currículos e  das atitudes dos 

docentes. 
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Conclusões 

Esta análise que teve por objectivo identificar a necessária indissociabilidade entre 

interdisciplinaridade e sustentabilidade no ensino superior permite inferir, à guisa de 

conclusão ou de síntese, que esta indissociabilidade constitui algo inerente ao objecto 

empírico que aqui se apresenta, ou seja, o ensino superior. Dessa forma, há que substituir 

uma concepção fragmentária de sociedade onde estão presentes a sustentabilidade social, a 

sustentabilidade económica, a sustentabilidade ecológica, a sustentabilidade geográfica e a 

sustentabilidade cultural, para uma concepção “unitária” e complexa. No entanto, 

considerando que a vivência da interdisciplinaridade neste nível de ensino é ainda uma 

controversa e que tem acontecido por meio de práticas fragmentadas, quer seja nas práticas 

educativas, quer na concepção dos docentes, retoma-se o que foi atrás referido quando 

afirmou-se que a concepção de interdisciplinaridade presente neste texto e à relação desta 

com a sustentabilidade, orienta-se pela ideia de que a interdisciplinaridade constitui um 

conjunto de acções interligadas de carácter totalizante isenta de qualquer visão parcelada, 

tendo por objectivo a superação das fronteiras entre os diversos ramos do saber. Nesse 

sentido, infere-se que esta vivência da interdisciplinaridade em direcção à sustentabilidade 

do ensino superior, exigirá de todos um desempenho profissional que propicie à 

universidade exercer o que está na sua vocação e origem, que é ser interdisciplinar pela 

própria natureza e consequentemente sustentável. 
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Resumo 

A comunidade científica reconhece o laboratório como um contexto que promove a 
aprendizagem das Ciências e orienta os alunos na reconstrução dos seus conhecimentos 
prévios. Também os actuais programas de Ciências defendendo a promoção da 
aprendizagem do conhecimento conceptual e da metodologia científica, consideram o 
laboratório um valioso meio para atingir estes fins. Por outro lado, os manuais são vistos 
como um recurso influenciador das práticas pedagógicas dos professores, nomeadamente, 
as respeitantes ao uso do laboratório. Porém, resultados de investigações revelam que a 
maioria das actividades laboratoriais incluídas nos manuais escolares de Ciências são 
fechadas e usadas para confirmar conhecimentos, previamente apresentados aos alunos. 

Neste estudo pretende-se identificar as concepções assumidas por autores de manuais 
escolares de Ciências, acerca da componente laboratorial no ensino das Ciências, 
verificando, até que ponto, essas ideias são consistentes com as características das 
actividades que os autores inserem nos manuais. Para tal, entrevistaram-se 11 autores de 
manuais de Ciências da Natureza (5º ano). Os resultados obtidos mostram que os autores 
vêem o laboratório como um meio de ilustrar/confirmar conceitos e desenvolver 
competências de instrumentalização. Assim, assumindo concepções que, sendo 
concordantes com as características das actividades que colocam nos manuais, são 
discordantes com as perspectivas aceites pela educação em ciências e com as directrizes 
curriculares. Estes resultados indicam que os autores de manuais escolares necessitam de 
desenvolver e/ou melhorar as suas concepções acerca da utilização do laboratório no 
ensino das Ciências, a fim de elaborarem manuais que sigam as recomendações da 
investigação em educação em ciências.  

Palavras-chave: componente laboratorial; manuais escolares de Ciências; autores de 
manuais escolares;  

Introdução 

O manual escolar tem conquistado um lugar privilegiado no processo educativo, servindo 

de apoio ao trabalho do docente e substituindo, em alguns casos, o próprio programa da 

disciplina (Tiana Ferrer, 1999). O seu papel influenciador, na actividade a desenvolver na 

sala de aula, tornou este “utilitário da sala de aula” num “instrumento de poder” (Chopin, 

1992), podendo constituir um veículo de implementação na promoção da evolução 

conceptual dos alunos defendida para o ensino das Ciências, ou, antes pelo contrário, 

tornar-se num obstáculo a essa implementação. 

Por sua vez, o trabalho laboratorial tem conseguido assumir um lugar relevante no ensino 

das Ciências (Woolnough, 1998), apresentando-se como um contexto que incentiva os 
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alunos a aprender, desafiando-os a repensar os seus conhecimentos prévios. Facilitando a 

concretização de uma perspectiva social construtivista do ensino e da aprendizagem 

(Hodson & Hodson, 1998), é justificável a valorização e a ênfase que investigadores e 

educadores em ciências atribuem à componente laboratorial. 

Neste enquadramento e na tentativa de darem cumprimento às orientações curriculares e 

programáticas, os manuais incluem algumas actividades laboratoriais destinadas à 

exploração de determinados tópicos programáticos. Podendo ser aproveitadas como um 

“potencial educativo” na aprendizagem dos conhecimentos procedimental e conceptual, as 

actividades incluídas nos manuais reflectem exactamente o contrário, face às 

características que apresentam (Tamir & García Rovira, 1992). Estudos desenvolvidos, 

nomeadamente em Portugal, revelam que essas actividades, inclusive aquelas que os 

intervenientes neste estudo colocaram nos manuais em que participaram como autores, 

privilegiam os níveis mais baixos da investigação (Figueiroa, 2003): na generalidade, são 

fechadas, com um fim ilustrativo e do tipo “receita” (figura 1), não necessitando o aluno de 

planear/prever/discutir/reflectir; antes, executa a actividade, mecanicamente, seguindo as 

orientações que lhe são fornecidas. 

 

 

 
Nesta actividade, o aluno fica, 

à priori, a conhecer o que 

acontece em cada um dos solos 

na presença da água; basta-lhe 

olhar para as diferentes 

quantidades de água que 

passaram, em cada gobelé, 

para ficar a saber o tipo de solo 

mais ou menos permeável à 

água.  

 

Fig. 1. Exemplo de actividade onde 
os dados são fornecidos 

através  das gravuras 
 

Face a esta série de limitações, parece sustentável que se questione a qualidade 

pedagógico-didáctica dessas actividades e, consequentemente, o seu contributo quanto à 
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promoção do ensino-aprendizagem das Ciências. Coloca-se-nos, então, a questão de saber 

como se comportam os autores dos manuais escolares de Ciências: será que colocam no 

manual actividades com determinadas características (Figueiroa, 2003) porque 

desconhecem as actuais perspectivas para o uso do laboratório, no ensino das Ciências ou 

porque, limitações de ordem vária lhe impõem essas actividades e não outras? 

Objectivos 

Este estudo pretende identificar as concepções perfilhadas por autores de manuais 

escolares de Ciências da Natureza sobre a componente laboratorial, no ensino das Ciências, 

bem como os motivos por eles apontados na tentativa de explicarem as características das 

actividades laboratoriais que colocam nesses manuais. 

Metodologia 

O estudo envolveu 11 autores de manuais escolares de Ciências (5º ano). Elaborou-se um 

protocolo de entrevista cujas questões focam, fundamentalmente, a importância atribuída 

pelos autores à utilização do laboratório no ensino das Ciências e as razões que os levam a 

colocarem, nos manuais em que participaram como autores, actividades laboratoriais com 

determinadas características (fechadas e, sobretudo, com um fim ilustrativo). As 

entrevistas foram gravadas, formando-se, posteriormente, categorias. 

Apresentação dos resultados 

Constata-se uma grande diversidade de opiniões entre os autores, no que respeita à 

importância que atribuem ao uso do laboratório no ensino das Ciências (quadro 1). 

 
Quadro 1. Benefícios do uso do laboratório 

Autores 
 

Categorias 

 
AA 

 
AB 

 
AC 

 
AE 

 
AF 

 
AG 

 
AH 

 
AI 

 
AJ 

 
AL 

 
AM 

Confirmar/ilustrar teoria x      x x    
Desenvolver técnicas/habilidades 
laboratoriais 

  x       x  

Desenvolver criatividade, 
problematização, busca, atenção, 
observação 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

Motivar/incentivar    x    x  x  

Facilitar a aprendizagem conceptual 
(fixar, adquirir conceitos; entender 
fenómenos) 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Não justificam         x  x 
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Assim: dois referem o desenvolvimento de técnicas, três mencionam a motivação, três 

apontam a ilustração/confirmação da teoria, quatro indicam aspectos que podem ter a ver 

com a investigação, cinco referem a contribuição do laboratório para a aprendizagem da 

teoria/conceitos e dois consideram importante, mas não apresentam justificação para os 

aspectos que associam à ciência ou ao seu ensino.  

Quanto às finalidades da inclusão das actividades laboratoriais nos manuais, a maioria dos 

autores (oito) indicou mais do que uma razão (quadro 2).  

Quadro 2. Objectivos da inclusão das actividades no manual 
 Autores 

 

Categorias 

 
AA 

 
AB 

 
AC

 
AE 

 
AF 

 
AG

 
AH 

 
AI 

 
AJ 

 
AL 

 
AM 

Satisfazer um pedido de colegas  x          

Desenvolver competências de 
instrumentalização; capacidades 
essenciais; implicar os alunos o mais 
possível na sua realização 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
x 

Complementar/apoiar o estudo/a 
aprendizagem (aquisição e compreensão 
de conceitos) 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
x 

Promover a descoberta guiada         x   

Traduzir como se faz ciência/reproduzir o 
que se passou com a descoberta de certos 
fenómenos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
x 

 
 

Motivar a aprendizagem, despertar a 
curiosidade, espírito científico, 

 
x 

   
x 

  
x 

     
x 

Servir de pistas para o professor          x  

Não especificaram a ideia     x       

 

Mais de metade dos autores pretende que as actividades apoiem o aluno e/ou 

complementem a aprendizagem, sendo a motivação a “segunda” justificação mais referida. 

Apenas três dos 11 entrevistados têm em atenção o desenvolvimento de 

capacidades/competências nos alunos e somente um deles (AI) revelou preocupação em 

aumentar as oportunidades para promover esse desenvolvimento.  

A maioria dos autores foi peremptória em se revelar contra a existência de manuais 

escolares sem a presença de actividades laboratoriais: oito, dos 11 autores, não imaginam 

um manual escolar de Ciências sem actividades laboratoriais (quadro 3). 

Quadro 3. Possibilidade de um manual escolar de Ciências  
não conter actividades laboratoriais 

 

 

 

 

 Autores 
Categorias 

 
AA 

 
AB 

 
AC 

 
AE 

 
AF 

 
AG 

 
AH 

 
AI 

 
AJ 

 
AL 

 
AM 

Não imaginam   x x x x x x x  x 
Imaginam  x          
Não têm opinião formada x         x  
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Quanto aos critérios a ter aquando da elaboração dos protocolos, à excepção dos autores 

AE e AH que indicaram apenas um só “cuidado”, todos os outros referiram entre dois e 

quatro critérios/cuidados que têm, conforme é visível no quadro 4.  

 
Quadro 4. Cuidados/critérios na elaboração dos protocolos 

 
Autores

Categorias: 
 

AA 
 

AB 
 

AC 
 

AE 
 

AF 
 

AG 
 

AH 
 

AI 
 

AJ 
 

AL 
 

AM 
Apresentar uma linguagem simples, clara e 
breve 

x     x  x    

Permitir aos alunos trabalhar sós, até em casa x     x      

Serem exequíveis (a nível de material, alunos, 
professores) 

x x x  x   x x   

Serem motivadores     x x       
Permitir encontrar resposta às questões, 
relacionando-se com o tema a tratar 

 x x      x x x 

Ter em conta os objectivos, os critérios de 
avaliação/o tipo de transmissão de 
conhecimento 

       x x   

Seguir a linha do método científico/da 
descoberta 

 x         x 

Ter a ver com: a construção do 
conhecimento/com uma lógica de pesquisa e 
de envolvimento 

 x      x  x  

Surgir de uma forma natural, como se fosse 
uma aula, sendo uma sugestão para o prof. 

      x     

 

Os dois critérios mais referidos (cerca de 50%) foram a exequibilidade das actividades 

laboratoriais e a preocupação de permitirem ao aluno encontrar a resposta à 

questão/problema colocado. Apenas dois autores afirmaram preocupar-se em elaborar 

protocolos que motivem os alunos e outros dois em seguir a linha do método científico.  

No que concerne aos obstáculos que interferem na realização das actividades laboratoriais, 

os dados do quadro 5 evidenciam, para além de outros factores, as condições inadequadas 

das escolas e a formação inadequada dos professores.  

Quadro 5. Obstáculos/dificuldades à realização das actividades laboratoriais 
 

Autores 
 

Categorias 

 
AA 

 
AB 

 
AC 

 
AE 

 
AF 

 
AG 

 
AH 

 
AI 

 
AJ 

 
AL 

 
AM 

Turmas numerosas x  x   x     x 
Programas/currículos         x x  

Escolas mal equipadas  x x x x x x x x x x 

Formação inadequada/falta 
de empenho/comodismo 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
x 

Natureza da unidade       x     

 

O quadro 6 expõe as cinco categorias formadas com as respostas que os autores deram 

quando se lhes perguntou se, na situação de professores, realizavam, habitualmente, as 

actividades laboratoriais propostas no manual e, em caso afirmativo, qual a sua postura 

quanto à realização das actividades e à execução do procedimento. 
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Quadro 6. Práticas de realização das actividades adoptadas pelos autores 

 
Autores 

 

Categorias 

 
AA 

 
AB 

 
AC 

 
AD 

 
AF 

 
AG 

 
AH 

 
AI 

 
AJ 

 
AL 

 
AM 

Não realizam x x        x  

Fazem eles e os alunos 
observam 

           

Realizam (põem os 
alunos a realizar) 

        x   

R
ea

li
za

m
 

Ora duma maneira ora 
doutra, conforme o 
conteúdo/material 

   
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

   

 

 

 

 

 

 
Três dos entrevistados afirmaram que não realizam actividades, devido à situação em que 

se encontram: serviços administrativos (AL) e ensino superior (AA e AB). Dos restantes, 

apenas dois tomam uma posição extrema: para AJ são os alunos que as realizam, pois, 

como são alunos do ensino secundário, já estão habituados; AM explica que quando tinha 

18/20 alunos “eram eles que faziam tudo; eram aulas maravilhosas”; agora, com 28/30 

alunos “não dá”; ela faz e os alunos, seguindo o protocolo, vão respondendo. Os outros seis 

autores modificam a sua postura conforme o conteúdo ou o material disponível. 

Quando questionados acerca das razões que os levam a colocar nos manuais, 

preferencialmente, actividades mais para ilustrar e/ou manipular, do que para investigar, os 

autores apresentaram motivos variados que se agruparam em oito categorias (quadro 7).  

 
Quadro 7. Motivos que levam os autores a proporem actividades 

mais para ilustrar/manipular do que para investigar 
 

Autores 
 

Categorias 

 
AA 

 
AB 

 
AC 

 
AE 

 
AF 

 
AG 

 
AH 

 
AI 

 
AJ 

 
AL 

 
AM 

Mais adequado para este nível 
etário (são infantis) 

   x      x  

Preferível que o aluno “mexa” (fica 
algo) do que “perca tempo a 
pensar” 

   
x 

  
x 

      

Para o aluno (caso o professor não 
as realize) 

      x     

É suficiente para desenvolver uma 
lógica de construção do saber 

  
x 

         

O manual é feito para um tipo 
médio de alunos; não para casos 
específicos 

  
x 

         

Os outros aspectos já estão 
subjacentes 

     x      

Os outros tipos não seriam 
realizados (os professores não 
dominam) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

Não formulou nenhuma opinião x        x  x 

 

Apenas a resposta de AI se destaca ao reconhecer a importância das actividades que 

permitem ao aluno “implicarem-se mais nelas”. Contudo, considera que os professores não 
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estão preparados para as realizar e, por conseguinte, o manual não seria escolhido e não se 

venderia.  

Em relação aos principais motivos que os levam a “fornecer tudo ao aluno” em lugar de 

serem os alunos a trabalhar para a sua obtenção, a maioria dos autores apontou as idades 

dos alunos e a falta de tempo (quadro 8).  

 
Quadro 8. Razões justificativas para nas actividades laboratoriais 

“tudo ser fornecido ao aluno” 
 

Autores 
 

Categorias 

 
AA 

 
AB 

 
AC 

 
AE 

 
AF 

 
AG 

 
AH 

 
AI 

 
AJ 

 
AL 

 
AM 

Nível etário (evita dispersão; 
sentem apoio; só alguns 
conseguem; devem ser orientados) 

 
x 

  
x 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  
x 

Economia em termos de tempo x    x x x     

Disponibilizar o resultado (caso o 
professor não faça) 

    
x 

  
x 

     

Apoio necessário para realizar a 
actividade e entender o que faz 

          
x 

 

Organização das situações 
didácticas 

 x        x  

 

Entre as alterações que os autores gostariam de imprimir ao seu manual (quadro 9), 

predominam as que se relacionam com o aspecto formal: corpo de letra, divisão do manual 

em dois volumes, texto da contracapa, aumento do número de páginas, alteração da 

disposição do texto e maior destaque para as actividades laboratoriais, mas mantendo-as. 

 
Quadro 9. Introdução de alterações no manual 

 
Autores 

 

Categorias 

 
AA 

 
AB 

 
AC 

 
AE 

 
AF 

 
AG 

 
AH 

 
AI 

 
AJ 

 
AL 

 
AM 

A nível gráfico x  x     x  x  
A nível de tipos de actividades 
laboratoriais 

   x x       

A nível de conteúdos     x x     x 
Nenhuma alteração  x     x     

Ainda não sabem         x   

 

Todos os entrevistados responderam afirmativamente, quanto à concordância do manual 

escolar com os actuais programas, embora uns se limitassem ao simples “sim” e outros 

tenham referido a relação dos conteúdos/temas incluídos no manual e no programa. No 

conjunto dos 11 autores, AM informou que tinha colaborado na realização do programa e, 

portanto, tentado seguir “aqueles princípios”; AB também evidenciou essa concordância 

afirmando que “o programa está completamente na linha do que era o discurso de muitos 

professores do 4º grupo, já no final dos anos 70, que sempre estiveram na vanguarda”. 
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Discussão dos resultados 

Os resultados obtidos parecem apontar para ideias muito semelhantes quanto à 

importância/utilização do laboratório no ensino das Ciências e quanto à estruturação, nos 

manuais escolares, das actividades laboratoriais. Considerando a actividade laboratorial 

imprescindível e indissociável do ensino das Ciências, quer pelas vantagens advindas do 

seu uso, quer pela natureza da disciplina, nenhum dos autores concebe a ideia de existirem 

manuais de Ciências sem actividades laboratoriais. Contudo, não atribuem grande 

importância às actividades que exigem que os alunos pensem e investiguem, pois quase 

todos consideram que apenas uma minoria dos alunos, nestas idades, seria capaz de as 

realizar. Assim, a colocação, nos manuais escolares, de actividades fechadas, 

proporcionando um fraco envolvimento, sobretudo cognitivo, aos alunos, privilegiando-se, 

na maior parte dos casos, a ilustração e a manipulação, do que a investigação (Figueiroa, 

2003), é consciente e não acidental. Efectivamente, praticamente todos os autores 

justificam achando que é o mais adequado para este nível etário, não vendo qualquer 

viabilidade na implementação de outros tipos, nomeadamente, as do tipo Investigativo. 

Somente dois autores reconhecem que as actividades incluídas nos manuais deveriam 

permitir que os alunos fossem mais implicados nelas. Apenas dois dos entrevistados se 

propõem, nas próximas edições, a fazer alterações no manual escolar em que participaram: 

um a nível da localização das actividades laboratoriais e outro alterando alguns tipos. 

Portanto, estão satisfeitos com as actividades tal como estão, defendendo que a actual 

estruturação é a mais proveitosa e a que mais agrada aos professores (se as actividades 

fossem mais abertas, os alunos não as conseguiam realizar e o livro não se venderia), o que 

leva a crer que, nos próximos tempos, tudo continuará como até aqui.  

Não esquecendo que os autores de manuais escolares são também professores, era de 

prever o tipo de respostas obtidas que mais não são que confirmações do que a literatura 

apresenta acerca das concepções dos docentes, quanto ao uso do laboratório e às 

finalidades possíveis de atingir com a sua utilização (De Pro Bueno, 2000) e quanto às 

razões apontadas como impeditivas para a realização das referidas actividades (Del 

Carmen, 2000). A ênfase colocada por alguns entrevistados na aprendizagem por 

descoberta merece também ser questionada, dado que não é a forma mais adequada para 

veicular aos alunos uma imagem correcta da ciência (Hodson & Hodson, 1998). 
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Conclusões e implicações 

Tendo em conta os objectivos delineados, concluiu-se que:  

 Os autores reconhecem importante e indispensável a componente laboratorial no 

ensino das Ciências mas, consideram-na um complemento e associam-na pouco 

ao desenvolvimento de capacidades/competências investigativas; 

 Os principais obstáculos à realização das actividades laboratoriais que a maioria 

dos autores referiu foram a falta de condições, seguindo-se, apontadas por quase 

metade, a formação inadequada dos professores e as turmas numerosas; 

 A justificação mais frequente para a inclusão de actividades laboratoriais bastante 

fechadas é o nível etário dos alunos que, segundo consideram, não permite a 

realização de outros tipos (ex: tipo Investigativo); 

 Embora não apontem as editoras como elemento condicionante ao tipo/estrutura 

das actividades laboratoriais, o mesmo já pode não suceder com as vendas que, 

segundo um autor, acabam por limitar o tipo de actividades colocadas no manual; 

 Todos os autores concordam com a estruturação das actividades laboratoriais 

incluídas nos manuais, não pretendendo alterá-las nas próximas edições. 

Ao que parece, o tipo de actividades laboratoriais que os manuais de Ciências 

propõem são, pelo menos em parte, fruto das ideias que os seus autores possuem nesse 

domínio, dando a entender que não o fazem por imposição da editora, pois quase todos 

admitiram que esta apenas coloca restrições gráficas/logísticas e não nos conteúdos e/ou na 

estruturação das actividades. Apesar destas limitações, todos conseguiram colocar no 

manual as ideias pedagógico-didácticas que tinham à partida. Esta consonância entre as 

concepções dos autores e o que na prática fazem ajuda a compreender o porquê das 

características das actividades laboratoriais que os manuais apresentam: acabam por ser o 

reflexo consequente e directo das perspectivas que os autores assumem, convictamente: as 

actividades laboratoriais são imprescindíveis mas os alunos, nestas idades, são incapazes 

de pensar e de investigar. 

Dado que os manuais escolares influenciam os professores na escolha das actividades 

laboratoriais que realizam (Dourado & Leite, 2006) e que, neste estudo, se verificou que 

nenhum dos autores pretende alterar a estruturação das actividades que tem vindo a colocar 

nos manuais, torna-se imprescindível organizar “espaços” de formação que contribuam 

para sensibilizar os autores de manuais escolares de Ciências acerca da necessidade de 
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proporem actividades laboratoriais com maior grau de abertura e fomentar o abandono dos 

protocolos laboratoriais de tipo receita (Figueiroa, 2001; Moreira, 2003). 

Esperemos que a recente legislação sobre avaliação e certificação de manuais escolares 

(D.R. nº 249/2007) faça aumentar a sua qualidade científica e pedagógica, designadamente, 

no que concerne às actividades laboratoriais que sugerem. 
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Resumo 

A presente comunicação centra-se no processo de revisão curricular e de actualização de 
manuais escolares da Área de Meio Físico e Social (da 1.ª à 4.ª Classe) da República 
Democrática de São Tomé e Príncipe. Este processo integrou-se num projecto mais amplo 
de Reforma do Ensino Básico, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e pelo 
Banco Mundial, que contou com o apoio técnico de uma equipa de consultores da Escola 
Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém (ESES). 

Nesta comunicação apresentam-se alguns resultados de uma investigação de natureza 
qualitativa, baseada em estudos de caso, que pretendeu identicar as perspectivas de quatro 
professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico relativamente ao processo de revisão curricular e 
de actualização de manuais escolares de Meio Físico e Social. Estes professores foram 
seleccionados por terem integrado a equipa local de testagem durante todo o proceso. 
Como método de recolha de dados recorreu-se a entrevistas semi-estruturadas.  

Esta investigação insere-se num estudo de avaliação mais amplo, desenvolvido pela equipa 
da ESES, que pretende avaliar o impacto da sua intervenção no âmbito da Reforma do 
Ensino Básico da República Democrática de São Tomé e Príncipe. 

Constatam-se impactos positivos no conhecimento profissional dos professores 
entrevistados, resultantes dos materiais didácticos elaborados e da formação e supervisão 
proporcionadas. Contudo, por enquanto, estes impactos parecem limitar-se aos professores 
envolvidos na fase de testagem. 

Palavras-chave: Reforma curricular; Meio Físico e Social; Educação em ciência; 
Formação de professores; Manuais escolares. 

A Reforma do Ensino Básico na República Democrática de São Tomé e Príncipe  

Desde o ano lectivo de 2005-2006 que a República Democrática de São Tomé e Príncipe 

procede a uma Reforma do Ensino Básico, nomeadamente do 1.º Ciclo – constituído pelas 

quatro primeiras Classes – e do 2.º Ciclo – constituído pela 5.ª e 6.ª Classes – com o apoio 

financeiro da Fundação Calouste Gulbenkian e do Banco Mundial. Esta reforma, que se 

prolongará até ao ano lectivo de 2009-2010, envolve a revisão curricular e a actualização 

dos manuais escolares, contando para o efeito com o apoio técnico de uma equipa de 

consultores da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém (ESES), 

coordenada por Maria João Cardona. Esta equipa, a partir de um diagnóstico da realidade 

do país e em interacção com um leque alargado de decisores políticos, técnicos do 
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Ministério da Educação, professores e outros cidadãos, elaborou uma proposta de 

reformulação dos programas.  

Essa proposta actualizou os programas do ensino básico já existentes, integrando os 

elementos recolhidos na fase de diagnóstico e as alterações prevista na Lei de Bases da 

Educação da República Democrática de S. Tomé e Príncipe (Lei 2/2003, D.R. nº 7 de 

2/6/2003) que previam, por exemplo, para o 1.º Ciclo do Ensino Básico, um reforço dos 

conteúdos referentes à área de desenvolvimento pessoal e social e a diferenciação das 

seguintes áreas: a) Língua Portuguesa; b) Matemática; c) Meio Físico e Social; d) 

Expressões – Plástica, Dramática, Musical e Motora. Nesta revisão acentuou-se a 

interdisciplinaridade e a transversalidade das diferentes áreas curriculares, conferiu-se 

maior visibilidade à Área das Expressões – muito subestimada nas escolas básicas deste 

país – e procedeu-se à disseminação dos conteúdos da área transversal de desenvolvimento 

pessoal e social – educação ecológica, do consumidor, familiar, sexual, para a saúde, para a 

participação nas instituições e serviços cívicos e para a prevenção de acidentes – por todas 

as áreas curriculares. Inicialmente, previa-se que o regime de monodocência existente no 

1.º Ciclo fosse alargado para o 2.º Ciclo do Ensino Básico. Contudo, a falta de professores 

preparados para este novo modelo impediu a sua concretização, ficando o currículo do 2.º 

Ciclo organizado em quatro áreas: a) Língua Portuguesa; b) Matemática; c) Ciências 

Naturais e Sociais; d) Expressões; e e) Língua Estrangeira (esta última área foi a única que, 

por decisão local, não foi apoiada pela equipa da ESES).  

Seguidamente, a ESES (em interacção com professores e técnicos do Ministério da 

Educação locais) procedeu à concepção e testagem faseada de manuais escolares e à 

formação contínua de professores de forma a capacitá-los para a implementação do novo 

currículo e dos conteúdos, actividades e metodologias previstos nos novos manuais. 

No 1.º Ciclo do Ensino Básico, que funciona em regime de monodocência, optou-se por 

integrar todas as áreas curriculares num único volume para cada classe para facilitar a 

interdisciplinaridade e a transversalidade. O manual de cada classe é acompanhado por 

dois volumes com “Sugestões Pedagógicas” para as diferentes áreas e um “Caderno de 

Actividades” com propostas de actividades e de avaliação. 

Para a 5.ª e a 6.ª Classes, foram preparados manuais distintos para cada uma das cinco 

áreas curriculares. Estes manuais já integram propostas de actividades e de avaliação. 

Foram, também, elaboradas “Sugestões Pedagógicas”.  
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O conjunto dos vários volumes de cada área disciplinar (“Manual Escolar”, “Sugestões 

Pedagógicas” e, no caso do 1.º Ciclo, “Caderno de Actividades”) pretende constituir um 

elemento de auto-formação dos professores e técnicos locais, reunindo indicações 

rigorosas dos conteúdos e orientações precisas e diversificadas para a sua abordagem, que 

permita a todos os professores, incluindo aqueles com menor formação académica e 

experiência lectiva ou que ensinam em regiões mais remotas, a implementação de um 

ensino que não omita ou desvalorize qualquer área curricular ou conteúdo específico. 

A concepção dos vários volumes baseia-se num diagnóstico rigoroso e exaustivo da 

realidade local que permite a selecção de temas socialmente relevantes e elementos 

culturais locais. Assim, os manuais escolares apresentam uma forte ligação à cultura e 

sociedade locais e incluem propostas de actividade adequadas aos recursos existentes. Os 

diferentes volumes produzidos são testados em turmas experimentais, distribuídas por todo 

o país, de forma a avaliar-se a adequabilidade e exequibilidade das suas propostas. Esta 

testagem permite recolher sugestões de reformulação que são integradas nos manuais antes 

da sua generalização a todas as escolas do país. A testagem dos manuais é acompanhada 

pela equipa da ESES através de: a) sessões de formação sobre os novos conteúdos e 

abordagens educativas destinadas aos professores das classes experimentais e aos técnicos 

do Ministério da Educação envolvidos no apoio à Reforma Curricular; e b) sessões de 

supervisão nas diferentes classes experimentais que pretendem, simultaneamente, avaliar a 

forma como o programa e os manuais estão a ser utilizados e reforçar a formação dos 

professores. Ao longo de cada ano lectivo decorrem três ou quatro missões de formação e 

supervisão de elementos da equipa da ESES, com a duração de três semanas.  

Actualmente, procede-se à generalização do novo currículo e dos novos manuais para os 

quatro primeiros anos de escolaridade (1.º Ciclo do Ensino Básico) e procede-se à 

concepção e testagem dos manuais para as 5.ª e 6.ª Classes. 

A Área do Meio Físico e Social para o 1º Ciclo do Ensino Básico 

O programa para a Área do Meio Físico e Social (1.ª à 4.ª Classe) e todos os materiais 

didácticos de apoio (“Manual Escolar”, “Sugestões Pedagógicas” e “Caderno de 

Actividades”) foram concebidos a partir de um diagnóstico exaustivo da realidade local, 

centrando-se em temas e problemas socialmente relevantes para a população de São Tomé 

e Príncipe. Assim, são considerados diversos domínios: a) A organização da sociedade (a 

família; a escola; organização social – as instituições); b) O povoamento e as actividades 
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económicas (povoamento/localidade; habitação; actividades económicas; transportes e 

comunicações); c) Materiais e suas aplicações em sociedade; d) O ser humano e a saúde 

(corpo humano; saúde e segurança; alimentação; habitação); e) Os seres vivos e o 

ambiente; f) O planeta Terra (Terra no espaço; o território); e g) Património cultural e 

natural. 

Partindo da observação e da análise do que é próximo e conhecido dos alunos, procura-se 

alargar progressivamente os seus horizontes do conhecimento, as suas capacidades de 

pesquisa e de reflexão, o seu espírito crítico e interventivo, quer ao nível da realidade local, 

quer progressivamente em relação a outros territórios mais amplos (a região, o país, o 

continente africano, o mundo). Todo o trabalho a realizar com os alunos parte da 

observação e análise da realidade circundante e de situações concretas com o objectivo de 

promover o reforço da sua identidade, suscitar a curiosidade e desenvolver conhecimentos, 

capacidades e atitudes que permitam uma melhor compreensão e intervenção crítica no 

meio local, tendo em vista a melhoria da sua qualidade de vida, numa lógica de 

desenvolvimento sustentável. 

Tanto no programa como nos materiais didácticos atribui-se especial atenção: a) ao 

conhecimento, valorização e preservação do património natural do arquipélago; b) à 

promoção de hábitos alimentares e comportamentais saudáveis entre a população; c) à 

prevenção e ao combate a doenças resultantes do contágio por microrganismos e da 

poluição ambiental (promovendo o envolvimento activo dos cidadãos na resolução destes 

problemas); d) à prevenção de acidentes em casa, na escola e na rua; e e) à identificação e 

resolução de problemas ambientais. 

Metodologia 

Conforme já foi referido, nesta comunicação apresentam-se alguns resultados de uma 

investigação de natureza qualitativa, baseada em estudos de caso, que pretendeu identificar 

as perspectivas de quatro professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico relativamente ao 

processo de revisão curricular e de actualização de manuais escolares de Meio Físico e 

Social. Estes professores foram seleccionados por terem integrado a equipa local de 

testagem durante todo o proceso. Trata-se de duas professoras e dois professores com 

tempos de serviço que variam entre os vinte e os vinte e seis anos. Como formação base 

possuem o 9º ou o 11º ano, completado por um curso de Magistério Primário com a 

duração de 3 anos. 
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Como método de recolha de dados recorreu-se a entrevistas semi-estruturadas, gravadas 

em suporte áudio. As transcrições integrais das entrevistas foram submetidas a uma análise 

de conteúdo de tipo categorical que envolveu a classificação dos elementos de 

significação, de acordo com determinadas categorias susceptíveis de introduzir ordem na 

aparente desordem dos dados em bruto (Bardin, 1977; Bogdan e Biklen, 1994). 

Esta investigação insere-se num estudo mais amplo, desenvolvido pela equipa da ESES, de 

avaliação do impacto da sua intervenção no âmbito da Reforma do Ensino Básico da 

República Democrática de São Tomé e Príncipe. 

Perspectivas de Professores Locais sobre a Revisão Curricular e a Actualização de 

Manuais Escolares de Meio Físico e Social (1.ª à 4.ª Classe) 

A totalidade dos professores entrevistados avalia de forma bastante positiva tanto a revisão 

curricular como a actualização dos manuais escolares da Área de Meio Físico e Social. 

Consideram que a reforma curricular reforçou o nível de exigência desta área, aumentando 

a quantidade e a variedade de tópicos curriculares e introduzindo novas abordagens 

metodológicas. 

“Agora há mais exigência. Eles têm que estudar mesmo.” (Joaquim) 

“Os conteúdos nos manuais actuais são mais alargados. Não fala só do 
nosso país, fala do que podemos fazer para além fronteiras. (...) O novo 
programa exige estudo. Eles têm que estudar.” (Ana) 

“O novo programa alarga mais horizontes. Traz coisas da nossa terra e do 
exterior também. Não aprendemos apenas acerca da nossa terra. Não 
podemos estar aqui só amarrados ao que é de São Tomé. (...) Temos que 
aprender um bocado dos PALOPs, um bocado também de Portugal e até de 
outras partes da Europa.” (Joaquim) 

Na opinião dos professores entrevistados, a formação contínua disponibilizada no âmbito 

da reforma curricular promoveu uma mudança de práticas de sala de aula, rompendo com 

um ensino centrado exclusivamente no discurso do professor e estimulando a observação e 

investigação de elementos do meio físico e social, nomeadamente, através da realização de 

visitas de estudo e de actividades práticas de observação e experimentação. Esta mudança 

de práticas terá tido impacto nas aprendizagens dos alunos. 

“Anteriormente, era o professor o centro de todo o saber. Actualmente, com 
essa nova dinâmica isso não acontece. O professor faz trabalho em grupo, 
lança motivação, procura a sugestão dos alunos.” (Joaquim) 

“Actualmente, é mais dinâmico. (...) Conversando mais, manipulando, 
experimentando, fazendo as coisas no concreto. Com o contacto directo as 
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crianças aprendem muito mais. (...) Por exemplo, quando demos mudanças 
de estado, trouxemos velas, trouxemos tudo isso. Quando estudámos os 
seres vivos, levámos as crianças a terrenos pantanosos, onde há mais 
abundância de búzios [caracóis]. Então as crianças gostam mesmo. (...) As 
crianças estão a manipular e aprendem mais facilmente do que estar a 
escrever para decorar. Outra vez, fomos ao posto médico e o senhor 
enfermeiro deu explicações sobre higiene. Quando eles vêem as coisas, 
aprendem melhor” (Joaquim) 

“Se tivermos contacto directo os alunos entendem melhor sobre o assunto. 
Porquê falar de uma planta dentro da sala de aula quando temos tantas 
plantas à volta da escola? A questão é que o aluno gosta mais de sair, 
porque estar ali sempre sentado...” (Carlos) 

“Aprendi como se faz uma experiência, como se elabora uma visita. Porque 
dantes eu não programava visita, apenas dizia aos alunos ‘Hoje vamos para 
o museu’. Mas hoje já sei o que tenho que fazer, que eles têm que responder 
a umas perguntas, eles têm que dizer o que observaram, etc.” (Ana) 

Contudo, consideram que este impacto ter-se-á limitado aos professores e às turmas 

envolvidos na testagem e nas sessões de formação e de supervisão. Apesar da maioria das 

escolas de São Tomé e Príncipe estar próxima da floresta ou de ambientes marinhos, 

tradicionalmente os professores não promovem o contacto directo ou a investigação destes 

ambientes. Apesar da riqueza e exuberância dos recursos naturais, os professores ensinam 

a Área de Meio Físico e Social de forma meramente expositiva e conceptual, sem 

recorrerem a actividades de observação ou de investigação do meio.  

Outro impacto positivo referido pelos professores entrevistados consiste no maior 

envolvimento dos alunos nas actividades escolares e no desenvolvimento das suas 

competências comunicacionais, resultantes de uma maior preocupação dos professores em 

explorarem as ideias prévias dos alunos, dos temas das actividades propostas nos materiais 

didácticos e da realização (mesmo que esporádica) de actividades de discussão e em grupo. 

Sentem que a maior interacção na sala de aula promove o entusiasmo e a aprendizagem. 

“Os alunos começaram a participar e a dar as suas opiniões. (...) Discutem 
com entusiasmo. Há sempre diálogo. Há sempre coisas novas. (...) Fazíamos 
pouco trabalho em grupo e eu verifiquei que agora o trabalho em grupo 
ajuda muito os alunos. As crianças aprendem melhor e ficam com 
entusiasmo em saber tudo.” (Hélia) 

Outro aspecto que emerge do discurso dos professores entrevistados é a importância que os 

materiais didácticos (“Manual Escolar”, “Sugestões Pedagógicas” e “Caderno de 

Actividades”) assumem na formação dos próprios professores, constituindo um elemento 

de auto-formação relativamente a conteúdos e abordagens pedagógicas: 

“Nós fazíamos algumas actividades mas não era assim como fazemos agora. 
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Porque agora, os novos manuais ajudam-nos bastante. Agora fazemos 
melhor, utilizamos novos métodos e damos os conteúdos mais 
aprofundados. Os alunos entendem melhor. E o professor se tiver qualquer 
dúvida também consegue inteirar-se bem do assunto.” (Hélia) 

“[As sugestões pedagógicas] São úteis. O professor tem que consultar as 
sugestões pedagógicas antes de entrar no manual do aluno para dar a sua 
aula. Portanto, sugestão pedagógica é o caminho, é bastante importante.” 
(Joaquim) 

O apoio metodológico proporcionado pelos técnicos locais do Ministério da Educação 

também tem sido apreciado. Contudo, este apoio foi suspenso, por falta de recursos 

financeiros, durante o processo de generalização da reforma e dos manuais a todas as 

escolas do país. Logo, durante os últimos tempos, têm sido os professores que participaram 

na testagem a assegurar apoio aos colegas das escolas de zonas adjacentes. 

“Este ano não houve formação porque o Ministério não desbloqueou verba 
para a formação. Então, houve uma formação assim muito superficial. Essa 
formação não chega, os professores necessitam de mais formação para 
aprenderem o método em pleno. Nas escolas certos professores vêm ter 
connosco. Então nós, dentro das nossas possibilidades, tentamos ajudar.” 
(Joaquim) 

O discurso destes professores indicia alguns impactos positivos nas suas concepções e 

práticas relativamente ao ensino da Área do Meio Físico e Social, resultantes da 

intervenção da ESES no âmbito da Reforma do Ensino Básico da República Democrática 

de São Tomé e Príncipe. A intervenção realizada através dos materiais didácticos 

elaborados e da formação e da supervisão proporcionadas terá tido repercussões no 

conhecimento profissional dos professores entrevistados e nas dinâmicas de sala de aula 

por eles implementadas. Contudo, por enquanto, este impacto parece limitar-se aos 

professores envolvidos na fase de testagem, devido a alguma dificuldade do Ministério da 

Educação de São Tomé e Príncipe em proporcionar formação e apoio aos restantes 

professores. Consequentemente, tanto o Ministério da Educação como a equipa da ESES 

estão, neste momento, fortemente empenhados numa acção concertada destinada a 

ultrapassar este problema. 
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Uma variável de natureza metacognitiva que condiciona o controlo da própria 

compreensão consiste na formulação de perguntas. Algumas das dificuldades na 

aprendizagem das ciências estão relacionadas com o facto de os alunos não disporem de 

esquemas adequados para compreender a informação que se lhes apresenta (Otero, 1990), 

ou, possuindo-os, não activarem os esquemas mais adequados à sua compreensão. Assim, 

quem lê e não entende o que lê, manifestando dificuldades em dizer o que não percebe e 

por que não percebe, deveria, supostamente, perguntar mais. Segundo Person et al. (1994), 

esses alunos não conseguem controlar o seu grau de compreensão, o que conduz à inibição 

de perguntar. Esses dados foram também referidos por Baker (1979), Glenberg, Wilkinson 

e Epstein (1982), Graesser e McMahen (1993), Markmann (1979) e Pressey, Ghatala, 

Woloshyn e Pirie (1990) que verificaram, nos seus estudos, que alguns alunos formulam 

um número baixo de perguntas por sentirem dificuldades em identificar os seus défices de 

conhecimento, em detectar informação contraditória num texto, em detectar a falta de 

dados para a resolução de um problema ou, ainda, em distinguir os dados supérfluos 

daqueles que são essenciais (Person et al (1994). 

A formulação de perguntas pode ser considerada uma consequência directa da necessidade 

de processamento de informação contida num texto. O primeiro objectivo de um leitor é a 

criação de uma representação interna da situação que se ajuste ao objectivo da leitura. As 

perguntas estão directamente relacionadas com os obstáculos que surgem quando se 

procura elaborar uma representação mental apropriada. Criar um modelo de situação 

envolve a geração de inferências a partir dos elementos do texto. Essas inferências 

correspondem a três tipos de perguntas que podem ser formuladas quando se tenta criar o 

referido modelo: perguntas relacionadas com associações, explicações e predições (Ishiwa, 

Macías e Otero, 2007).  
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O objectivo deste estudo é determinar a influência das metas de leitura na formulação de 

perguntas. Baseia-se na conceptualização desenvolvida por Ishiwa, Macías, Maturano e 

Otero (2008) que considera que a formulação de perguntas ocorre quando surge um 

obstáculo, o qual, por sua vez, depende do objectivo de leitura. A ênfase do trabalho reside 

então na identificação dos obstáculos encontrados ao criar um modelo situacional de um 

sistema descrito em textos em ciências. Neste caso, classificamos os obstáculos 

encontrados pelos sujeitos e as perguntas efectuadas em três grandes categorias: 

representação das entidades do sistema, justificação destas entidades e previsão das 

consequências do funcionamento do sistema. Estas três categorias representam os três tipos 

de obstáculos que os sujeitos podem encontrar e manifestar na forma de pergunta. 

A nossa hipótese de trabalho leva-nos a supor que o conhecimento das entidades é um 

elemento básico para a compreensão de um texto. As perguntas de justificação seguir-se-

lhe-ão em complexidade e necessidade, dado que representar justificações na memória 

implica ter já representado as entidades. Por fim, os sujeitos podem encontrar obstáculos e 

formular perguntas relacionadas com as consequências dos processos representados. É de 

esperar também que estas últimas perguntas sejam escassas, de acordo com o que se 

encontrou na investigação no campo das inferências.  

Uma vez que os alunos fazem muitas perguntas de antecedente causal quando lêem textos 

de ciências (Costa, Caldeira, Gallástegui, Otero, 2000), esperava-se que estas fossem 

formuladas em grande número. No entanto, ler o enunciado de um texto que descreve um 

dispositivo experimental implica uma meta diferente: perceber como se constrói e, 

consequentemente, criar uma representação mental diferente. Portanto, neste caso, 

esperava-se que os sujeitos fizessem mais perguntas sobre as entidades do que perguntas 

sobre relações causais, em comparação com a situação de leitura do mesmo texto com o 

propósito único de compreendê-lo. 

Foram realizados dois estudos. No primeiro, participaram 120 alunos do 8º ano de 

escolaridade e 100 alunos do 12º ano de escolas portuguesas, sendo proposta aos sujeitos a 

leitura de dois textos descrevendo experiências de Física: “O Submarino” (texto com 143 

palavras) e “Aquecer água com um objecto” (texto com 153 palavras) que são 

apresentados no Quadro 1. Os dois fenómenos descritos podiam ser reproduzidos em 

laboratório. Cada um dos textos é composto por dois parágrafos: um que descrevia o 

dispositivo e outro que procurava explicar os fenómenos ocorridos. Foi fornecido aos 

estudantes um pequeno caderno contendo os dois Textos referidos. 
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AQUECER ÁGUA COM UM OBJECTO 

O processo mais natural e mais rápido de aquecer água é pôr uma cafeteira com água ao lume. O que 

talvez nem toda a gente saiba é que também se pode aquecer água de outra forma mais original. É o que irás 

fazer, montando a seguinte experiência, que ilustra o princípio de equivalência trabalho-calor. Arranjas um 

objecto bem pesado que se suspende por um fio bastante resistente. Esse fio deverá estar enrolado num tubo 

vertical ligado a várias pás que possam rodar solidárias com ele. Colocas as pás e o tubo dentro de um 

recipiente com a água que pretendes aquecer. Quando deixares cair o objecto pesado, as pás começarão a 

rodar e a água aquecerá.  

A explicação do fenómeno é a seguinte: o peso do objecto que cai de uma certa altura realiza 

trabalho: o objecto cai e faz mover as pás que, desse modo, adquirem energia cinética. As pás, rodando, 

realizam trabalho sobre a água aumentando, assim, a sua energia interna. Isto pode ser comprovado 

registando a subida da temperatura da água. 

O SUBMARINO 

Os submarinos exploram as profundidades dos oceanos, ora flutuando, ora mergulhando até ao 

fundo. Para se entender como funcionam, Descartes inventou um brinquedo: um pequeno submarino que 

pode ser feito com auxílio de uma tampa de esferográfica de plástico, à qual se agarra um pedaço de 

plasticina. O submarino coloca--se dentro de uma garrafa de plástico com água quase até ao cimo, de modo a 

flutuar com a ponta da tampa fora de água. Deve-se ter o cuidado de escolher uma tampa sem orifício e de 

testar, dentro de um copo com água, a quantidade de plasticina,  para que o submarino flutue. Se se rolhar 

bem a garrafa, quando se apertam os lados da garrafa, o submarino desce até ao fundo. Para fazer subir o 

submarino, basta deixar de apertar a garrafa.  

Um físico explicaria que um corpo flutua sempre que o seu peso equilibra a impulsão exercida pelo 

líquido sobre ele. Como a impulsão é uma força de intensidade igual à do peso do volume de líquido 

deslocado, esta aumenta um pouco quando se aperta a garrafa. Porém, o peso do submarino também aumenta, 

visto que entra mais água para dentro da tampa. No entanto, um facto é certo: o submarino mergulha quando 

o seu peso passa a vencer a impulsão. 

Quadro 1 

Consideraram-se duas condições: Condição A - “Ler para compreender” e Condição B – 

“Ler para experimentar”. Era pedido aos alunos que escrevessem todas as perguntas sobre 

as dúvidas que tivessem sobre os textos. As instruções referiam que os alunos deveriam, no 

final da tarefa, responder a questões sobre os textos.  

As perguntas formuladas foram classificadas de acordo com a categorização proposta por 

Ishiwa et al. (2008): 
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• Perguntas sobre as entidades (Tipo 1) 

• Perguntas sobre relações causais entre as entidades (Tipo 2) 

• Perguntas de predição (Tipo 3) 

Os resultados deste estudo revelaram que, para o 8º ano, não se verificaram diferenças 

entre as duas condições relativamente ao número de perguntas T1, T2 e T3. No entanto, o 

número e o tipo de perguntas variou de forma estatisticamente significativa em função do 

texto: 

- Foram formuladas mais perguntas T1 no texto “Aquecer”. 

-Foram formuladas mais perguntas T2 no texto “Submarino”.  
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 No 12º ano não se verificaram diferenças entre as duas condições relativamente ao 

número de perguntas T1, T2 e T3, não se verificando também interacções entre texto e 

tarefa. Também neste ano de escolaridade, o número e o tipo de perguntas variaram de 

forma estatisticamente significativa em função do texto. Assim: 

- Foram formuladas mais perguntas T1 no texto “Aquecer”, em ambas as condições. 

- Foram formuladas mais perguntas T2 no texto “Submarino”, em ambas as condições. 
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Com efeito, não se verificou o efeito das metas de leitura na formulação de perguntas. O 

número e o tipo de perguntas variaram, somente, em função do texto. 

Os sujeitos deveriam fazer perguntas diferentes dependendo dos obstáculos que 

encontrassem. Esses obstáculos são determinados pela representação que os sujeitos 

tentam criar. No entanto, essa representação depende de dois factores: a) a tarefa proposta 

que, neste caso tal como nos anteriores, seria compreender e experimentar e b) a 

capacidade dos sujeitos para criar uma representação adequada para a tarefa proposta. Se 

no estudo anterior não se encontrou diferença devido à tarefa, talvez isso se pudesse dever 

a duas razões: a) a tarefa não foi suficientemente potente para que os sujeitos criem 

representações diferentes e b) os sujeitos não conseguiram, ou não souberam criar 

representações diferentes. Se fosse esta última hipótese, poder-se-á facilitar-lhes a 

construção de uma representação mental adequada mediante a observação directa dos 

materiais (o ideal seria que construíssem mesmo o dispositivo, mas isso complicaria muito 

o desenho experimental).  

Uma vez que tinha havido, no estudo anterior, uma diferença significativa no número de 

perguntas em função do texto, fez-se uma análise do tipo de perguntas que os alunos 

tinham feito (quer perguntas T1, quer perguntas T2), procurando verificar se elas incidiam 

sobre conceitos ou entidades (neste caso, conceitos da Física) considerados mais 

abstractos. Verificou-se que o texto “Aquecer água com um objecto” deveria ser um texto 

envolvendo conceitos mais difíceis para o aluno, menos apreendidos nos anos de 

escolaridade que frequentaram e, talvez por isso, fosse maior o número de perguntas T1 

neste texto. Os alunos necessitariam de esclarecer o significado de conceitos que para eles 

seriam mais abstractos e inacessíveis.  

Pensou-se, então, num segundo estudo em que se teriam novamente 2 condições na 

realização da tarefa: ler para compreender, e ler para construir, mas substituiu-se o texto 

“Aquecer” por outro que envolvesse assuntos familiares ao aluno, tal como o texto 

“Submarino”. 

Realizou-se o novo estudo com 53 alunos do 12º ano de uma escola secundária portuguesa. 

Optou-se por fazer este trabalho com apenas um ano de escolaridade. Apresentaram-se aos 

estudantes dois textos que descrevem experiências de Física e Química, cada um com dois 

parágrafos: um que descrevia o dispositivo e outro que procurava explicar os fenómenos 
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ocorridos: o “O Submarino” (texto com 135 palavras) e “Canhão de Etanol” (texto com 

145 palavras), tal como se pode verificar no Quadro 2. 

O SUBMARINO 

Para se entender como funcionam os submarinos, pode-se utilizar um brinquedo inventado por 

Descartes. Este pode ser feito com uma tampa de esferográfica de plástico, sem orifício, à qual se agarra um 

pedaço de plasticina. A tampa coloca-se dentro de uma garrafa de plástico com água quase até ao cimo. 

Deve-se testar, dentro de um copo com água, a quantidade de plasticina para que a tampa flutue. A tampa 

deve flutuar com a ponta fora de água. Deve-se rolhar bem a garrafa. Quando se apertam os lados da garrafa, 

a tampa desce até ao fundo. Para fazer subir a tampa, basta deixar de apertar a garrafa.  

Um físico explicaria que um corpo flutua sempre que a impulsão exercida pelo líquido é igual ou 

maior do que o seu peso. A impulsão é uma força de intensidade igual à do peso do volume de líquido 

deslocado. É claro que a impulsão diminui um pouco quando se aperta a garrafa... mas aumenta novamente, 

quando se deixa de apertar a garrafa. Isto explica que a tampa se afunde ou flutue. 

 

“CANHÃO” DE ETANOL 

Para compreender como funcionam os canhões, pode-se utilizar o “canhão” de etanol (álcool 

vulgar). O “canhão” prepara-se espetando um prego grande de cada lado de uma garrafa forte (uma garrafa 

de sumo, por exemplo). As extremidades dos dois pregos devem ficar a uma distância concreta de 0,6 cm, 

uma da outra e sem nada entre elas. Deita-se cerca de 1 ml de etanol para dentro da garrafa e agita-se muito 

bem. Tapa-se, depois, a garrafa com uma rolha bem ajustada. Fixa-se a um suporte, de forma bem segura, 

com a boca ligeiramente virada para cima. Com um isqueiro eléctrico faz-se saltar uma faísca sobre a cabeça 

de um dos pregos que se espetou na garrafa. Dá-se, então, uma explosão ruidosa e a rolha é disparada para o 

outro lado da sala. 

Um químico explicaria que se produz uma explosão porque há uma combustão dentro da garrafa. A 

combustão é uma reacção exotérmica do etanol com o oxigénio do ar, provocada pela faísca. É claro que a 

combustão aumenta muito a pressão dentro da garrafa…porque a reacção aumenta muito a temperatura. Isto 

explica que a rolha seja disparada como uma bala de canhão. 

Quadro 2 

O procedimento foi idêntico ao do primeiro estudo, reforçando-se, no entanto, a condição 

A: os alunos liam para compreender, pois deveriam fazer um teste sobre os textos Na 

condição B, os alunos liam os textos com a intenção de, numa aula seguinte, construírem 

os dispositivos experimentais. Em qualquer das situações não deveriam responder, na 

mesma tarefa, a quaisquer perguntas, como havia acontecido no primeiro estudo. 
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As perguntas formuladas foram novamente classificadas de acordo com a categorização de 

Ishiwa et al. (2008). 

Podem verificar-se os resultados nos seguintes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com pode observar-se pela análise dos gráficos, neste estudo verifica-se o seguinte: são 

formuladas mais perguntas T1 na condição “Experimentar” e são formuladas mais 

perguntas T2 na condição “Compreender”, verificando-se a hipótese colocada no primeiro 

estudo, em ambos os textos. São formuladas mais perguntas T2 na condição 

383 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

384 

“Compreender” do que na condição “Experimentar”, em ambos os textos, apesar da 

diferença não ser estatisticamente significativa.  

O número de perguntas T2 parece ser bastante maior no texto “Submarino” à semelhança 

do que acontecera no primeiro estudo, nas duas condições.  

Conclui-se, pois, que as metas de leitura parecem não afectar a forma como os alunos 

processam a informação contida nos textos, pois o número de perguntas e a qualidade das 

mesmas não são estatisticamente significativos nas duas condições. No entanto, observam-

se diferenças entre os textos, quer no 1º estudo, quer no 2º. 

Com base nos resultados obtidos levanta-se a questão da elaboração de textos de ciências 

que levem a uma aprendizagem efectiva dos conceitos, através da formulação de mais e 

melhores perguntas. São, pois, levantadas questões sobre a elaboração dos textos de 

ciências, que visem melhorar a capacidade de os alunos fazerem perguntas de melhor 

qualidade e, assim, aprenderem conceitos de física de forma mais eficaz. 
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Resumo 

A necessidade espontânea e frequente de aproximação entre a ciência escolar, a 
comunidade e a realidade, sentida em particular pelos professores do Ensino do 1º Ciclo do 
Ensino Básico, traduz-se muitas vezes na concepção e implementação de propostas de 
recursos didácticos variados e inovadores, que surgem como resolução de um problema 
concreto, de uma preferência própria, ou das circunstâncias em que decorrem os processos 
de ensino e aprendizagem. 

Neste trabalho apresentam-se actividades e recursos didácticos construídos para abordar o 
tema da Agricultura Biológica, inserido na área curricular disciplinar de Estudo do Meio 
no 3º ano do 1ºCEB, e as circunstâncias que originaram esta escolha, procurando avaliar o 
impacte dos mesmos na motivação e aprendizagem dos alunos, bem como no 
desenvolvimento de atitudes de promoção do ambiente sustentável e cidadania 
responsável. 

O estudo decorreu em três fases: aplicação de um questionário para recolha e análise de 
concepções sobre o tema, seguido de desenho e aplicação de recursos, e reaplicação do 
questionário, para avaliação das aprendizagens efectuadas. Apresentam-se as três fases, 
enfatizando a segunda e os resultados obtidos através da aplicação das actividades. 

Conclui-se com uma reflexão sobre esses resultados, que revelam aprendizagens efectivas 
e mudança de atitudes e comportamentos em relação ao meio ambiente, com 
consciencialização das consequências dessas mesmas atitudes. 

Sendo um estudo de caso as conclusões não podem ser extrapoladas para uma 
generalização, mas podem ser adequadas a situações em que as circunstâncias de aplicação 
variam, necessariamente, mas o princípio de aplicação poderá ser o mesmo. 

Palavras chave: Educação em Ciências e Ambiental, Recursos Didácticos, Ensino, 

Aprendizagem 

 
Introdução 

Actualmente vivemos numa sociedade em constante mudança, onde diariamente surgem 

novos conhecimentos científicos e tecnológicos que melhoram a qualidade de vida de 

muitos habitantes do planeta. No entanto, o desenvolvimento tem provocado também 

diversos problemas de natureza ambiental, como a degradação dos recursos da terra. 

A escola deve contribuir para formar cidadãos cientificamente cultos, conscientes do 

mundo que os rodeia, capazes de pensar de forma criativa, de se empenharem na busca de 

soluções para os problemas existentes e de exercer uma cidadania responsável. 
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O estudo que deu origem a este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Mestrado em 

Educação em Ciências no 1º Ciclo do Ensino Básico e teve como principal objectivo 

averiguar o impacte que o uso de recursos didácticos desenvolvidos de forma orientada 

tem na motivação e aprendizagem de crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico, no que diz 

respeito ao desenvolvimento de atitudes de promoção do ambiente e de cidadania, através 

da exploração da temática da agricultura biológica.  

Questões 

Entre outras, as questões colocadas foram as seguintes: 

a) Como é que o uso de recursos didácticos pode ser uma estratégia indirecta de 

formação de cidadãos ambientalmente responsáveis e participativos; 

b) A adequabilidade dos recursos didácticos, das actividades e estratégias delineadas; 

Assim, entre os objectivos do estudo, do qual foi possível extrair o trabalho que aqui se 

apresenta encontram-se: 

a) Promover o conhecimento das questões ambientais; 

b) Promover o respeito pelos princípios de desenvolvimento sustentável; 

c) Desenvolver a consciência cívica das crianças. 

Desenvolvimento 

Devido à situação profissional da investigadora principal, o público-alvo foi uma turma do 

3º ano de escolaridade de uma Escola do 1ºCEB do Norte do País. 

Para dar resposta às questões de investigação, o estudo desenvolveu-se em três fases. Na 

primeira fase, aplicou-se um questionário aos alunos, para análise das concepções sobre o 

tema da agricultura biológica. As ideias das crianças constituíram o ponto de partida para a 

concepção de recursos didácticos e actividades, de orientação CTS, sobre a temática da 

agricultura biológica, capazes de contribuir para o desenvolvimento de atitudes e valores 

de promoção do ambiente e de cidadania. Na terceira fase reaplicou-se o questionário 

inicial. 

As questões apresentadas tiveram como objectivo recolher as ideias dos alunos em relação: 

 ao interesse revelado pelos temas da área curricular disciplinar de Estudo do Meio; 

 ao conceito de agricultura; 
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 à origem da agricultura; 

 aos factores que interferem na agricultura; 

 ao conceito e características da agricultura biológica; 

 aos diversos produtos agrícolas produzidos na sua região. 

A estrutura do questionário incluiu questões de resposta aberta e de resposta fechada, de 

resposta de escolha múltipla, e de resposta optativa com justificação associada. 

De um modo geral, verificou-se que alguns alunos tinham concepções alternativativas em 

relação à origem da agricultura: “a agricultura nem sempre existiu porque nem sempre 

houve seres vivos”; “Se não existisse agricultura não havia batatas, cebolas e outras 

coisas mais “; “Se a agricultura não existisse não havia alimentos”. 

O conceito de agricultura também não era claro:  

 

Figura 1 – Categorias de resposta elaboradas para a questão O que é para ti a agricultura? e 

respectiva distribuição. 

As respostas às restantes questões confirmaram a necessidade de educação nesta área do 

Meio Físico, e providenciaram pistas relativamente aos temas condutores do processo de 

ensino. 

Por exemplo, os alunos seleccionavam a água, o peixe e a massa, como sendo produtos 

agrícolas, a grande maioria dos alunos, considerava que todas as formas de agricultura são 

amigas do ambiente. A agricultura não polui a natureza nem prejudica a saúde do homem e 

restantes seres vivos. Registou-se grande confusão, por parte dos alunos, relativamente aos 

principais produtos produzidos na sua região, bem como relativamente aos produtos 

produzidos noutras regiões. Além disso, verificou-se também alguma confusão, no que diz 
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respeito ao conceito de produto agrícola, pois alguns alunos apontaram como produtos 

agrícolas a massa, a pizza, o hambúrguer, como sendo produtos agrícolas. No que respeita 

ao conceito de Agricultura Biológica, a maioria dos alunos revelou uma grande confusão 

na sua definição e afirmou, não conseguir distinguir os produtos da Agricultura biológica 

através da suas embalagens, no entanto, a maioria dos alunos afirmou já ter consumido 

alimentos biológicos. Verificou-se ainda, que os alimentos referidos pelos alunos como 

sendo biológicos, são na sua maioria legumes e frutas. Verificou-se também que 54,2% dos 

alunos consideravam que os alimentos provenientes da agricultura biológica são os mais 

saudáveis, no entanto, não eram capazes de apresentar uma justificação válida para tal. 

Em face destas respostas foram desenhadas, construídas e implementadas actividades e 

recursos didácticos. 

Seguidamente procedeu-se à aplicação e avaliação do impacte dos recursos didácticos nas 

aprendizagens dos alunos. Para isso, aplicou-se novamente o questionário. 

Recursos Didácticos 

A partir das informações recolhidas na primeira parte do estudo, procurou-se construir um 

conjunto de recursos didácticos, que permitissem às crianças alterar as suas concepções 

onde necessário, de forma a clarificar as suas ideias relativamente ao tema dos recursos 

agrícolas em geral, e da Agricultura Biológica, em si. 

Assim, foram desenvolvidas cinco actividades e construídos recursos didácticos para 

cumprir os objectivos acima referidos. Procurou-se ainda que as actividades estivessem 

organizadas de forma lógica e sequencial, para uma melhor percepção da temática da 

Agricultura Biológica, por parte dos alunos, e acompanhamento e cumprimento do 

preconizado nas orientações do Plano Curricular. 

As actividades são compostas por vários momentos agregados sob um tema, e a exploração 

didáctica é efectuada, mesmo que não referido explicitamente, através de textos de apoio 

lidos e interpretados, pelo professor ou pelos alunos, em interacção. 

 Actividade 1 - Será que a agricultura sempre existiu? 

Com a primeira actividade intitulada “Será que a agricultura sempre existiu?”, pretende-se 

alterar as ideias doa alunos que referiram no questionário, que a agricultura sempre existiu. 

Pretende-se ainda chamar a atenção dos alunos para as questões ambientais. 
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Actividade 2 - Factores que influenciam a agricultura  

A segunda actividade “factores que influenciam a agricultura” foi desenvolvida com o 

objectivo de clarificar as ideias das crianças, relativamente aos factores que interferem na 

agricultura. Assim, nesta actividade são explorados factores como o solo, o relevo e o 

clima, através de sete momentos diferentes e sequenciais, que incluem fichas de trabalho 

que incluem leitura e interpretação de textos ou análise e ordenamento de informação, ou 

actividades práticas com protocolos experimentais, amostras de solos recolhidos em sala de 

aula/actividades de campo e processados em contexto de laboratório/sala de aula, cartas de 

planificação, manuseamento e controlo de variáveis. 

2.1.1 - Como se forma o solo? 

2.1.2 – Como é constituído o solo? 

2.1.3 - Quais as principais características do solo? 

2.1.4 - Que tipos de solo existem? 

 

 

 

Actividade 2.1 – O solo 

2.1.5 - Todos os solos são bons para a agricultura? 

Actividade 2.2 – O relevo – Será que o relevo influência a agricultura? 

Actividade 2.3 – O clima - Será que o clima influência a agricultura? 

Quadro 1 – Actividade 2 

Actividade 3 -Agricultura Moderna vs Agricultura Biológica  

Com a terceira actividade “Agricultura Moderna vs Agricultura Biológica” pretende-se 

que as crianças conheçam as características destes dois tipos de agricultura e concluam que 

a Agricultura Moderna pode, e tem, prejudicado o ambiente e que a Agricultura Biológica 

constitui uma alternativa amiga do ambiente. 

Para esta actividade, desenvolvida em três momentos distintos, foi desenvolvido um “kit” 

didáctico constituído por cartões relativos à agricultura moderna e à agricultura biológica, 

recolhidas notícias de jornais diários actuais e mais antigos, com, por exemplo, referência 

às consequências da aplicação do DDT, recolha, leitura e análise de rótulos de embalagens 
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de produtos alimentares e outros de tratamentos usados na agricultura, a perda de 

biodiversidade e a eficácia da compostagem. 

Actividade 3.1 - Agricultura Moderna ou Agricultura Biológica? 

Actividade 3.2 - Os perigos da Agricultura Moderna 

Actividade 3.3 - A Agricultura Biológica 

Actividade 4 - Quais são os produtos da Agricultura? 

Com a quarta actividade “Os produtos da agricultura” pretende-se clarificar junto dos 

alunos, o conceito de produto agrícola. Pretende-se ainda que os alunos conheçam melhor 

as diversas tarefas agrícolas, bem como os principais produtos agrícolas, produzidos na sua 

região. Com o recurso ao “kit” didáctico construído para esta actividade, é ainda possível 

trabalhar parte da unidade temática de Estudo do Meio – À Descoberta do Ambiente 

Natural.  

Actividade 5-  Como distinguir os produtos da Agricultura Biológica? 

A última actividade “Como distinguir os produtos da Agricultura Biológica” foi 

desenvolvida com o objectivo de clarificar as ideias dos alunos relativamente aos produtos 

da Agricultura Biológica. Pretende-se ainda que as crianças aprendam a distinguir os 

produtos da agricultura biológica através das suas embalagens. 

Após a realização das actividades foi de novo aplicado o questionário inicial. 

Aprendizagens 

A apresentação e análise dos resultados serão feitas de forma sequenciada, tendo em conta 

a ordem das perguntas e a estrutura do questionário, através dos gráficos obtidos para as 

respostas na Fase I e na Fase II. 

Assim, relativamente à Origem da Agricultura, 75% dos alunos responderam na categoria 

que refere que a agricultura nem sempre existiu, pois inicialmente, na pré-história, o 

homem alimentava-se do que a natureza lhe dava. Por exemplo, em algumas respostas 

pode ler-se: “…os homens primitivos alimentavam-se do que a terra lhes dava e quando o 

alimento acabava iam para outras terras” ; “quando a agricultura não existia o homem 

alimentava-se de ovos, frutos, peixes e de raízes”. Também 75% definem a agricultura 

como sendo o acto de cultivar/semear a terra, enquanto que, para outros 12,5% a 
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agricultura consiste em proteger a natureza e os seres vivos 25% , e todos os alunos 

responderam a esta questão. 

Interesse dos Alunos Relativamente aos Temas da Área Curricular Disciplinar de 

Estudo do Meio. 

 
 

 
 
 
Figura 2 - Interesse dos Alunos Relativamente aos Temas da Área Curricular Disciplinar de Estudo 

do Meio, Fase I a laranja e Fase II a azul. 
 
Fruto do trabalho que desenvolveram no tema, houve uma clara modificação no interesse 

manifestado pelos alunos, mas que radica no interesse inicial maioritário pelos temas de 

Corpo Humano e Família, suporte de muitas das actividades desenvolvidas, prevalecendo o 

tema História.   
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Ideias dos Alunos Relativamente aos Factores que Influenciam a Agricultura 

 
 

 
 

Figura 3 - Factores que Influenciam a Agricultura Fase I a laranja e Fase II a azul 

 

É possível verificar que a maioria dos alunos indica o solo, a água, o clima e o relevo como 

os factores que influenciam a agricultura.  

Recursos do agricultor para fertilizar o solo sem o prejudicar 

Resposta de escolha múltipla, em que é possível verificar que os alunos consideram os 

estrumes e os compostos orgânicos como sendo fertilizantes que não prejudicam o 

ambiente. É de referir que nenhum aluno seleccionou os pesticidas ou os fertilizantes 

químicos depois de ter aplicado os recursos didácticos. 
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Figura 4 – Recursos agrícolas. Fase I a laranja e Fase II a azul 
 

Combate a pragas que afectam as culturas, sem colocar em risco o ambiente 

Os alunos consideram os animais auxiliares e a associação de plantas como formas de 

combater as pragas das culturas, sem colocar em risco o ambiente. É de referir que nenhum 

aluno seleccionou os pesticidas ou os fertilizantes químicos. 
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Figura 5 – Combate a pragas. Fase I a laranja e Fase II a azul 
 

Produtos provenientes da agricultura. 

 

 

 
 

Figura 6 – Produtos agrícolas locais. Fase I a laranja e Fase II a azul 
 
Há, de facto, uma mudança de concepção. A água, o peixe e a massa, deixam de ser 

produtos agrícolas. 
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Produtos agrícolas produzidos na sua região 

 

 
 

 

 
Figura 7 – Produtos agrícolas da região. Fase I a laranja e Fase II a azul 

Após a análise do gráfico da Figura 7 - Fase I, é possível verificar que os alunos 

consideram, inicialmente, que os três produtos mais produzidos na sua região são a batata, 

a cenoura e a cebola. Houve ainda alunos que deram respostas ilógicas, como é o caso da 

massa, do pão, do leite e do estrume.  

Através da análise do gráfico da Figura 7-Fase II, verifica-se que a maioria dos alunos 

considera agora que os produtos mais produzidos na sua região são o milho, o vinho, a 

azeitona e a batata. 

Produtos agrícolas produzidos noutras regiões.  

É de salientar que, na Fase I, sete alunos não responderam a esta questão e que o arroz é o 

produto que mais alunos consideram, como sendo produzido noutras regiões do país. 

Verifica-se ainda uma grande confusão relativamente ao conceito de produto agrícola, 
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dado que alguns alunos referiram o leite, o queijo, o hambúrguer, o peixe, os gelados a 

pizza e o estrume como sendo produtos agrícolas. 

.  

 

 
Figura 8 – Produtos agrícolas de outras regiões do País. Fase I a laranja e Fase II a azul 

 

 

Após a análise do gráfico da Figura 8- Fase II, é possível verificar que os alunos indicaram, 

como produtos que não se produzem na sua região, a banana, o ananás, o arroz e a papaia. 
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Formas de agricultura de que ouviu falar 

 

 
 

Figura 9 – Formas de Agricultura. Fase I a laranja e Fase II a azul 
 
É possível verificar que todos os alunos (24) afirmam já ter ouvido falar de “Agricultura 

Biológica”.  20 afirmam já ter ouvido falar em “Agricultura Moderna” e 6 alunos afirmam 

já ter ouvido falar em “Agricultura tradicional”. 

Agricultura Biológica 

Na breve introdução que foi efectuada à Agricultura Biológica permitiu obter os seguintes 

resultados: a maior parte dos alunos (87,5%) considera que os alimentos mais saudáveis 

são os provenientes da Agricultura Biológica. Outros 8,3% afirmam que os alimentos 

provenientes de qualquer tipo e agricultura são saudáveis e 4,2% consideram que os 

alimentos provenientes da Agricultura Moderna são mais saudáveis. 

87,55% são capazes de distinguir os produtos provenientes da Agricultura Biológica 

através das suas embalagens. 12,5% dos alunos afirma não ser capaz de o fazer. 

À questão: “Todas as formas de agricultura são amigas do ambiente?”, todos os alunos 

responderam que não, com as razões que se apresentam de seguida, no quadro 2. 
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Justificações da questão 

“Todas as formas de agricultura são amigas do ambiente?” 

Nº alunos % 

A Agricultura Moderna polui o ambiente  7 29,2 

Algumas formas de agricultura usam produtos químicos 6 25,0 

Algumas formas de agricultura prejudicam o ambiente 6 25,0 

Não justificou 5 20,8 

 

Quadro 2 – “Todas as formas de agricultura são amigas do ambiente?”: justificações, respectiva 

distribuição do número e da percentagem de respostas dadas. 

Conclusões 

A partir da análise dos resultados obtidos nos dois questionários, bem como de uma 

reflexão crítica ao conjunto das actividades desenvolvidas, é possível verificar que 

efectivamente houve uma alteração nas ideias das crianças relativamente à temática em 

estudo: 

 Verificaram-se alterações relativamente ao interesse dos alunos, revelado pelos 

Temas da Área Curricular de Estudo do Meio 

 Verificou-se uma clarificação do conceito de agricultura 

 Houve uma alteração, nas ideias das crianças, em relação à origem da agricultura 

 Verificaram-se alterações nas ideias dos alunos, relativamente aos factores que 

interferem na agricultura 

 Verificou-se uma clarificação relativamente ao conceito de produto agrícola 

 De uma forma geral, os alunos tomaram consciência de que existem formas de 

agricultura que prejudicam o ambiente 

 Os alunos passaram a reconhecer que a Agricultura Moderna usa produtos 

químicos, como os pesticidas e os fertilizantes químicos e que, desta forma, prejudica o 

ambiente 

 Os alunos passaram a ter uma ideia mais correcta do conceito e características da 

Agricultura Biológica e aprenderam a distinguir os produtos resultantes deste tipo de 

agricultura, através das suas embalagens 

 Os alunos passaram a identificar, os principais produtos agrícolas, produzidos na 

sua região, assim como os produtos que se produzem noutras regiões  
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Depois de terem realizado as actividades propostas para a temática da Agricultura 

Biológica, os alunos ficaram a saber, o que cada um, enquanto cidadão, pode fazer para 

promover o ambiente. Por exemplo: optar por uma forma de agricultura amiga do 

ambiente, como a Agricultura Biológica; separar o lixo orgânico e realizar o processo de 

compostagem, como forma de obter húmus, um fertilizante natural; não utilizar produtos 

químicos; proteger os chamados animais auxiliares da Agricultura Biológica, pois são uma 

grande ajuda ao agricultor; conhecer diversas plantas, como as plantas aromáticas. 

É possível verificar que, de um modo geral, as crianças ficaram mais despertas para as 

questões ambientais e conscientes que todos nós, enquanto cidadãos, somos responsáveis 

por proteger o ambiente e assim garantirmos um futuro para nós e para os restantes seres 

vivos. 

As actividades aqui apresentadas podem ser adequadas a situações e circunstâncias locais e 

particulares, de professores e alunos, enriquecidas, completadas e modificadas, 

funcionando como uma base de trabalho em contextos diversos com a vantagem de terem 

sido testadas e terem uma estrutura aberta. 
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Resumo 

Será que os alunos que completam a actual escolaridade obrigatória são cidadãos 
conscientes do ambiente que os rodeia? E, será que este conceito de ambiente se altera ao 
longo de toda a escolaridade obrigatória? São estas as questões centrais do presente estudo.  

Para tentar responder a estas questões, foi aplicado um inquérito por questionário a 66 
alunos do Ensino Básico, 21 do quarto ano, 20 do sexto ano e 25 do nono ano, oriundos 
dum Agrupamento Vertical de Vila Nova de Gaia. Este consistiu numa questão “O que é 
para ti o Ambiente”, de resposta livre, sob a forma de desenho. 

Pela análise de conteúdo, através da categorização dos desenhos recolhidos, foi possível 
verificar que a maioria dos alunos possuí uma visão naturalista do ambiente, embora cerca 
de 30% da totalidade dos alunos inquiridos se sinta parte integrante deste. Verificou-se, 
ainda, que são os alunos do 4º que mais desenham cuidados a ter com o ambiente e, a 
categoria “ambiente urbano” evidencia-se no 9º ano, enquanto que a categoria “ambiente 
global” apenas surge no 6º e no 9º ano. 

Estes resultados podem levar a crer que, independentemente, das orientações dos 
documentos oficiais que conduzem a uma educação para o ambiente, esta não é, ainda, 
suficiente para sensibilizar a maioria dos alunos sobre a temática.  

Introdução 

Um planeta dinâmico como a Terra, onde as mudanças são constantes, reflectindo-se as 

suas consequências nas sociedades, cada vez mais populosas, que nele habitam, promove-

se o aparecimento de incertezas que, não se tratando de incertezas sociais, mas de 

incertezas ecológicas, põem em causa a sobrevivência das espécies, nomeadamente, a 

nossa (Figueiredo, 2006). 

Deste modo, a política educativa coloca, quer a escola, quer os professores, a implementar 

estratégias que conduzam a um entendimento global da realidade para que as pessoas 

acedam e participem no mundo que as rodeia (Sáez & Riquarts, 2001). 

O presente trabalho teve por base clarificar, dentro da amostra, se os alunos que completam 

a actual escolaridade obrigatória (9º ano), são cidadãos conscientes do ambiente que os 

rodeia e, ainda, se o conceito de ambiente se altera ao longo de toda a escolaridade 

obrigatória. 
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Desenvolvimento 

Para responder às questões anteriormente apresentadas utilizou-se como referência os 

documentos oficiais emitidos pelo Ministério da Educação, bem como, para a análise de 

dados a proposta de Bardin (2008). 

No Currículo Nacional (DEB, 2001) são estabelecidas as competências que os alunos 

devem adquirir no decorrer do Ensino Básico. Por competência deve entender-se como 

sendo algo “que integra conhecimentos, capacidades e atitudes e que pode ser entendida 

como saber em acção ou em uso” (p.11). Então, é pertinente que os alunos tenham 

competências no âmbito da temática ambiental. Com efeito, no Currículo Nacional podem 

ler-se as seguintes competências que apoiam a valorização da cidadania e da consciência 

ambiental: 

 “A participação na vida cívica de forma livre, responsável, solidária e crítica;  

 A construção de uma consciência ecológica conducente à valorização e preservação 

do património natural e cultural;” (p. 17). 

Assim, a partir destas competências vão decorrer as várias competências específicas 

de cada ciclo para que, no final do ensino obrigatório, os alunos possam exercer a sua 

cidadania de forma consciente. 

No final do 1º ciclo do Ensino Básico (4º ano) os alunos já devem possuir conhecimentos 

no sentido de compreenderem as diferentes relações entre o ser humano e o ambiente, bem 

como de alguns processos que ocorrem na natureza e o impacto que as diferentes 

actividades humanas têm nesta pois, o programa de 1º ciclo (DGEB, 1998) indica a 

seguinte competência: o aluno “Identifica os principais elementos do meio físico e natural, 

analisa e compreende as suas características mais relevantes e o modo como se organizam 

e interagem, tendo em vista a evolução das ideias pessoais na compreensão do meio 

envolvente;” (p.84). 

No 2º ciclo do Ensino Básico são vários os objectivos gerais propostos sobre a temática 

ambiental, desde “Conhecer a diversidade de ambientes e de seres vivos existentes na 

Biosfera;” até “Compreender que os efeitos que as actividades humanas provocam no solo, 

na atmosfera e na água;” (p. 9), permitindo atingir as seguintes competências no final deste 

ciclo (6º ano): “Identificação de medidas a tomar para a exploração sustentável dos 

recursos;” e “Planificação e implementação de acções visando a protecção do ambiente, a 
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preservação do património e o equilíbrio entre a natureza e a sociedade;” (DEB, 2001 

p.144). 

No final do 3º ciclo do Ensino Básico (9º ano), está previsto alcançarem-se outras 

competências essenciais, sugeridas no Currículo Nacional (DEB, 2001), tais como: 

“Reconhecimento de que a intervenção humana na Terra afecta os indivíduos, a sociedade 

e o ambiente e que coloca questões de natureza social e ética;” (p. 144). 

Este trabalho de investigação foi realizado a partir duma amostra constituída por 66 alunos 

do Ensino Básico, distribuídos pelo 4º ano (21), pelo 6º ano (20) e pelo 9º ano (25) e 

provenientes dum Agrupamento Vertical do Concelho de Vila de Gaia. Recorrendo a um 

inquérito por questionário com uma pergunta, de resposta aberta, sob a forma de desenho. 

Ao longo dos tempos o desenho foi estudado por vários autores, ora pela sua interpretação 

psicológica (Bédard, 2005) ora pela sua simbologia (Mèredieu, 2006) ou, ainda, pela sua 

contribuição para o desenvolvimento e construção de esquemas mentais da criança (Piaget 

e Inhelder, 1977). Para este trabalho optou-se por utilizar o desenho como forma de recolha 

de dados pois, segundo Vygotsky (1989) as crianças desenham o que sabem realmente 

sobre o tema e não apenas o que visualizam. Também Barbosa-Lima e Carvalho (2008), 

apoiam esta ideia de que os alunos, ao desenharem, transmitem melhor o que sabem em 

relação ao tema fornecido. 

Os resultados foram obtidos recolhendo, de cada desenho, as imagens utilizadas pelas 

crianças alusivas ao tema proposto. De forma a facilitar a sua análise estes foram 

englobados em categorias e organizados em tabelas (nº1 à nº4) e num gráfico (nº1), 

apresentando-se, igualmente, três desenhos (nº1 ao nº3) representativos da amostra. 

Na categorização dos desenhos recolhidos e após a análise dos dados, foram 

elaboradas as seguintes categorias: 

 Ambiente Natural: nesta categoria foram incluídos todos os desenhos que 

apresentassem, como imagens, apenas a componente biótica e alguns factores 

abióticos, como as nuvens, banco de jardim, entre outras.  

 Ambiente Natural com cuidados: nesta categoria foi posto em evidência as 

crianças que revelam cuidados com a Natureza nos seus desenhos, como por 

exemplo quando surgem imagens de crianças a plantar uma árvore ou a colocar o 

lixo no caixote ou ecoponto. 
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 Criança como parte integrante do ambiente: aqui foram incluídos os desenhos 

que apresentavam imagens de crianças que desfrutavam do ambiente que as rodeia. 

Como por exemplo, crianças a observar o ambiente envolvente. 

 Ambiente Urbano: nesta categoria foram incluídos apenas os desenhos que 

evidenciavam o ambiente construído pelo Homem. Por exemplo, desenhos que 

apresentassem imagens de estradas, casas ou prédios. 

 Ambiente Global: nesta categoria apenas se considerou os desenhos que 

representassem o planeta Terra.  

 

De seguida são apresentados os resultados obtidos, a partir das respostas dos alunos da 

amostra, após a análise das imagens dos desenhos, e de acordo com as categorias 

anteriormente referidas: 

 
Tabela nº1: Resposta dos alunos do 4ºano por categoria, em percentagem. 

Tipo de Categoria 
Respostas dos alunos 

do 4º ano (em %) 

1- Ambiente Natural 47,6 

2- Ambiente Natural com cuidados 19 

3- Criança como parte integrante do ambiente 28,6 

4- Ambiente Urbano 4,8 

5- Ambiente Global 0 

Total 100 

 

Nos resultados obtidos com os desenhos dos alunos do 4º ano a categoria “ambiente 

natural” apresenta-se com 47,6%, seguindo-se a categoria “criança como parte integrante 

do ambiente” com 28,6%, não se tendo verificado nenhum resultado com a categoria 

“ambiente global” e apenas um desenho de “ambiente urbano”. De acordo com estes 

resultados verificou-se que, os elementos vegetais, nomeadamente as árvores e flores, são 

os de maior presença, visto estarem na proporção, respectiva, de 20/21 e 13/21. Ainda, a 

imagem do ecoponto apenas é desenhada uma única vez. 

Estes resultados parecem evidenciar que, para esta amostra, os alunos apenas reconhecem 

o ambiente como algo natural ou simplesmente vegetal. Porém, estes resultados parecem 
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evidenciar um gosto pela integração do aluno no ambiente, através da sua própria imagem 

a observar, a cuidar ou a interagir. Estes resultados são esperados no sentido em que as 

orientações curriculares promovem uma aprendizagem redutora do conceito de ambiente 

quando, apenas, apresentam como objectivo o conhecimento de alguns processos naturais, 

como por exemplo a noção de biodiversidade. 

 
Tabela nº2: Resposta dos alunos do 6ºano por categoria, em percentagem. 

Tipo de Categoria Respostas dos alunos 

do 6º ano (em %) 

1- Ambiente Natural 55 

2- Ambiente Natural com cuidados 15 

3- Criança como parte integrante do ambiente 25 

4- Ambiente Urbano 0 

5- Ambiente Global 5 

Total 100 

 

Pela análise da tabela nº 2, relativa aos resultados obtidos no 6ºano, verifica-se que, grande parte 

dos alunos (55%) refere o Ambiente apenas como Natural, utilizando preferencialmente imagens 

de árvores, flores e o Sol, como representativos do tema. Ainda, se verificou que a categoria 

“criança como parte integrante do ambiente” foi a segunda mais representada. No entanto, nenhum 

aluno deste nível de ensino representa o “ambiente urbano” no desenho pedido. Outro facto digno 

de nota é que, surge, pela primeira vez, a categoria “ambiente global”. 

Através da análise da tabela nº3 é possível verificar que uma parte significativa dos alunos 

representam o ambiente (44%) apenas como natural. Estando a categoria “criança como 

parte integrante do ambiente” e “ambiente urbano” com igual percentagem (24%). No 

entanto, apenas 4% preenchem os requisitos das categorias “ambiente natural com 

cuidados” e “ambiente global”. 
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Tabela nº3: Resposta dos alunos do 9ºano por categoria, em percentagem. 

Tipo de Categoria Respostas dos alunos 

do 9º ano (em %) 

1- Ambiente Natural 44 

2- Ambiente Natural com cuidados 4 

3- Criança como parte integrante do ambiente 24 

4- Ambiente Urbano 24 

5- Ambiente Global 4 

Total 100 

 

Na tabela nº4 e no gráfico nº1 encontram-se organizados os resultados, de forma 

comparativa, para os diferentes níveis de ensino. 

Estes indicam que a maioria das respostas recai sobre a categoria “ambiente natural” e que, 

a categoria “ambiente natural com cuidados”, sofre um decréscimo do 4º ao 9º ano. Ainda 

se verifica que a categoria “ambiente urbano” tem maior percentagem nos desenhos dos 

alunos do 9º ano. 

   

 

Tipo de Categoria Respostas dos 

alunos do 4º ano 

(em %) 

Respostas dos 

alunos do 6º ano 

(em %) 

Respostas dos 

alunos do 9º ano 

(em %) 

1- Ambiente Natural 47,6 55 44 

2-Ambiente Natural com 

cuidados 

19 15 4 

3-Criança como parte 

integrante do ambiente 

28,5 15 24 

4- Ambiente Urbano 4,8 0 24 

5- Ambiente Global 0 5 4 

Total 100 100 100 

Tabela nº4: Respostas dos alunos do 4º, 6º e 9º ano por categorias, em percentagem. 
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Gráfico nº1: Respostas dos alunos do 4º, 6º e 9º ano por categorias, em percentagem. 
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A análise dos desenhos (nº1 ao nº3) elucida a preferência dos alunos, para representar o 

ambiente, ao escolherem imagens relacionadas com a componente biótica, como por 

exemplo, árvores, flores e borboletas. A maioria dos desenhos apresenta, apenas, entre três 

a seis imagens para ilustrar o tema do ambiente, estando mais enriquecidos, em número de 

imagens, os desenhos dos alunos do 4º ano. 

 
Desenho nº1: Desenho dum aluno do 4º ano. 
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Desenho nº2: Desenho dum aluno do 6º ano. 

 

 

Conclusões 

Desenho nº3: Desenho dum aluno do 9º ano. 

Os resultados parecem apontar para concepções dos alunos do Ensino Básico voltadas para 

o ambientalismo e proteccionismo. No entanto, se pretendemos criar cidadãos conscientes, 

reflexivos e capazes de ingressar no mundo do trabalho após a escolaridade obrigatória 

(DEB, 2001), será necessário uma educação direccionada para uma capacidade de agir e 

gerir conflitos, contribuindo para uma mudança social (Borges e Duarte, 2007). 

As questões do presente trabalho foram respondias. A primeira questão, que se prendia 

com a consciência ambiental dos alunos à saída do Ensino Básico, podemos afirmar que os 

alunos constituintes da amostra evidenciam, nos desenhos analisados, alguns cuidados com 

o ambiente, mas não o encaram como algo global. A segunda questão proposta, sobre a 

evolução do conceito de ambiente, leva-nos a crer que estes alunos, na sua maioria utiliza, 

nos seus desenhos, imagens alusivas à Natureza. No entanto, o que seria de esperar, 
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segundo as orientações oficiais do Ministério da Educação, era que ocorresse um 

enriquecimento científico que conduzisse a uma mudança de consciência ambiental.  

Serão os desenhos uma forma efectiva de recolha de dados para alunos? Para Vygotsky 

(1989) conforme a criança vai chegando à adolescência e por conseguinte melhorando a 

escrita, a sua vontade ou necessidade de desenhar diminui. Nos desenhos apresentados, 

nomeadamente, pelos alunos do 6º e 9º ano observam-se legendas que, mais uma vez 

indicam uma visão apenas naturalista do ambiente. 

Será que os alunos reflectem concepções resultantes na sua aprendizagem escolar ou de 

vivências extra contexto escolar? 

Qual será, para o próprio professor, o conceito de ambiente? Segundo Borges, Duarte e 

Silva (2007) os professores portugueses apresentam atitudes pró-ambientais, tendo em 

conta que ocorre quer uma valorização ambiental, quer por parte dos professores, quer uma 

manifesta preocupação com a sua destruição. A investigação destes autores vai ao encontro 

do conceito de ambiente apresentado pelos alunos inquiridos neste estudo. 

Serão as estratégias lectivas as mais adequadas para esta temática? Seria interessante 

repetir esta metodologia, verificando resultados, após uma intervenção pedagógica no 

âmbito da Educação Ambiental, como sugerida por Borges e Duarte (2007).  

Com este trabalho pretendeu-se enriquecer a discussão da temática do ambiente que, na 

actualidade, se encontra tanto em voga. Espera-se que, com este mediatismo, se aproveite 

para melhorar a educação das gerações futuras para a protecção, preservação e conservação 

do nosso Planeta Azul, sem nunca esquecer o papel das gerações actuais neste contributo. 
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Resumo 

Vários autores têm defendido que a Educação em Ciências deve alfabetizar cientificamente 
os jovens para que estes possam compreender os problemas/desafios que a humanidade 
enfrenta e tomem decisões fundamentadas e responsáveis a fim de responder aos mesmos. 
A inovadora perspectiva de Ensino por Pesquisa articula-se perfeitamente com o sentido 
actual da Educação em Ciências, opondo-se a um ensino tradicional baseado na mera 
exposição e memorização de conceitos e teorias, e propondo uma educação científica que 
se interesse por questões éticas e que aborde, de forma interdisciplinar, problemáticas 
actuais, de cariz CTS. A fome no mundo foi a problemática que abordámos num trabalho 
de investigação que agora apresentamos. É certo que os avanços da ciência e da tecnologia 
podem permitir e mesmo conduzir a que as desigualdades mundiais e a fome aumentem, 
mas não é menos verdade que o conhecimento científico-tecnológico é uma dimensão 
imprescindível para que possamos compreender a problemática da fome no mundo, uma 
vez que atravessa os diversos aspectos que com ela se relacionam, como a alimentação, as 
consequências, as causas, mas também as possíveis soluções para esse flagelo. Depois de 
identificarmos os saberes prévios de alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade, concebemos, 
implementámos e avaliámos uma Proposta Didáctica sobre a problemática em causa, tendo 
em vista não apenas o desenvolvimento de conhecimentos, mas também de capacidades, 
atitudes e valores, nos alunos.  

Palavras-chave: Educação para o Desenvolvimento Sustentável, perspectiva de Ensino 
por Pesquisa, fome no mundo, recursos didácticos, 1º CEB 

Introdução 

O desenvolvimento científico-tecnológico, profundamente presente nas múltiplas 

actividades das sociedades contemporâneas, tem permitido um incrível progresso 

civilizacional e a lista dos seus contributos para o bem-estar do ser humano é, pelo menos, 

tão extensa como a dos seus efeitos negativos (Vilches & Gil, 2003). O crescimento da 

produção agrícola em muitas partes do mundo, o aumento significativo da esperança média 

de vida, a descoberta da cura para muitas doenças, os meios de comunicação e o acesso a 

toda a informação através de um simples clique são apenas alguns exemplos de uma lista 

imensa de contribuições positivas da tecnociência. Contudo, os progressos da ciência e da 

tecnologia têm também possibilitado um crescimento económico desenfreado, o qual 

contribui fortemente para a degradação ambiental, o stress, a alienação, o aumento das 

desigualdades sociais e a fome (Pereira, 2002; Praia & Cachapuz, 2005).  
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A comunidade internacional tem vindo a consciencializar-se desta situação e tem 

procurado chegar a acordos e definir objectivos com o intuito de alcançar um tipo de 

desenvolvimento onde economia, ambiente e bem-estar social apareçam interligados: o 

desenvolvimento sustentável. Apenas este poderá, de facto, proporcionar uma gestão e uma 

distribuição mais equilibrada dos recursos do planeta. Ora, a educação é uma ferramenta 

sem a qual essa pretensão jamais será alcançada.  

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável, transversal às várias disciplinas, exige a 

colaboração de todos os educadores. A estes caberá abordar, de forma interligada, o 

problema da satisfação das necessidades fundamentais de todos os seres humanos, a 

necessidade de preservar o meio ambiente e o desenvolvimento do pensamento crítico 

relativamente aos actuais modos de crescimento económico e de consumismo. Pretende-se, 

assim, impulsionar uma educação que contribua para a formação de cidadãos conscientes 

da actual situação mundial e interventivos relativamente aos desafios (ambientais e sociais) 

que a humanidade enfrenta (Vilches & Gil, 2003). Ora, grande parte desses 

desafios/problemas envolvem a ciência e a tecnologia, quer para a sua compreensão quer 

para a elaboração de possíveis soluções. Assim sendo, diversos autores têm defendido que 

a educação científica deixe de se centrar na exposição descontextualizada e memorização 

de factos, teorias e conceitos científicos, muitas vezes vazios de sentido para os alunos; em 

vez disso, advogam uma Educação em Ciências de cariz CTS, mais humanista, onde a 

aprendizagem dos conceitos e processos científicos surja como uma necessidade sentida 

para encontrar resposta a situações-problema reais e pertinentes, que envolvam a discussão 

das implicações sociais e ambientais do progresso da ciência e dos seus artefactos 

tecnológicos (Martins, 2002). Só assim se poderá, efectivamente, formar cidadãos 

alfabetizados cientificamente, capazes de tomar decisões críticas e responsáveis (nas opões 

quotidianas como nos debates públicos); enfim, cidadãos mais comprometidos com o 

mundo e seus problemas (Martín-Díaz, 2002). As orientações da perspectiva de Ensino por 

Pesquisa (EPP) vêm precisamente ao encontro destas finalidades actuais da Educação em 

Ciências (Cachapuz, Praia & Jorge, 2002).  

A fome no mundo foi a problemática abordada no trabalho de investigação que agora 

apresentamos. A alimentação é a primeira das necessidades básicas do ser humano e um 

dos factores mais determinantes na qualidade e na duração da sua vida, pelo que, onde há 

fome, o ser humano não consegue desenvolver o seu potencial; a curta vida das pessoas 

subnutridas é tipicamente marcada pela doença, pela apatia e pela improdutividade (Seitz, 
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1995). Além disso, a alimentação é um direito humano elementar e universal; sem comida, 

não se podem discutir outros bens importantes, como a saúde, a educação ou um ambiente 

preservado; portanto, não é por acaso que na célebre Cimeira do Milénio das Nações 

Unidas, ocorrida em 2000, “erradicar a pobreza extrema e a fome” encabeça a lista dos oito 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio definidos (Sachs, 2005/2006). Num mundo 

que produz alimentos que dariam para atender a uma população bem maior (Sen, 

1981/1999), cerca de 850 milhões de pessoas carecem de uma alimentação suficiente para 

satisfazer as suas necessidades nutritivas básicas. Por paradoxal que possa parecer, a 

maioria dos que passam fome no mundo (cerca de ¾) são agricultores dos países pobres do 

mundo (de África, da Ásia e da América do Sul) (PNUD, 2003); o outro quarto é 

praticamente constituído pelos moradores dos bairros de lata que se aglomeram ao redor 

das cidades desses mesmos países (Ziegler, 1999/2004); cabe ainda acrescentar grupos 

que, em todo o mundo, são mais vulneráveis à fome: desempregados, sem-abrigo e 

mendigos, órfãos e meninos de rua, idosos com reformas baixas, analfabetos, vítimas de 

guerras e de desastres naturais (FAO & FMFH Partners, 2007). Os países pobres enfrentam 

problemas complexos, muitos deles causados pelo sistema económico e político mundial 

que privilegia permanentemente os mais ricos em detrimento dos mais carenciados. 

Todavia, são várias as possíveis soluções que têm sido apontadas para combater a fome no 

mundo: tornar o sistema de comércio internacional mais justo, aumentar a produtividade 

dos agricultores pobres através de uma agricultura sustentável, investir na investigação 

agrícola e no desenvolvimento de melhores tecnologias e infra-estruturas, aliviar a dívida 

externa, tratar do aquecimento global, tornar a alimentação (ocidental) mais saudável e 

sustentável, ajudar as pessoas a saírem da pobreza, promover uma governação democrática 

sã e a paz, prover os pobres com acesso seguro à terra, melhorar a Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento, tornar mais eficaz a ajuda alimentar em situações de emergência (Comín 

& Font, 1999; FAO, 1996; PNUD, 2003). Os transgénicos têm também sido mencionados, 

por alguns, como uma possível solução para o flagelo da fome mundial, mas a sua 

aplicação está rodeada de uma ampla polémica, já que as eventuais vantagens dos mesmos 

contrastam com os seus potenciais riscos (Alves, 2004).  

Efectivamente, a problemática da fome é de tal forma complexa que exige a participação e 

a articulação de diversas áreas do saber na procura de compreensão e de propostas de 

resolução para a mesma, como: a ciência e a tecnologia, a sociologia, a economia, a 

política, a educação, a ética, a saúde. Como defendem os autores da perspectiva de EPP, a 
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diversidade de dimensões a explorar, contida nos problemas actuais da humanidade, exige 

um debate transdisciplinar e holístico (Cachapuz et al., 2002). 

Dado que a questão de investigação do estudo a que nos propusemos se baseava em saber 

como poderia ser explorada a fome no mundo com alunos dos últimos anos de escolaridade 

do 1º CEB, de forma a sensibilizá-los para esta problemática, começámos por identificar os 

seus saberes prévios, para depois concebermos, implementarmos e avaliarmos uma 

Proposta Didáctica sobre a problemática em causa. 

Diagnóstico dos saberes prévios dos alunos 

As crianças trazem consigo para a escola um conjunto de saberes pessoais e sociais, que 

foram reunindo ao longo das suas vivências, e que incluem conhecimentos, capacidades, 

atitudes e valores (Cachapuz et al., 2002). É importante que o professor comece por os 

diagnosticar, a fim de que possa, seguidamente, desafiar os alunos com novas tarefas e 

metas, orientando-os a fim de que consigam realizá-las e alcançá-las (Pereira, 2002).  

Naturalmente que esses saberes foram por nós diagnosticados em alunos dos 3º e 4º anos, 

já que é a estes que a Proposta Didáctica se destina (devido à complexidade da temática e 

ao grau de exigência de algumas das propostas). Foram distribuídas duas fichas de registo 

a 74 alunos de 4 turmas, com características distintas, de escolas do concelho de Aveiro. 

As fichas de registo constituíram um importante instrumento na recolha dos dados, 

permitindo-nos conhecer os saberes prévios dos alunos relativamente: à quantidade de 

alimentos a que tem acesso a população de cada região do mundo e às acções que poderão 

ser promovidas para que todas as pessoas no mundo tenham alimentos suficientes.  

A identificação dos saberes prévios dos alunos permitiu-nos reunir algumas informações 

importantes para que as Actividades da Proposta Didáctica (PD) resultassem mais 

adequadas e relevantes. 

A Proposta Didáctica: Concepção e implementação 

A proposta didáctica (PD) foi preparada tendo em conta as orientações da actual 

perspectiva de ensino das ciências (EPP), a qual, por sua vez, enquadra o Currículo 

Nacional do Ensino Básico (CNEB). 

A fim de que se obtenham saltos qualitativos na aprendizagem, os autores da perspectiva 

EPP defendem que a abordagem de problemáticas relevantes de âmbito CTS seja feita 
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recorrendo-se à inter e transdisciplinaridade, a uma avaliação educativa formadora e não só 

classificatória, bem como ao pluralismo metodológico (procurando diversificar tanto 

quanto possível as estratégias e tarefas propostas aos alunos; alguns exemplos a considerar: 

o trabalho experimental, leituras de descobertas científicas ou de biografias de cientistas, 

debates de questões eticamente controversas, o trabalho de pesquisa, o trabalho de grupo) 

(Cachapuz et al., 2002). 

O CNEB – documento orientador da prática docente ao longo de toda a educação básica – 

sublinha a importância da abordagem de temas transversais, possibilitando o 

desenvolvimento de projectos interdisciplinares (ME-DEB, 2001); de facto, as Actividades 

da PD atravessam as dez competências gerais, a desenvolver nos alunos ao longo dos três 

ciclos do ensino básico, bem como diversas competências específicas respeitantes às várias 

áreas disciplinares presentes nesse documento do Ministério da Educação.  

Além disso, em face do CNEB, uma competência – saber em acção, passível de ser 

mobilizável num dado contexto de forma crítica e reflexiva – integra conhecimentos, 

capacidades e atitudes/valores. Através das Actividades da PD os alunos poderão adquirir 

conhecimentos acerca: da importância de uma alimentação adequada para uma vida activa 

e saudável; das consequências negativas da fome; de quem são os mais atingidos por esse 

flagelo, e qual o seu número; bem como das causas e possíveis soluções (algumas 

polémicas!) respeitantes à fome no mundo. As Actividades propostas permitem também 

fomentar capacidades como: observar; classificar; identificar e controlar variáveis; fazer 

previsões; manusear; medir; interpretar dados; recolher, analisar, organizar e usar 

informação; comunicar; tomar decisões fundamentadas; intervir na sociedade. As 

Actividades possibilitam, ainda, o desenvolvimento, nos alunos, de atitudes – 

comportamento cooperativo, reflexão crítica, abertura de espírito, perseverança, seriedade 

no trabalho, respeito por normas de convivência, flexibilidade para aceitar o erro e a 

incerteza, sentido estético – e de valores – autonomia, criatividade, tolerância, 

responsabilidade, justiça, solidariedade, altruísmo, respeito pela dignidade humana e pelo 

ambiente, interesse em ajudar a solucionar problemas da sociedade. 

A PD é composta por onze Actividades, articuladas entre si, as quais se encontram 

esquematizadas na Figura 1; na Tabela 1, apresentamos os Propósitos de cada uma das 

mesmas. 
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Figura 1: As Actividades da Proposta Didáctica 
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  E S T E O B J E C T I V O! 

A: Qual a 
importância da 
alimentação? 

B: Como podemos 
agrupar os 
diferentes 
alimentos? 

C: Vamos conhecer 
melhor um importante 
alimento da Roda – o 

pão! 

D: O que será que 
comem as crianças de 

outros países? E: Será que no mundo se 
produzem alimentos 

suficientes para toda a sua 
população? 

F: O que é a fome 
e quantos a 

sofrem? 

I: Quais as causas da 
fome? E quais as 

possíveis soluções? 

L  : O que tem sido feito (e o
que podemos nós fazer) 
para acabar com a fome?

G: Quem são os 
 passam fomque e? 

H: Quem ajuda as 
pessoas que passam 
fome em Portugal? 

J: Soluções sugeridas por 
alguns… mas bastante 
polémicas para outros! 
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Tabela 1: Propósitos das Actividades da Proposta Didáctica 

  
 

PROPÓSITOS DAS ACTIVIDADES 

A 

 Compreender a importância da alimentação para a vida dos animais, em geral, e do ser humano 
em particular; 

 Conhecer os diferentes nutrientes, os alimentos onde se encontram e as funções que 
desempenham no organismo. 

B 

 Reconhecer a diversidade de alimentos existente e distingui-los de acordo com algumas das suas 
características (origem, cor, forma, textura, …); 

 Conhecer a forma como os alimentos estão agrupados na Roda dos Alimentos: de acordo com a 
sua composição nutricional semelhante; 

 Conhecer os diferentes grupos da Roda dos Alimentos e os nutrientes que nos fornecem. 

C 

 Verificar as diferenças entre a confecção manual e a confecção tecnológica do pão, através do 
seu fabrico na escola e da visita a uma padaria local; 

 Compreender quais os ingredientes necessários à levedação do pão, através da realização de 
uma actividade experimental. 

D 

 Conhecer as histórias de vida de cinco crianças com realidades socioculturais e económicas 
diferentes, pertencentes a países de África, Ásia e América do Sul; 

 Desenvolver a estima, o respeito e o sentido de solidariedade para com as populações dos países 
em desenvolvimento. 

E 
 Averiguar se no mundo se produzem alimentos suficientes para toda a sua população, 
consultando excertos de livros e jornais; 

 Analisar a injusta distribuição dos alimentos pela população mundial. 

F 

 Reconhecer as diferenças entre a vida de uma pessoa bem alimentada e a vida de uma pessoa 
que passa fome; 

 Conhecer o número de pessoas que passa fome diariamente e conseguir ter noção da sua 
dimensão. 

G 
 Localizar geograficamente as regiões do globo em que o problema da fome é mais grave; 

 Reconhecer quais as pessoas que têm mais probabilidade de passar fome. 

H 
 Analisar diversos documentos referentes a instituições – uma nacional e outra local – que 
actuam no combate à fome; 

 Visitar essas instituições a fim de conhecer de perto o seu trabalho. 

I 
 Conhecer as causas da fome no mundo e quais as possíveis soluções para a mesma, através de 
um jogo. 

J 

 Conhecer soluções que foram/são apontadas por alguns cientistas como possíveis soluções para 
a fome mundial, mas que geraram/geram ampla controvérsia; 

 Conhecer os benefícios e os efeitos negativos da Revolução Verde e compará-la com a prática 
de uma agricultura biológica; 

 Compreender o que é um transgénico e debater a sua (in)utilidade no combate à fome mundial. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

L 

 Tomar consciência da necessidade de um trabalho solidário e cooperativo no combate à fome; 

 Conhecer iniciativas que têm sido levadas a cabo a vários níveis – científico, político, 
económico, artístico, desportivo – para mitigar o flagelo da fome; 

 Participar activamente em algumas iniciativas para ajudar a combater a fome na sua 
comunidade. 
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Depois de concebida a PD e desenvolvidos os necessários recursos didácticos, 

implementámo-la numa turma do 4º ano da Escola EB1 de S. Bernardo (Aveiro), através 

do Projecto “O fim da fome no mundo: Vamos alimentar este objectivo!”. A professora 

titular de turma mostrou-se, desde o primeiro contacto, muito receptiva ao Projecto e 

esteve presente na implementação de todas as Actividades, apoiando sempre que 

necessário. 

O nosso estudo, de natureza qualitativa, desenrolou-se em sala de aula e no meio 

envolvente à escola, sendo os dados recolhidos em contexto real, permitindo-nos avaliar 

junto dos alunos e da professora da turma a pertinência e o impacte das Actividades 

implementadas. Os dados que recolhemos incluem registos de observações, documentos 

escritos (fichas de registo dos alunos), fotografias, e – essencialmente – os registos dos 

questionários passados no final aos alunos e à professora da turma, bem como a gravação 

áudio e transcrição de uma reflexão final feita com a professora. 

Conclusões 

Ao analisar os saberes prévios dos alunos, foi-nos possível constatar que a grande maioria 

identificava que em África existem muitas pessoas famintas; pouco mais de metade 

reconhecia que na Europa e na América do Norte existe abundância de alimentos para a 

generalidade das suas populações; em relação à América do Sul, à Ásia e à Oceânia, 

verificámos um desconhecimento generalizado no que diz respeito à quantidade de 

alimentos a que as populações dessas regiões têm acesso. Relativamente às medidas a 

adoptar para que todas as pessoas no mundo tenham alimentos suficientes, as propostas dos 

alunos passavam, essencialmente, por dar alimentos aos mais pobres/que têm fome. 

No que diz respeito à implementação da PD, a triangulação dos dados obtidos a partir dos 

questionários, das reflexões feitas com a professora, bem como das nossas próprias 

observações, permite-nos inferir que, embora não tenham ficado especialistas da fome no 

mundo (como é óbvio), os alunos: ficaram sensibilizados para a problemática em questão e 

reconheceram a importância de esta ser tratada na escola; gostaram muito de trabalhar o 

Projecto e, através deste, desenvolveram conhecimentos, capacidades, atitudes e valores 

definidos. A professora da turma, por sua vez, sublinhou que as actividades e recursos 

didácticos apresentam bastante qualidade e pertinência, defendendo a sua divulgação pelas 

escolas e a sua execução por mais turmas. 
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Efectivamente, pretendemos que a Proposta Didáctica chegue a outros educadores, que se 

revele útil para a sua prática docente e os auxilie nesta difícil mas incrivelmente necessária 

e apaixonante missão de educar para a sustentabilidade… 

Referências bibliográficas 

Alves, G. (2004, Outubro). A biotecnologia dos transgênicos: Precaução é a palavra de ordem. 
Holos. Disponível a 16/09/2008 em: 

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFile/33/34. 

Comín, P., & Font, B. (1999). Consumo sostenible: Preguntas con respuesta. Barcelona: Icaria 
/Milenrama. 

Food and Agriculture Organization [FAO] (1996). Declaração de Roma Sobre a Segurança 
Alimentar Mundial e Plano de Acção da Cimeira Mundial da Alimentação. Disponível a 
16/09/2008 em: http://www.fao.org/DOCREP/003/W3613P/W3613P00.HTM. 

Food and Agriculture Organization [FAO] & Feeding Minds, Fighting Hunger [FMFH] Partners 
(2007). Nível Secundário. Alimentar mentes para acabar com a fome: Um mundo livre da fome. 
Disponível a 16/09/2008 em: http://www.feedingminds.org/handouts/secondary_pt.pdf 

Martins, I. (2002a). Educação e Educação em Ciências. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

Martín-Díaz, M. J. (2002). Enseñanza de las ciencias ¿Para qué? Revista Electrónica de Enseñanza 
de las Ciências, 1 (2). Disponível a 16/09/2008 em: 
http://www.saum.uvigo.es/reec/volumenes/volumen1/Numero2/Art1.pdf. 

Ministério da Educação – Departamento da Educação Básica [ME-DEB] (2001). Currículo 
Nacional do Ensino Básico: Competências Essenciais. Lisboa: ME-DEB. 

Pereira, A. (2002). Educação para a Ciência. Lisboa: Universidade Aberta. 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento [PNUD] (2003). Relatório do 
Desenvolvimento Humano 2003 – Objectivos de Desenvolvimento do Milénio: Um pacto entre 
nações para eliminar a pobreza humana (J. F. Silva e A. Abreu, Trads.). Queluz: Mensagem – 
Serviço de Recursos Editoriais. 

Praia, J., & Cachapuz, A. (2005). Ciência-Tecnologia-Sociedade: Um compromisso ético. Revista 
Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 2 (6), 173-194. 

Sachs, J. (2006). O Fim da Pobreza: Como consegui-lo na nossa na nossa geração (P. T. Bento, 
Trad.). Cruz Quebrada: Casa das Letras / Editorial Notícias. (Trabalho original publicado em 2005) 

Seitz, J. (1995). Questões Globais: Uma Introdução (S. Raimundo, Trad.). Lisboa: Instituto Piaget. 

Sen, A. (1999). Pobreza e fomes: Um ensaio sobre direitos e privações (F. Silva, Trad.). Lisboa: 
Terramar. (Trabalho original publicado em 1981) 

Vilches, A., & Gil, D. (2003). Construyamos un futuro sostenible: Diálogos de supervivencia. 
Madrid: Cambridge University Press. 

Ziegler, J. (2004). A fome no mundo explicada ao meu filho (T. Cardoso, Trad.). Lisboa: Terramar. 
(Trabalho original publicado em 1999) 

http://www.revistacts.net/2/6/dossier7


XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                             Actas 

ORIENTAÇÃO SEXUAL: Uma Proposta de Intervenção Educativa para 
Adolescentes, Pais e Educadores. 

 
Kenya Costa Pinto dos Anjos 

Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Bahia, Brasil 
kcpanjos@gmail.com 

 
Resumo 

O objetivo geral deste relato é de descrever uma experiência de intervenção educativa no 
campo da Orientação Sexual, visando atender adolescentes de uma comunidade ligada à uma 
Companhia de Mineração, localizada no Município de Teofilândia, Bahia, Brasil.  

Ao falarmos do tema Orientação Sexual, buscamos considerar a sexualidade como algo 
inerente à vida e à saúde, que se expressa no ser humano, do nascimento até a morte, 
relacionando-a com o direito ao prazer e ao exercício da sexualidade com responsabilidade, 
englobando as relações de gênero, o respeito a si mesmo e ao outro e à diversidade de crenças, 
valores e expressões culturais de uma sociedade democrática e pluralista. Incluímos, também, 
a importância da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis/AIDS e da gravidez não 
planejada na adolescência, entre outras questões polêmicas que interferem diretamente na 
qualidade de vida da nossa sociedade. Pretendemos, assim, contribuir para a superação de 
tabus e preconceitos ainda arraigados no contexto sociocultural, fundamentando uma mudança 
comportamental em relação à vivência plena da sexualidade. 

O trabalho foi desenvolvido em dois momentos: no primeiro momento, os pais e educadores 
assistiram a uma palestra, na qual foram abordados assuntos ligados à temática, levando-os a 
refletirem sobre os seus verdadeiros papéis em relação à orientação e formação de seus filhos 
e alunos. No segundo momento, através de atividades participativas, foi oferecida aos jovens 
uma Oficina que objetivou levá-los a refletirem sobre os seus conhecimentos e suas atitudes, 
bem como sobre sua autonomia na vivência de uma sexualidade saudável, respeitando a si 
próprio e ao outro.  

Palavras-chave: Projeto de Intervenção. Orientação sexual. Adolescência.  

Introdução 

Atualmente, o tema Sexualidade ganhou espaço de divulgação aberta em toda a sociedade. 

Entretanto esta mudança não revela a permanência das dificuldades que enfrentam a 

humanidade para lidar com a questão da sexualidade nos seus contextos específicos de vida. 

Na fase da adolescência, que é um período de descoberta do mundo, dos grupos de amigos, de 

uma vida social mais ampla, as escolhas são feitas a partir dos elementos oferecidos durante a 

infância, estabelecendo assim comportamentos definidos para a fase adulta. 

A falta de conhecimento sobre a sexualidade faz com que estudantes, pais e educadores, 

tenham alguns conceitos equivocados, levando-os assim a não encarar com naturalidade a 

419 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                             Actas 

própria natureza humana. Natureza essa que deveria sempre proporcionar prazer e realizações, 

e não culpas, medos e vergonhas. 

Nesse sentido, consideramos a Educação Sexual como um processo no qual, através do 

cotidiano da família e da sociedade, a criança e o adolescente são educados sexualmente por 

meio de gestos, falas e atitudes que ocorrem ao seu redor (Castro e Silva, 1993, p.178).  

A abordagem deste tema, na família e no contexto escolar, ainda gera controvérsias nos dias 

de hoje. Os pais, por mais que pensem estar liberados de tabus, receios e preconceitos ligados 

à sexualidade, têm dificuldades em orientar seus filhos, pois, não aprenderam com os seus pais 

essa função. Mesmo sabendo que eles são os primeiros responsáveis por esta ação, a falta de 

conhecimento e a sua vida atribulada, os impedem de conviverem com os seus filhos, 

facilitando essa experiência de aprendizagem. Por sua vez, os educadores também sentem 

muitas restrições para exercer essa função. Com a omissão da família e os meios de 

comunicações oferecendo elementos que influenciam cada vez mais o comportamento de 

nossos jovens, antecipando fases de desenvolvimento e até mesmo atitudes muitas das vezes 

sem um amadurecimento apropriado, a Escola sente dificuldades em assumir essa função que 

acabou sendo deixada para ela. Sendo assim, esse trabalho se justifica na medida em que se 

busca com ele redefinir e rediscutir a Educação Sexual que se estabelece na vida do 

adolescente desde o seu nascimento, bem como orientar seus pais e professores sobre a 

temática em pauta. 

 Estudiosos da área de educação ainda têm posições divergentes sobre como o assunto deve 

ser ensinado e qual seria a faixa etária mais apropriada para os estudantes receberem 

informações sobre o tema. Sobretudo, o que vemos de concreto é a necessidade de ensinar 

sobre a diversidade de temas que estejam ligados, direta ou indiretamente, à Orientação Sexual 

para podermos dar elementos visando à construção de uma sexualidade que possa ser exercida 

de forma plena e saudável. 

O trabalho que ora apresentamos foi elaborado e aplicado junto a uma comunidade vinculada a 

uma Companhia de Mineração existente no interior agreste da Bahia, Brasil, visando fornecer 

elementos para reflexão e discussão sobre Sexualidade Humana, permitindo aos sujeitos (pais 

e professores) repensarem as suas verdades em relação a esse tema, frente às atuais 
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necessidades do mundo contemporâneo, além de proporcionar aos jovens, momentos 

vivenciais, nos quais eles deveriam construir conhecimentos a cerca da temática. 

 Para o desenvolvimento desse trabalho foram considerados três aspectos fundamentais: 

a) Os objetivos que queríamos alcançar: a1) Ressignificar o conceito de Sexualidade; 

a2) Facilitar a construção do conhecimento sobre os aspectos da Sexualidade 

Humana; a3) Analisar as características próprias da fase de adolescência; a4) 

Enfatizar a conexão entre a sexualidade, desenvolvimento pessoal, relação 

interpessoal e sociedade; a5) Buscar desmistificar tabus e preconceitos em relação 

a sexualidade. 

b) A problemática existente: b1) Como ajudar pais e educadores da região assumir a 

sua função de formadores dos jovens no que diz respeito à construção da 

sexualidade humana? b2) Como levar o jovem a refletir sobre o seu comportamento 

e dos outros em relação a uma prática saudável da sexualidade? 

c) E as hipóteses: c1) Falta de conhecimento específico da temática; c2) Dificuldade 

em manter diálogo com os jovens, por receios e medos em tratar do assunto; c3) 

Educadores tendo que assumir parte da função da família. 

Desenvolvimento metodológico 

Inicialmente escolhemos o conteúdo programático que seria necessário para atingir os nossos 

objetivos: 1) Conceito de Sexualidade; 2) Características do Desenvolvimento Bio-

psicossexual do Adolescente; 3) Relações inter e intrapessoais; 4) Tabus e Mitos. 

Devido à grande quantidade de pais e educadores (cerca de 100), dividimos a clientela em dois 

grupos: o primeiro formado pelos pais e o segundo pelos professores. A estratégia utilizada foi 

uma palestra com a duração de 120 minutos, seguida de um intervalo de tempo para que os 

sujeitos pudessem interagir através de seus questionamentos e reflexões, de forma direta e/ou 

por escrito.  

Para os 150 jovens da comunidade, aplicamos dinâmicas que puderam permitir a participação 

direta deles, construindo, dentro de seus limites, entendimentos sobre a temática. Para tanto, 

foram oferecidas cinco oficinas de quatro horas para cada grupo de trinta indivíduos, que 

foram agrupados de acordo com a fase de desenvolvimento humano. 
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Fases do Desenvolvimento Metodológico 

Dinâmica de Apresentação 

Objetivo: Identificar cada pessoa do grupo pelo nome e pelo símbolo escolhido por cada um, 

para facilitar o autoconhecimento; promover a integração grupal. Firmar as regras de 

convivência durante os trabalhos, favorecendo assim um ambiente de confiança e de respeito. 

Comentário: Ao escolher um símbolo para a apresentação, cada jovem demonstra 

indiretamente os seus sonhos e fantasias em relação a si próprio e, também, durante esse 

primeiro momento, trabalhamos a importância de cada um e o que eles trazem para a 

construção de uma diversidade na formação do grupo. 

 

Perdas e ganhos na Adolescência 

Objetivo: Refletir sobre a adolescência, seus ganhos e suas perdas; descobrir diferenças e 

semelhanças entre as experiências individuais. 

Comentário: Cada adolescente refletiu sobre o seu processo de crescimento e pôde perceber o 

quanto ele contém perdas e ganhos. O importante foi destacar o fato de que todo processo de 

crescimento implica em ganhos e perdas. Crescer significa abrir mão de antigas formas de ser 

e estar no mundo. Este processo pode gerar sofrimento, embora seja também fonte de 

aquisições, conquistas e prazer. 

 

Expressões de formas de prazer 

Objetivo: Construir o conceito de sexualidade e entender que a sexualidade e o carinho são 

expressos de muitas formas durante a vida. 

Comentário: Esta foi uma etapa do trabalho que se propôs discutir as fases de 

desenvolvimento humano e suas diversas formas de busca de prazer. É muito frequente que os 

adolescentes acreditem que no período da infância e na velhice não existam manifestações de 

sexualidade. Para tentarmos desconstruir essas crenças desenvolvemos atividades que 

puderam diferenciar sexo, sexualidade e genitalidade, pontuando sempre que a sexualidade 

está presente em toda a vida humana e que, acompanhada de afetividade, possibilita uma 

expressão mais completa de carinho, cuidado e proteção, facilitando assim a busca do prazer e 

da felicidade. 
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Elaboração do conceito 

Objetivo: Identificar os elementos que compõem a sexualidade humana, de modo que se 

possam diferenciar os conceitos de sexo e sexualidade, masculina e feminina. 

Comentário: Essa etapa abriu espaços para uma reflexão bem ampla das questões relativas à 

imagem – o que chama a atenção no outro, como a mídia tem influência sobre a nossa 

imagem, qual o conceito de beleza que temos, entre outros aspectos, não menos importantes, 

que estejam ligados diretamente à sexualidade humana. 

Priorizamos chamar a atenção para a influência da cultura e do momento histórico em que 

vivemos na determinação dos padrões de beleza. É comum na adolescência, quando o corpo 

do jovem em desenvolvimento não corresponde aos padrões estéticos vigentes, a sua auto-

imagem ficar comprometida e a sua auto-estima fragilizada, levando-o a adotar 

comportamentos de risco como: usar anabolizantes hormonais, desenvolver hábitos ligados à 

perda de peso, fumar ou consumir outros tipos de drogas para se sentir mais forte e sedutor, 

entre outros comportamentos que interferem negativamente na perspectiva de uma sexualidade 

sadia. 

 

Conclusão 

Considerando a participação e os resultados produzidos pelos sujeitos que fizeram parte desse 

projeto, concluímos tratar-se de uma proposta de trabalho que contemplou as nossas 

expectativas, na medida em que deu respostas às suas indagações e que buscou atingir os 

objetivos propostos, com base nas hipóteses levantadas. 

Os conteúdos selecionados e a metodologia utilizada constituíram-se num material 

potencialmente significativo e, aliados à pré-disposição dos sujeitos em aprenderem, 

favoreceram condições para a ocorrência de uma aprendizagem significativa, visto que para tal 

ocorrência torna-se necessário “que o material a ser aprendido seja relacionável (ou 

incorporável), de maneira não-arbitrária e não-literal” (Moreira, 1999, p.21). 

Ao final do trabalho, pudemos constatar que os conteúdos escolhidos para serem trabalhados 

ajudaram os sujeitos do processo a construírem percepções e entendimentos mais ampliados 

sobre a temática, favorecendo assim ações ligadas aos cuidados com o corpo e as diversas 

formas de prevenções, as relações inter e intrapessoais e as suas conseqüências e o respeito às 

diversas fases do desenvolvimento humano, bem como as suas verdadeiras manifestações. 

423 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                             Actas 

424 

Esperamos que este trabalho não se esgote em si mesmo e sim que tenha possibilitado a 

abertura de novos espaços de diálogos e reflexões, principalmente entre os adolescentes com 

os  seus pais, com a comunidade e seus professores, possibilitando assim uma ampliação 

educativa  entre os segmentos responsáveis diretamente por essa temática.   

Essa ação educativa não se resume ao trabalho em si, pois aponta desdobramentos através da 

difusão desta experiência pelos próprios adolescentes que participaram das oficinas. 

Esperamos que eles possam assumir a função de multiplicadores do processo educativo que 

vivenciaram, como porta-vozes das mudanças e do crescimento que experienciaram. 

Finalizando, ao refletirmos juntos e sistematizando nosso trabalho com os adolescentes, 

estamos realimentando nosso desejo de continuar aprofundando e desenvolvendo ações 

educativas que proporcionem mudanças cada vez mais significativas junto à sociedade. 
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Resumo 

Este estudo pretende saber como é que o ensino das Ciências Naturais do 3º Ciclo do 
Ensino Básico em Portugal contribui na construção da paz 

Para responder a este objectivo analisa-se a legislação, nomeadamente a Lei de Bases do 
Sistema Educativo (LBSE) e o Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro.  

Verifica-se que existe uma certa concordância entre os princípios e valores, as 
competências essenciais, as orientações curriculares e as competências específicas para a 
disciplina de Ciências Naturais. E comprova-se que o ensino das Ciências, de modo 
implícito, pode contribuir na construção da paz, através da adopção de estratégias 
educativas que promovam o exercício de uma cidadania plena. 

Palavras-chave: Ciências Naturais, ciência, educação para a paz, paz, valores. 

Introdução 

Este estudo sobre “o valor da paz no ensino das Ciências Naturais do 3º Ciclo do Ensino 

Básico em Portugal” pretende contribuir para a construção de uma cultura de paz no meio 

escolar e consequentemente ser uma mais valia para a sociedade.  

A principal questão desta investigação consiste em saber de que modo o ensino das 

Ciências Naturais, do 3º Ciclo do Ensino Básico, em Portugal, contribui para a educação 

para a paz?  

O estudo consta de uma parte referente à ciência e educação para a paz que compreende o 

papel da ciência na construção da paz, em que se abordam questões como os cientistas e a 

paz, a ética e a ciência e o enquadramento legal do ensino das Ciências Naturais do 3º 

Ciclo do Ensino Básico em Portugal.  

Objectivo  

Saber como é que o ensino das Ciências Naturais do 3º Ciclo do Ensino Básico em 

Portugal contribui na construção da paz 
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O papel da ciência na construção da paz 

No seu Plano de Acção sobre Ciência e Sociedade, a Comissão Europeia (2002) considera 

indispensável: o conhecimento, a ciência, a tecnologia e a inovação, visto que «os 

progressos científicos e tecnológicos diários, permitem inovações essenciais para a 

qualidade de vida e para a nossa competitividade mundial1 e, por outro lado, a cooperação 

científica constitui muitas vezes um elemento importante no diálogo com os países 

terceiros»2. 

No campo educativo, é imprescindível desenvolver o potencial científico dos alunos, de 

modo a promover valores de cooperação, respeito, solidariedade, paz, cidadania e 

responsabilidade, os quais se constituem como factores que conduzem a uma melhor 

inserção na escola e no mundo (Charpak, 1996).  

Enquadramento legal do ensino de Ciências Naturais do 3º Ciclo do Ensino 

Básico em Portugal e a paz 

As grandes modificações que se verificam no mundo, e em particular na sociedade 

portuguesa, devem-se, à inserção de Portugal na Europa, ao desenvolvimento das 

tecnologias, ao efeito da globalização e da circulação de pessoas entre os vários países. 

É necessário que a escola assegure a aquisição de referências culturais da cultura 

dominante e incorpore as referências das outras culturas presentes na sociedade (Roldão, 

1999).  

O desenvolvimento das sociedades democráticas exige políticas educativas que contribuam 

para a valorização das pessoas, para a redução das desigualdades sociais e para o progresso 

humano. Para analisar estas questões recorre-se à legislação alusiva ao Ensino Básico, 

nomeadamente, à Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) e ao Decreto-Lei nº 6/2001, 

de 18 de Janeiro, que engloba a Reorganização Curricular do Ensino Básico, as 

Competências Gerais para o 3º Ciclo do Ensino Básico e as Competências Específicas da 

área disciplinar de Ciências Físicas e Naturais do 3º Ciclo. 

Lei de Bases do Sistema Educativo: Lei nº 46/86, de 14 de Outubro 

No que se refere à LBSE, esta não menciona, explicitamente, uma educação baseada no 

valor da paz, mas implicitamente, possui princípios e objectivos que podem conduzir à 

existência de um clima de paz nas escolas. Este aspecto é evidenciado quando, nos 

princípios que lhe estão subjacentes, propõe formar cidadãos livres, responsáveis, 
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autónomos, solidários, abertos ao diálogo, respeitadores dos outros e quando explicita que 

o sistema está organizado de modo a contribuir para a formação do carácter e da cidadania, 

preparando o educando para uma reflexão consciente sobre os valores espirituais, estéticos, 

morais e cívicos. Entre os objectivos estabelecidos para o Ensino Básico, a mesma LBSE 

menciona a importância de promover a realização individual em harmonia com os valores 

da solidariedade social. 

A análise do Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro, em duas das suas componentes, 

designadamente as competências essenciais a desenvolver ao longo do 3º Ciclo do Ensino 

Básico (competências gerais e competências específicas), e as orientações curriculares da 

área disciplinar de Ciências Físicas e Naturais do 3º Ciclo, mais especificamente, da 

disciplina de Ciências Naturais. 

Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro 

Segundo o Ministério da Educação – DEB (2002), o documento referente à Reorganização 

Curricular do Ensino Básico do 3º Ciclo reconhece a necessidade de serem adquiridas 

competências essenciais, para todos os cidadãos, quer a nível geral, quer a nível das áreas 

curriculares. Entre as competências essenciais distinguem-se as que são gerais, isto é, as 

que são necessárias possuir aquando da saída do Ensino Básico, e as específicas de cada 

área disciplinar. 

O Diploma Legislativo sugere, ainda, a integração, no currículo do Ensino Básico, da 

abordagem de temas transversais às diversas áreas disciplinares, no âmbito da educação: 

para os direitos humanos, ambiental, para a saúde e bem-estar, alimentar, sexual e para a 

prevenção de situações de risco pessoal (prevenção rodoviária, prevenção de consumo de 

drogas).  

A análise destes aspectos do currículo do Ensino Básico responde à intenção de saber 

como a legislação portuguesa no referente à educação, aborda o tema da paz. Constata-se 

que, segundo este Diploma Legislativo, o tema da paz não é mencionado explicitamente, 

embora se perceba que ele pode ser abordado transversalmente nas várias disciplinas, 

desde que, para a escola, seja um tema considerado relevante. 

Metodologia 

Faz-se uma abordagem sobre o manual escolar como interpretação do currículo oficial e da 

realidade. Apresentam-se os métodos usados na recolha de dados, nomeadamente o 
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método qualitativo e quantitativo; os instrumentos e técnicas de análise de dados 

correspondendo respectivamente às entrevistas, aos manuais e à análise de conteúdo; a 

estrutura do estudo destacando-se o problema, o objectivo geral, os objectivos específicos e 

o modo de selecção dos participantes e dos manuais. Por último procede-se à elaboração 

das grelhas que permitem a recolha de dados das entrevistas (Quadro1) e dos manuais 

(Quadro 2) que, por sua vez, facilitam responder à questão inicial do estudo. 

O tratamento e a análise dos dados recolhidos, através da criação de dois instrumentos de 

análise: o primeiro constituído pela entrevista aplicada aos professores que utilizam na sua 

prática pedagógica os manuais estudados e o segundo, composto pelos referidos manuais 

de Ciências Naturais do 3º Ciclo do Ensino Básico. Posteriormente recolhem-se os dados 

de dois manuais escolares de Ciências Naturais do 7º, do 8º e do 9º Anos de escolaridade, 

mais adoptados a nível nacional no ano 2005, segundo o instrumento previamente testado e 

cria-se um quadro de análise para cada manual estudado. Nestes quadros apresentam-se os 

indicadores correspondentes aos blocos, às categorias e às subcategorias, identificados 

como objecto de estudo da análise de conteúdo. 

A discussão dos dados começa com a apresentação das questões de investigação, as quais 

correspondem às categorias definidas. Em cada categoria expõem-se os indicadores 

constantes quer das entrevistas quer dos manuais considerados mais relevantes para este 

trabalho; elaboram-se as respectivas inferências e por fim, discutem-se os dados fazendo o 

cruzamento das informações retiradas das entrevistas, dos manuais, da legislação referente 

à educação (LBSE e Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro que compreende as 

Orientações Curriculares para a disciplina de Ciências Naturais do 3º Ciclo do Ensino 

Básico) e ainda da fundamentação teórica.  
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Quadro 1 – Grelha para a análise das entrevistas 

Blocos Categorias Subcategorias Indicadores 

Paz positiva  

Paz negativa  Conceito de Paz 

Conflito  

Relação entre ciência e paz  

A ciência como contributo para a paz  

Tensão entre ciência e paz  P
ap

el
 d

a 
ci

ên
ci

a 
na

 
co

ns
tr

uç
ão

 d
a 

pa
z 

Ciência e paz 

Cientistas que contribuíram para a paz  

A educação para a paz através das Ciências Naturais 
 

Formação de professores no âmbito da educação para 
a paz 

 
Motivação dos 

professores de Ciências 
Naturais para a educação 

para a paz 
Referência a valores humanistas no ensino das 
Ciências Naturais 

 

Importância da abordagem de temas relacionados com 
a paz nas aulas de Ciências Naturais 

 

Implicação da abordagem de temas relacionados com 
a paz na resolução de problemas na escola 

 

Importância da transdisciplinaridade na educação para 
a paz 

 

Opinião dos professores 
de Ciências Naturais 

relativamente à 
abordagem, em sala de 

aula, de temas 
relacionados com a paz 

Identificação de temas que poderiam desenvolver o 
valor da paz 

 

Abordagem do valor da paz na LBSE 
 

Abordagem do valor da paz nas orientações 
curriculares 

 Enquadramento legal e 
educação para a paz 

Vantagens de uma legislação enquadrada na educação 
para a paz 

 

Recursos utilizados na planificação das aulas de 
Ciências Naturais 

 

Recursos utilizados nas aulas de Ciências Naturais 

 

E
du

ca
çã

o 
pa

ra
 a

 p
az

 n
o 

en
si

no
 d

as
 C

iê
nc

ia
s 

N
at

ur
ai

s 

Motivação dos 
professores de Ciências 

Naturais para a educação 
para a paz 

Abordagem do valor da paz nos manuais de Ciências 
Naturais 
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Quadro 2 – Grelha para a análise de manuais 

B
lo

co
s 

C
at

eg
or

ia
s 

Subcategorias 

 
 

Indicadores 
 
 

Respeito pela própria pessoa  
Respeito pelas outras pessoas  
Respeito pelo ambiente  
Respeito pela diversidade cultural/interculturalidade  
Respeito pela diversidade étnica  
Respeito pela diversidade de género  
Cooperação  
Solidariedade  
Tolerância  
Diálogo  
Crítica às diferentes formas de violência (interpessoal, guerras, 
terrorismos, ...) 

 

P
az

 

Crítica pelos gastos militares, perigo do armamento ...  
Liberdade (política, cultural)  
Cidadania  
Igualdade  
Responsabilidade cívica  
Estado de direito  

C
on

ce
it

os
 F

u
n

d
am

en
ta

is
 s

ob
re

 a
 P

az
 

D
em

oc
ra

ci
a 

Justiça  

Indivíduos ou instituições que defendem os direitos humanos  

Cientistas que usam a ciência/tecnologia na violação dos direitos 
humanos 

 

D
ir

ei
to

s 
H

u
m

an
os

 

Repressões/Violações dos direitos humanos  

Esperança de vida ao nascer  
Saúde  
Índice de alfabetização  
Níveis de vida digna  
Fome  
Subdesenvolvimento em África  
Subdesenvolvimento na Ásia  
Subdesenvolvimento em Portugal  
Subdesenvolvimento na Europa  

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 

Subdesenvolvimento na América Latina  
Resolução não violenta de conflitos  
Processo natural/conceito positivo  
Factor positivo para a mudança social  
Factor positivo para a mudança científica  

C
on

ce
it

os
 F

u
n

d
am

en
ta

is
 s

ob
re

 a
 P

az
 

C
on

fl
it

o 

Factor destrutivo  
(continua) 
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Quadro 1 – Grelha para a análise de manuais (continuação) 
 

B
lo

co
s 

C
at

eg
or

ia
s 

Subcategorias Indicadores 

Cientistas comprometidos com a paz, que não são referidos 
como tal 

 

C
ie

n
ti

st
as

 

Cientistas que contribuíram para a paz  

Efeitos benéficos da ciência/tecnologia sobre a paz  
Efeitos maléficos da ciência/tecnologia sobre a paz  
Implicações do progresso científico/tecnológico na pessoa  
Implicações do progresso científico/tecnológico na sociedade  
Implicações do progresso científico/tecnológico no ambiente  
Restrições éticas na investigação científica  

C
iê

n
ci

a 
e 

P
az

 

E
fe

it
os

 d
a 

C
iê

n
ci

a 

Riscos do uso e da aplicação da ciência no que se refere à 
paz 

 

 

Conclusão 

Embora nos dois manuais do 7º Ano seja notória alguma tendência para abordar o conceito 

de paz segundo uma perspectiva ambiental, constata-se a preocupação da preservação do 

planeta como sistema global e a necessidade de o preservar em função das gerações 

futuras. É relevante a falta de indicadores relativamente ao respeito pela diversidade étnica, 

à solidariedade, à tolerância, ao diálogo, à crítica às diferentes formas de violência, aos 

gastos militares e ao perigo de armamento. 

Verifica-se em ambos os manuais analisados a preocupação de alertar os estudantes para as 

causas dos desequilíbrios ecológicos e o modo de os evitar. No âmbito da cooperação, é 

unânime a necessidade de a incentivar nos indivíduos, como modo de «promover o 

desenvolvimento humano, alcançar a paz e a prosperidade universal» (B2, p. 150). 

Relativamente às diferentes formas de violência afirma-se que estas são causadas pela 

acção humana e que têm repercussões, sobretudo, nas populações menos protegidas, ou em 

guerra. 

Nos manuais do 8º Ano verifica-se uma influência mais demarcada do ambiente no ser 

humano e evidenciam-se modos de corrigir as perturbações provocadas pelos indivíduos, 

de modo a não correr o risco da extinção da espécie humana da Terra. Assim, os alunos e 

alunas ao terminarem o 8º Ano de escolaridade, podem reconhecer «que a intervenção 

humana na Terra, ao nível da exploração, transformação e gestão sustentável dos recursos, 
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exige conhecimento científico e tecnológico em diferentes áreas» (Ministério da Educação 

- DEB, 2002: 40). 

Nos manuais do 9º Ano nota-se a falta de relação existente entre o ambiente e o ser 

humano. Contudo chama-se a atenção para a cooperação ao sublinhar a necessidade da 

mesma em determinadas tarefas.  

O conceito de paz é definido pelos professores como bem-estar, harmonia, tolerância, 

ausência de conflitos, de guerra, paz de espírito e paz ecológica, entre outros. 

Constata-se que o conceito de paz quer entre os professores entrevistados, quer nos 

manuais de Ciências Naturais do 3º Ciclo do Ensino Básico encontra-se espartilhado, 

segundo os vários aspectos para os quais estão mais ou menos vocacionados os respectivos 

instrumentos de análise. Deste modo, o conceito de paz que se pode promover nos alunos e 

alunas destas idades é um pouco limitado, visto não abordar questões como o diálogo, a 

tolerância e a solidariedade entre outras. 

Em contrapartida, encontra-se em número elevado os indicadores referentes à cooperação, 

ao respeito pelo ambiente a fim de não ser destruído.  

Do exposto, infere-se que tanto os manuais estudados, como os professores entrevistados 

não promovem nos alunos directa e explicitamente a perspectiva da paz na sua globalidade. 

Esta constatação está de certo modo em uníssono com Orientações Curriculares para a 

disciplina de Ciências Naturais do 3º Ciclo do Ensino Básico, dado que nestas não se 

encontra explícita a questão da paz.  

As competências que os alunos devem atingir por meio da aprendizagem dos conteúdos e 

das actividades realizadas ao longo do 9º Ano de escolaridade (correspondente ao final do 

3º Ciclo do Ensino Básico) com vista à promoção de uma educação para a paz 

compreendem: 

- discussão sobre a importância da aquisição de hábitos individuais e comunitários 
que contribuam para a qualidade de vida; 

 
- discussão de assuntos polémicos nas sociedades actuais sobre os quais os cidadãos 

devem ter uma opinião fundamentada; 
 
- compreensão de que o organismo humano está organizado segundo uma 

hierarquia de níveis que funcionam de modo integrado e desempenham funções 
específicas; 
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- avaliação acerca de aspectos de segurança associados quer à utilização de 
aparelhos e equipamentos, quer a infra-estruturas e trânsito; 

 
- avaliação e gestão de riscos e tomada de decisão face a assuntos que preocupam 

as sociedades, tendo em conta factores ambientais, económicos e sociais. 
(Ministério da Educação - DEB, 2002: 43) 

 

No que respeita ao ensino das Ciências Naturais do 3º Ciclo do Ensino Básico e à sua 

contribuição na construção da paz, em Portugal, verifica-se, através da LBSE: Lei nº 46/86, 

de 14 de Janeiro e do Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro que existe uma certa 

concordância entre os princípios e valores, as competências essenciais, as orientações 

curriculares e as competências específicas para a disciplina de Ciências Naturais do 3º 

Ciclo do Ensino Básico.  

Através dos Diplomas Legislativos analisados, comprova-se que o ensino das Ciências, 

embora de modo implícito, pode contribuir para a educação para a paz, através da adopção 

de estratégias educativas (1) que valorizem as experiências de cada aluno e as suas raízes 

culturais, e (2) que promovam o desenvolvimento de competências de interacção, de 

pensamento crítico, de resolução de problemas e de tomada de decisões indispensáveis 

para o exercício de uma cidadania plena e para a construção de uma cultura de paz. 

Para que se desenvolva o valor da paz através do ensino das Ciências Naturais, é 

necessário fomentar nos alunos o desenvolvimento do direito de pensar e de se exprimir, 

sabendo que a forma como se pensa e de como se sentem as coisas, são influenciadas pelo 

comportamento dos professores, pelos conteúdos curriculares e pelas metodologias 

promotoras de interacção, num clima de respeito, de diálogo e de afecto. 

De quanto foi abordado, conclui-se que o ensino das Ciências Naturais pode, de certo 

modo, promover o valor da paz nos alunos através das suas práticas e dos seus conteúdos.  
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1 Cf. A inovação numa economia assente no conhecimento, COM(2000)567 de 20/09/2000. 
 
2 Cf. A dimensão internacional do espaço europeu da investigação, CO(2001)346 de 25/06/01. 
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Resumo 

Sendo nossa intenção produzir uma reflexão sobre concepções que estruturam o processo 
da Reforma do Ensino Secundário (RES) no que respeita à disciplina de Biologia e 
Geologia, analisamos os discursos do Documento Orientador da Revisão Curricular do ES, 
o Decreto-Lei nº 74/2004 e os programas das disciplinas de Biologia e Geologia - 10º e 11º 
anos - e de Biologia - 12º ano. A leitura exploratória destes documentos permitiu 
identificar um conjunto de oito ideias-força que vieram, num segundo momento, a 
constituir as categorias de análise dos discursos neles contidos. A informação foi, assim, 
organizada por referência a este conjunto de categorias e a análise de conteúdo (Bardin, 
1994) realizada possibilitou: (i) aclarar princípios e concepções que enformam a RES; (ii) 
elucidar o lugar que tais concepções e princípios ocupam nos programas aqui em foco e 
(iii) identificar elementos discursivos marcados por sentidos híbridos (Ball, 2001; Lopes, 
2008) 

Palavras-chave: Reforma do Ensino Secundário; Biologia e Geologia; Concepções 
curriculares; Hibridismo. 

Introdução 

Esta comunicação insere-se num estudo mais amplo que está a ser realizado no âmbito do 

trabalho de Doutoramento1 de uma das autoras e que tem por título "Orientações e Práticas 

Curriculares no Ensino Secundário: um estudo de caso centrado na aprendizagem da 

Biologia e Geologia". Situando-se no contexto da RES o estudo tem como objectivo 

produzir conhecimento ao nível das concepções curriculares que enformam os currículos 

de Biologia e de Geologia (BG). Para isso, seleccionámos como objecto de pesquisa o 

currículo das disciplinas de Biologia e Geologia dos 10º e 11º anos e de Biologia do 12º 

ano, focando a nossa atenção nas políticas que o prescrevem e nas práticas que o 

concretizam. 

Partindo deste pano de fundo, temos como intenção, através desta situação específica de 

estudo de caso, mapear e caracterizar práticas pedagógicas de professoras que leccionam 

aquelas disciplinas numa ES com 3º ciclo do Ensino Básico. 
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Sendo este o foco central do estudo, constitui objectivo desta comunicação analisar 

documentos enquadradores da RES, para tornar visíveis princípios e concepções que a 

estruturam e compreender o espaço que tais concepções ocupam nos programas aqui em 

foco. Para a concretização destas intenções, apoiámo-nos nos documentos estruturadores 

da Reforma que atrás referenciámos, apresentando aqui essa análise depois de enunciarmos 

o procedimento de estudo adoptado para identificar e analisar as concepções presentes nos 

discursos desses diplomas. 

É seguindo este percurso que na parte final desta comunicação avançamos com alguns 

dados relativos aos sentidos detectados na RES e nos Programas de BG e à existência de 

diferentes significados configuradores de hibridação conceptual (Ball, 2001; Lopes, 2008). 

Procedimento metodológico 

Tendo por referência a questão estruturadora do estudo em curso, no qual se enquadra esta 

comunicação, e que nos remete para a produção de conhecimento quanto às possibilidades 

e limitações da concretização de um currículo organizado numa orientação sócio-crítica, na 

análise dos documentos já referidos procuramos identificar elementos configuradores desta 

teoria curricular. Nesse sentido, na análise que fizemos aos discursos dos documentos 

seleccionados fomos orientadas por princípios e concepções que caracterizam a teoria 

sócio-crítica e que direccionam a análise para determinados focos/categorias. 

Assim, uma primeira leitura exploratória dos discursos contidos nos diplomas da tutela 

permitiu-nos identificar oito categorias. A saber: (i) integração curricular; (ii) articulação 

curricular; (iii) relação com o quotidiano; (iv) relação com os saberes prévios dos alunos; 

(v) contextualização dos saberes; (vi) competências; (vii) tecnologias e (viii) avaliação. 

Depois desta leitura seleccionámos e transcrevemos os extractos de discursos 

representativos das categorias e respectivas unidades de registo (Bardin, 1994). Nos 

quadros I e II apresentamos a organização dessa informação, tendo em conta os 

documentos em análise e as categorias identificadas. 
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Quadro I – Grelha de análise da frequência de extractos de discursos representativos das categorias e unidades de registo 

Categorias Documento Orientador da 
RES 

Decreto-Lei nº 74/2004 Programa de 
BG (10º ano) 

Programa de 
BG (11º ano) 

Programa de Biologia 
(12º ano) 

Integração curricular 
 

3 
AP como espaço privilegiado 
para a integração de saberes, de 
competências, de aprendizagens. 
Área tecnológica integrada como 
lugar de relação estreita entre as 
aprendizagens escolares e as 
aprendizagens em contexto de 
trabalho. 

7 
Integração de competências, de  
currículo e avaliação, das 
dimensões teórica e prática;. 
Criação de espaços curriculares 
de integração de saberes e 
competências; AP pretende 
integrar competências e saberes. 

8 
Integração currículo e avaliação, de conceitos; de 
um ensino e de aprendizagem ( E-A) de Biologia 
integrado, do trabalho prático nos processos de  E-
A, das dimensões teórica e prática no ensino da 
Biologia; dos dados relativos aos aspectos 
procedimentais e atitudinais nos processos de 
avaliação. Fornecimento de uma visão integradora 
da Ciência, estabelecendo relações entre esta e as 
aplicações tecnológicas, a Sociedade e o Ambiente.  

 
 
 

0 

12  
Integração teoria-prática;  da 
avaliação e processos educativos; 
da avaliação e dimensões teórica 
e pratica do ensino da Biologia; 
da avaliação e aspectos 
procedimentais e atitudinais da 
aprendizagem; dos saberes que 
possuem sobre ácidos nucleicos, 
…; das abordagens; de questões 
que contribuam para a construção 
de uma visão integrada dos temas 
estudados, de conhecimentos. 

Articulação 
curricular  

4 
Articulação entre ciclos, entre 
teoria e prática, de disciplinas, 
de recursos. 

2 
Articulação com o ciclo anterior, 
com as outras formações de 
nível secundário; com o ensino 
superior. 

8 
Exploração articulada de conceitos; centração dos 
processos de E-A num conjunto de interrogações 
articuladas; análise articulada de conteúdos 
conceptuais, procedimentais e atitudinais. Avaliação 
articulada com as estratégias didácticas e com as 
actividades de E-A. 

 
 

0 

5 
Articulação avaliação com as 
estratégias didácticas; de visitas 
de estudo com as aulas de 
preparação e síntese a 
desenvolver antes e depois da 
visita; de conteúdos; de 
conhecimentos. 

Relação com o 
quotidiano 

1 
Língua Estrangeira, assegurando 
a aquisição de competências 
para a sua utilização frequente 
num mundo interdependente e 
na vida quotidiana, 
nomeadamente no contexto 
europeu. 

 
 

0 

9 
Situações de indagação a partir de problemas do 
quotidiano; aplicar os conhecimentos geológicos 
adquiridos a problemas do quotidiano; articular 
conceitos básicos com os acontecimentos do dia a 
dia; realização de jogos de simulação a partir da 
recriação de situações reais; construção de saberes 
relacionada com aspectos do dia-a-dia. 

 
 

0 

2 
Mobilização de questões de 
âmbito local, nacional ou 
internacional e situações do dia-
a-dia; uso de estratégias que 
possam contribuir para mostrar a 
importância da ciência na vida 
diária das pessoas. 

Relação com os 
saberes prévios dos 
alunos 

1 
Módulo inicial em todos os 
programas do 10º ano no qual se 
incluem conceitos prévios 
considerados essenciais 
e estruturantes das disciplinas 
em causa 

 
 
 

0 

8 
Conhecimentos prévios condicionadores das 
aprendizagens; explicitação das concepções prévias 
dos alunos; uso de problemas de interesse para os 
alunos para facilitar as conexões com os 
conhecimentos prévios e estruturar novos saberes; 
uso de situações problemáticas abertas que 
favoreçam a explicitação das concepções prévias 
dos alunos; os processos de ensino-aprendizagem 
devem ter em conta os conhecimentos prévios. 

 
 
 

0 

1 
Ter em conta os conhecimentos 
prévios dos alunos 
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Quadro II - Grelha de análise da frequência de extractos representativos das categorias e unidades de registo 

Categorias Documento 
Orientador da RES 

DL 74/2004 Programa de BG (10º ano) Programa de BG (11º ano) Programa de Biologia (12º ano) 

Contextualização 
dos saberes 

3 
Contexto real de 
trabalho; AP como 
espaço de aquisição de 
competências 
contextualizadas em 
trabalho concreto 

 
 

0 

3 
As actividades vistas como acontecimentos 
contextualizados e perfeitamente integrados 
nos currículos; construção de saberes de modo 
contextualizado; como objecto(s) de estudo 
sugerem-se ambientes reais.  

 
 

0 

4 
Organização de actividades de ensino e aprendizagem 
centradas em contextos reais, com significado para os 
alunos; mobilização de questões de âmbito local, nacional 
ou internacional, situações do dia-a-dia, ou mesmo casos 
históricos que envolvam controvérsias sociais em torno de 
aplicações científicas ou tecnológicas. 

Competências 13 
Competências 
vocacionais; perfis de 
competências; 
competências adquiridas 
em ambiente de 
trabalho; competências 
visando uma boa 
inserção no mercado de 
trabalho; AP como 
espaço de confluência 
de competências. 

6 
Integração de 
competências; 
desenvolvimento de 
competências de base 
do respectivo curso; 
desenvolvimento de 
competências no 
domínio do português; 
AP como integradora de 
competências. 

13 
Expandir competências relativas às áreas 
científicas da Biologia e da Geologia; 
desenvolvimento das competências associado 
a conteúdos conceptuais, procedimentais e 
atitudinais; reforço de competências próprias 
das ciências; o reforço das competências 
técnicas e tecnológicas  perspectivado como 
instrumental no processo de ensino-
aprendizagem. 

 
 
 
 

0 

13 
A construção e o aprofundamento de conhecimentos de 
Biologia úteis para o desenvolvimento de competências 
que permitam o exercício de uma cidadania responsável, a 
aprendizagem ao longo da vida e a decisão sobre o 
prosseguimento de estudos relacionados com esta área do 
saber; desenvolvimento de competências que contemplem, 
de forma integrada, os domínios conceptual, 
procedimental e atitudinal. Os alunos poderão desenvolver 
competências tão diversificadas como a utilização da lupa 
binocular ou microscópio óptico. 

Tecnologias 7 
Cursos tecnológicos; 
ensino obrigatório de 
uma disciplina de TIC 

3 
Formação em TIC; 
ensino obrigatório de 
uma disciplina de TIC 

8 
Estabelecimento de relações CTSA; utilização 
das TIC. 

2 
Enfatizar os contributos da 
tecnologia e de outras áreas de 
saber – Química, Geologia,... – 
na construção dos 
conhecimentos científicos; 
identificar recursos geológicos e 
respectiva aplicabilidade numa 
perspectiva  CTSA. 

12 
Construção de valores e atitudes conducentes à tomada de 
decisões fundamentadas relativas a problemas que 
envolvam interacções CTSA; utilização de instrumentos 
ópticos e de sistemas automáticos para recolha de dados 
(nomeadamente sensores), sem esquecer o reforço o 
recurso às novas tecnologias da informação. 
 

 
Avaliação 18 

Instrumentos de 
avaliação; modalidades 
de avaliação: 
diagnostica, formativa, 
sumativa interna e  
externa 

20 
Integração currículo e 
avaliação; avaliação 
formativa (com função 
diagnóstica e sumativa 
(interna e externa) 

34 
A avaliação integrada nos processos 
educacionais; diversificação de 
instrumentos/técnicas de recolha de 
informação: testes, relatórios, portefólios, 
mapas conceptuais, Vê de Gowin e grelhas de 
observação; auto-avaliação do aluno no 
sentido de tomada de consciência dos seus 
percursos de aprendizagem; avaliação com 
funções diagnóstica, formativa e sumativa. 

 
 
 

0 

15 
Avaliação  como parte integrante dos processos 
educativos; os processos de avaliação deverão integrar as 
dimensões teórica e prática; a avaliação deve averiguar não 
só as construções conceptuais alcançadas pelos alunos 
mas, também, a forma como tal aconteceu, os 
procedimentos realizados, as destrezas desenvolvidas e as 
atitudes reveladas; avaliação com funções diagnóstica, 
formativa e sumativa . 
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Sentidos captados nos documentos da Reforma Curricular e nos Programas de 

Biologia e Geologia e caminhos para que apontam 

De um modo geral, a análise apoiada nos quadros anteriores permite constatar que o 

discurso sobre a reforma se estrutura fundamentalmente nos conceitos de Integração 

Curricular, Articulação Curricular, Competências, Tecnologias e Avaliação. Com efeito, 

tanto no documento orientador da RES como no DL nº 74 encontramos extractos 

representativos destas categorias. A categoria Integração Curricular é referida 3 vezes no 

documento orientador (pp. 15 e 22) e 7 vezes no DL (preâmbulo; artº 2º, ponto 4; artº 4º, 

alíneas d e g; artº 6º, ponto 4); ao nível  da categoria Articulação Curricular assinalamos 4 

ocorrências no documento orientador (pp. 10, 14, 25 e 26) e 2 no DL (preâmbulo, artº4º, 

alínea a); a categoria referente às Competências aparece 13 vezes no documento orientador 

(pp. 5, 6, 7, 9, 11, 15, 18, 19, 22, 25 e 26) e 6 vezes no decreto-lei (preâmbulo; artº 4º, 

alínea g; artº 6º, ponto 2, alíneas d e e, pontos 3 e 4; artº 10º, ponto 2; artº 15º, ponto 7; 

anexo 6, alínea e); a categoria Tecnologias pode ser encontrada 7 vezes no documento 

orientador (pp. 2, 7, 9, 11, 15, 18 e 19) e 3 vezes no DL nº74 (preâmbulo; artº 4º, alínea f); 

a categoria Avaliação tem também uma expressão assinalável pois está presente com 18 

extractos no documento orientador (pp. 2, 3, 6, 12, 16, 20, 22, 27, 29, 30 e 31) e 20 no DL 

nº74 (preâmbulo; artº 1º, ponto 1; artº 4º, alínea d; artº 7º, ponto 1; artº 10º, pontos 1, 2 e 3; 

artº 11º, pontos 1, 2, 3 e alíneas a e b, pontos 4 e 5; artº 12º, pontos 1 e 2). Também é de 

assinalar a categoria contextualização dos saberes, já que aparecem 3 referências no 

documento orientador (pp. 15, 22 e 25) embora em termos legais tenha havido a omissão 

deste conceito. Para além da presença destes conceitos, os programas de BG enfatizam 

aspectos como a Relação com o quotidiano2 e a Relação com os saberes prévios dos 

alunos. Assim, o programa do 10º ano apresenta 9 referências no caso da primeira 

categoria (pp. 8, 12, 47, 67, 69 e 79) e 8 para a seguinte (pp. 7, 9, 10, 12, 27 e 65), 

enquanto que para o programa do 12º ano encontramos para as duas categorias 2 (pp. 10 e 

11) e 1 extractos (p.9), respectivamente. Contudo o programa do 11º ano não faz qualquer 

referência à Relação com o quotidiano e à Relação com os saberes prévios dos alunos. 

Da análise das informações que sistematizamos nos quadros I e II podemos inferir que 

estão patentes diferentes significações para os mesmos conceitos, sinal evidente da 

presença de híbridos e que Ball (2001) explica afirmando que, na medida em que as 

políticas são compreendidas como produções híbridas de textos e discursos continuamente 
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ressignificados em múltiplos contextos – internacionais, nacionais e locais – que se inter-

relacionam, múltiplos fragmentos de textos são hibridizados.  

Este sentido híbrido dos discursos é evidente, por exemplo, no conceito de integração 

curricular onde, de facto, parecem prevalecer diferentes concepções, tais como integração 

de competências, de currículo e avaliação, das dimensões teórica e prática, de 

conhecimentos, da criação de espaços curriculares de integração de saberes e 

competências. Esta utilização discursiva denota um hibridismo que pode ser situado desde 

uma perspectiva meramente instrumental até uma articulação mais profunda de campos e 

saberes (Lopes, 2008). É também de salientar o facto dos conceitos Integração e 

Articulação curriculares serem usados indiferentemente. A corroborar esta nossa ideia 

podemos apresentar, entre outros, os seguintes extractos de discurso: Articulação de 

conhecimentos/Integração de conhecimentos e Integração currículo e 

avaliação/Articulação avaliação com as estratégias didácticas. 

As categorias: “Relação com o quotidiano”, “Contextualização de saberes” e “Relação com 

os saberes prévios dos alunos” interrelacionam-se entre si e mesmo com a “História da 

Ciência”. A associação destes conceitos visa fundamentalmente que o aluno aprenda a 

mobilizar os conhecimentos prévios para solucionar problemas do quotidiano em contextos 

apropriados e que consiga transpor essa capacidade de Resolução de Problemas (RP) para 

o contexto real de trabalho.  

No enunciado curricular destas disciplinas as competências aparecem associadas a 

conteúdos conceptuais, procedimentais e atitudinais. É mesmo possível identificar 

enunciados que remetem para aspectos especificamente disciplinares, tais como: “os 

alunos poderão desenvolver competências tão diversificadas como a utilização da lupa 

binocular ou microscópio óptico” (programa de BG, 10º ano: p.70). Nas referências a este 

conceito, há um enfoque no alargamento do espectro de competências dos alunos, visando, 

sobretudo, o prosseguimento de estudos a nível superior e uma boa inserção no mercado de 

trabalho. Tal pode ser constatado no seguinte excerto: “o desenvolvimento de 

competências que permitam o exercício de uma cidadania responsável, a aprendizagem ao 

longo da vida e a decisão sobre o prosseguimento de estudos relacionados com esta área do 

saber” (programa de Biologia, 12º ano: p.5). 

É notória também a importância que é atribuída à tecnologia, mas enquanto o Documento 

Orientador do RES e o DL utilizam a expressão tecnologia como sinónimo de educação 
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tecnológica, fazendo referência aos cursos tecnológicos e consagrando as TIC como 

disciplina de carácter obrigatório, os programas de BG destacam a importância do 

estabelecimento da relação entre ciência, tecnologia e sociedade (CTS) e a aprendizagem 

baseada em problemas que envolvam essas interacções. Para além disso, enfatizam a 

vertente da tecnologia educacional, no sentido da utilização das TIC como meio de ensino 

e de aprendizagem. 

A avaliação aparece na quase totalidade dos documentos analisados e com grande 

destaque, nomeadamente através de referências aos instrumentos de avaliação, à integração 

currículo e avaliação e às modalidades de avaliação: diagnóstica, formativa e sumativa. No 

Programa de BG (10º ano) é também referida a “auto-avaliação do aluno no sentido da 

tomada de consciência dos seus percursos de aprendizagem” (p. 13).  

Em síntese, a análise efectuada aos extractos referentes às 8 categorias seleccionadas - 

integração curricular; articulação curricular; relação com o quotidiano; relação com os 

saberes prévios dos alunos; contextualização dos saberes; competências; tecnologias e 

avaliação – permite-nos assinalar três enfoques nos documentos oficiais, a saber: o enfoque 

na Resolução de Problemas, a forte influência do movimento a favor do ensino Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente e a consideração da Área de Projecto como espaço 

privilegiado para a integração de saberes e competências, dado o carácter interdisciplinar 

que está na base da sua génese.  

Em termos gerais, e para finalizar esta comunicação que pretendeu identificar e dar a 

conhecer princípios e concepções que estruturam a RES e compreender o espaço que tais 

concepções ocupam nos programas de BG, podemos concluir que:  

- o discurso da reforma assenta predominantemente nos conceitos de integração 

curricular, articulação curricular, contextualização de saberes, competências, tecnologias 

e avaliação;  

- o conceito de interdisciplinaridade foi substituído pelo de integração curricular, tal 

como demos conta quando fizemos a leitura exploratória dos discursos presentes nos 

documentos legais e onde se tornou evidente a quase ausência daquele termo;  

- os textos da RES denotam um hibridismo bastante evidente, por exemplo, nos conceitos 

de integração curricular e de articulação curricular;  

- os programas das disciplinas em foco neste estudo incorporaram os conceitos veiculados 

pela RES, valorizando contudo outros como o quotidiano e os saberes prévios dos alunos. 
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Compreender os modos como estes conceitos estão a ser concretizados é, como já atrás 

referimos objecto de atenção na investigação que temos em curso. 

Notas explicativas: 

1 Doutoramento em Ciências da Educação na FPCEUP, sob a orientação da Professora Doutora 

Carlinda Leite e da Professora Doutora Preciosa Fernandes. 
2 Na categoria relação com o quotidiano, também consideramos as partes do discurso que 

se referiam a situações do dia-a-dia e a situações reais.  
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Resumo 

Esta comunicação explora os resultados de uma investigação cujo principal objectivo era 
compreender, junto de professores de ciências do ensino básico (2º e 3º ciclos), o impacte 
do actual currículo das Ciências Físicas e Naturais perspectivado para o desenvolvimento 
de competências nos alunos. Para tal, procurámos: i) caracterizar o nível de apropriação de 
alguns conceitos centrais ao actual discurso educativo e ii) compreender possíveis 
alterações de práticas docentes decorrentes da implementação do processo de 
Reorganização Curricular do Ensino Básico. 

O estudo empírico decorreu em dois momentos distintos. O primeiro, durante o ano lectivo 
de 2006/2007, adoptou uma natureza essencialmente quantitativa, reportando-se os 
resultados apresentados à recepção de 1122 questionários preenchidos por professores que 
leccionavam as disciplinas da área curricular das Ciências Físicas e Naturais. 
Posteriormente, estes dados foram complementados com outros de natureza qualitativa, 
obtidos, no início do ano lectivo de 2007/2008, através de entrevistas de aprofundamento 
realizadas a seis dos professores que leccionavam esta área curricular. 

Os resultados obtidos indiciam uma frágil apropriação dos conceitos-chave do actual 
discurso educativo e sugerem que a implementação do processo de Reorganização 
Curricular do Ensino Básico e da consequente abordagem curricular por competências não 
se repercutiu em mudanças significativas ao nível das práticas docentes. 

Não obstante a complexidade e morosidade inerentes à apropriação de mudanças 
curriculares e a multiplicidade de sentidos que lhes são atribuídas no contexto das práticas, 
consideramos que a almejada promoção de um ensino de Ciências contextualizado e 
democrático carece de uma concertação de esforços entre os diferentes actores educativos. 

Palavras-chave: Currículo, Ciências Físicas e Naturais, Competências, Práticas docentes. 

 

Introdução e objectivos 

Estudos desenvolvidos por organizações internacionais (OECD, 2007) e Relatórios sobre o 

ensino e a educação em ciência (EC, 2007; Osborn & Dillon, 2008) destacam que, nas 

últimas duas décadas, o interesse dos alunos por temas científicos tem decrescido. Assim, 

para proporcionar uma educação científica contextualizada e adequada aos interesses e 
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necessidades da generalidade dos alunos, estes estudos sugerem que os currículos de 

ciências sejam re-desenhados. 

O facto das abordagens pedagógico-didácticas privilegiadas no ensino das ciências não 

conseguirem envolver e aproximar os alunos de temas científicos é outro problema 

diagnosticado nos estudos supracitados. Com efeito, segundo McWilliam, Poronnik & 

Taylor (2008) os jovens preferem abordagens activas, em detrimento de abordagens 

passivas focalizadas na transmissão de conhecimento. Nesta perspectiva, o Relatório de 

Osborne & Dillon (2008) apela à necessidade dos currículos privilegiarem o trabalho 

experimental e actividades de pesquisa e, simultaneamente, à qualidade da formação inicial 

e contínua dos professores de ciências. 

Estas fragilidades têm atravessado o currículo das ciências de vários países, incluindo 

Portugal, onde, na sequência da implementação do processo de Reorganização Curricular 

do Ensino Básico, foi proposta uma nova perspectiva curricular, nomeadamente para o 

ensino das Ciências Físicas e Naturais (CFN). Na origem desta nova perspectiva curricular 

esteve um trabalho de equipa que envolveu investigadores, especialistas no campo da 

educação e currículo e representantes de organizações científicas e associações de 

professores, culminando na elaboração do actual currículo nacional das CFN e do 

documento Ciências Físicas e Naturais – Orientações curriculares para o 3º ciclo do 

Ensino Básico (DEB, 2001). 

No contexto legislativo foram, igualmente, consagradas algumas linhas orientadoras, 

destacando-se: i) a participação dos alunos em projectos de natureza interdisciplinar ii) a 

concretização de experiências educativas diferenciadas e perspectivadas numa abordagem 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e iii) o desenvolvimento nos alunos de 

competências de literacia científica. 

A publicação desses documentos e respectiva (re)apropriação no contexto das práticas 

curriculares afigurou-se como um desafio aos docentes de CFN, carecendo de tomadas de 

decisão eficazes ao nível da gestão, adequação, planificação de actividades e organização 

concertada das disciplinas desta área curricular (Galvão & Freire, 2004). Todavia, a 

concretização de mudanças curriculares é um processo complexo e moroso, envolve 

(re)conceptualizações e a construção progressiva de novos fundamentos racionais para 

justificar e atribuir sentido à prática docente. Assim, apresentamos nesta comunicação os 

resultados de uma investigação cujo principal objectivo era compreender, junto de 
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professores que leccionavam a área das CFN, o impacte do processo de Reorganização 

Curricular e de uma abordagem curricular por competências. 

O primeiro momento do estudo empírico que sustentou essa investigação adoptou uma 

natureza essencialmente quantitativa, privilegiando-se o inquérito por questionário como 

técnica de recolha de dados. Este instrumento, previamente validado interna e 

externamente, foi aplicado a 2718 professores que, no ano lectivo de 2006/2007, 

leccionavam as disciplinas de Ciências Naturais (CN) e de Ciências Físico-Químicas 

(CFQ) nas 297 escolas públicas do ensino básico (2º e 3º ciclos), adstritas à região norte do 

país. 

Com a aplicação do questionário pretendia-se averiguar o nível de apropriação de 

conceitos emergentes no actual discurso educativo e compreender possíveis alterações de 

práticas docentes decorrentes da implementação do processo de Reorganização Curricular 

e de uma abordagem curricular por competências. Os dados obtidos através da aplicação 

do questionário foram analisados estatisticamente utilizando um software informático de 

gestão e análise de dados (SPSS). 

No início do ano lectivo de 2007/2008, os dados quantitativos resultantes da administração 

do questionário foram complementados com a realização de entrevistas de aprofundamento 

a seis dos professores de CFN que se disponibilizaram a colaborar no segundo momento do 

estudo empírico. Estas entrevistas semi-estruturadas estavam organizadas em duas secções, 

designadamente: i) representação conceptual e gestão do currículo e ii) abordagem 

curricular por competências. Atendendo à natureza qualitativa dos dados recolhidos, 

utilizou-se como técnica de tratamento a análise de conteúdo com recurso a software 

informático (NVivo8). 

Análise e discussão dos resultados 

Os resultados apresentados são de natureza quantitativa e qualitativa. Os primeiros 

resultam da recepção de 1122 questionários, correctamente preenchidos e devolvidos por 

158 escolas, reflectindo taxas de devolução de 41,3% e 53,2%, respectivamente. Os dados 

qualitativos reportam-se à análise de conteúdo de seis entrevistas. 

Não obstante o nível satisfatório das taxas de devolução, apenas 15,2% dos professores 

respondentes mostrou disponibilidade para colaborar no segundo momento da 

investigação, respondendo a uma entrevista, partilhando materiais didácticos e 
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participando num percurso formativo. A receptividade foi maior nos professores 

respondentes com formação pós-graduada, denunciando que estes poderão estar mais 

sensibilizados à participação em investigações na área das Ciências da Educação. 

Os resultados apresentados a seguir encontram-se organizados em três secções, 

intercalando-se e relacionando-se dados de natureza quantitativa e qualitativa. 

a) Caracterização pessoal e profissional dos professores envolvidos no estudo 

A análise dos dados dos questionários permitiu-nos constatar que a média de idades dos 

professores respondentes era de 38,4 anos, predominando o género feminino (80,9%). A 

generalidade dos respondentes (84,8%) possuía como grau académico a licenciatura e mais 

de metade (57,4%) eram professores efectivos que leccionavam há, pelo menos, sete anos. 

Nos seis professores de CFN entrevistados predominava, igualmente, o género feminino 

(quatro elementos), a idade média era 39,0 anos, todos eram afectos a um quadro de escola 

e leccionavam há, pelo menos sete anos, revelando uma situação profissional similar à dos 

respondentes ao questionário. Destaque-se que dois dos entrevistados complementaram a 

sua formação académica inicial com a obtenção do grau de mestre. 

b) Apropriação de conceitos 

A implementação do processo de Reorganização Curricular fez com que alguns conceitos, 

designadamente Competência, Desenvolvimento curricular, Gestão curricular e Projecto, 

assumissem uma maior centralidade no discurso educativo e nos documentos curriculares. 

Assim, para compreendermos o nível de apropriação destes conceitos junto dos professores 

de CFN, e tentando evitar respostas orientadas pela discursividade dominante, solicitámos 

que os inquiridos assinalassem as duas expressões que melhor reflectissem o entendimento 

que os seus pares atribuíam a cada um dos conceitos. Saliente-se que para cada conceito foi 

apresentado um conjunto de expressões das quais apenas duas se encontravam formuladas 

de acordo com referenciais teóricos actuais. 

No Quadro 1 sistematiza-se, por conceito, o valor percentual das respostas em consonância 

com esses referenciais teóricos: 
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Quadro 1 – Representação conceptual de conceitos emergentes no discurso educativo 

Conceito Teoricamente fundamentado Percentagem 

Competência 

Organização de conhecimentos adquiridos, apropriados 
por um sujeito, e colocados em acção perante situações 
problemáticas. 
Apropriação, uso e mobilização dos saberes curriculares 
face a uma situação. 

61,4% 

Desenvolvimento 
curricular 

Processo de tomadas de decisão sobre o currículo por 
parte de todos os intervenientes educativos. 
Modo como em cada escola e turma se planificam, 
desenvolvem e avaliam as diferentes situações de ensino e 
aprendizagem, tendo por referência as metas e opções de 
gestão curricular assumidas. 

28,3% 

Gestão 
curricular 

Decisão, a nível de Conselho de Turma e em articulação 
com os Departamentos Curriculares, sobre o que ensinar e 
porquê, como, quando, com que prioridades, com que 
meios, com que organização, com que resultados. 
Reconstrução contextualizada do currículo proposto a 
nível nacional. 

18,9% 

Projecto 

Conjunto de actividades de ensino e aprendizagem 
dirigidas a finalidades determinadas, que correspondam a 
necessidades sentidas pelos agentes envolvidos. 
Modo de concretizar as orientações curriculares de 
âmbito nacional face a um contexto específico, implicando 
uma constante avaliação de resultados e possíveis 
reformulações. 

43,0% 

 

Estes resultados indiciam que os conceitos de Competência e Projecto são os que 

aparentam estar mais apropriados pelos professores de CFN. Este facto poderá dever-se à 

prevalência destes conceitos nos documentos oficiais e à sua associação a normativos a 

cumprir na prática quotidiana das escolas. Em contrapartida, os conceitos de Gestão 

curricular e de Desenvolvimento curricular são os que parecem estar menos apropriados 

pelos professores. 

A reduzida apropriação do conceito de Gestão curricular é corroborada pela análise do 

discurso dos professores entrevistados, pois apenas um revelou um entendimento próximo 

do teoricamente fundamentado, declarando que: 

Gerir o currículo é adaptar o currículo nacional ao contexto real da escola, 
mais concretamente ao contexto de cada turma. São as estratégias de 
aprendizagem que se pretendem desenvolver com os alunos. (Professor 5) 

Por conseguinte, a generalidade dos entrevistados afirmou ser escassa a frequência com 

que realizavam práticas de gestão curricular, alegando como principais constrangimentos o 

excesso de burocracia e a falta de tempo e de motivação pessoal. Segundo estes 
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professores, a realização destas práticas seria potenciada se existissem maiores índices de 

colaboração docente e se os horários de trabalho contemplassem tempos comuns para 

reuniões e trabalho conjunto. 

A realização de articulações curriculares, enquanto forma de operacionalizar a gestão 

curricular, era, igualmente, reduzida, reportando-se os exemplos a actividades 

desenvolvidas fora do contexto da sala de aula, nomeadamente visitas de estudo. 

Os constrangimentos apontados à realização de mais articulações curriculares foram 

idênticos aos anteriormente mencionados relativamente às práticas de gestão curricular. 

Todavia, os professores entrevistados reconheceram que o desenvolvimento de articulações 

curriculares se reflectia em mais-valias para os alunos, quer ao nível da motivação e da 

mobilização de conhecimentos como da construção de uma visão holística dos saberes: 

Considero que há conteúdos comuns a diferentes disciplinas que justificam 
que se estabeleçam articulações para conferir aos alunos uma visão mais 
global e menos estanque dos saberes das diferentes disciplinas. (Professor 4) 

Assumindo que o Projecto Curricular de Turma (PCT) é um instrumento de gestão 

curricular que visa adequar o currículo nacional às especificidades dos alunos de cada 

turma (Roldão, 2004), averiguámos a opinião dos entrevistados sobre a finalidade que lhe 

atribuíam. Os resultados obtidos revelaram uma divergência de opiniões, dado que quatro 

dos entrevistados afirmaram que o cumprimento da legislação era a principal finalidade do 

PCT. Em contrapartida, os restantes dois referiram-se à articulação curricular e à promoção 

do sucesso educativo dos alunos, assegurando que: 

O PCT permite articular conhecimentos de várias áreas do saber, gerir o 
currículo, propiciar o sucesso e integrar os alunos na turma. (Professor 2) 

Não obstante o facto da concepção, desenvolvimento e avaliação do PCT ser da 

responsabilidade do Conselho de Turma (CT), segundo a generalidade dos entrevistados, a 

construção deste instrumento é atribuída quase exclusivamente ao Director de Turma, 

sendo ínfima a participação dos restantes elementos do CT. 

A escassa apropriação dos conceitos mencionados anteriormente indicia a existência de 

constrangimentos no contexto da nova abordagem curricular e das práticas docentes que 

lhe estão subjacentes. Esta situação reflecte-se, simultaneamente, no entendimento e na 

finalidade que os entrevistados afirmaram atribuir ao PCT. 
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c) Abordagem curricular por competências 

O processo de Reorganização Curricular pressupõe uma abordagem curricular 

perspectivada para o desenvolvimento de competências nos alunos implicando, por 

conseguinte, mudanças ao nível das práticas curriculares docentes. Assim, com a aplicação 

do questionário pretendíamos, ainda, averiguar se a implementação deste processo induziu 

os inquiridos a alterarem as suas práticas, situação confirmada somente por 51,5% dos 

professores respondentes. 

Note-se que apenas um dos entrevistados afirmou ter alterado as suas práticas curriculares, 

referindo como principal alteração o acréscimo da intervenção dos alunos em sala de aula. 

Os restantes entrevistados asseguraram não ter introduzido quaisquer alterações nas suas 

práticas curriculares, mantendo as mesmas estratégias de ensino. 

Na tentativa de compreender as mudanças introduzidas nas práticas curriculares dos 578 

professores respondentes, que afirmaram ter alterado as suas práticas na sequência da 

actual abordagem curricular por competências, apresentamos no Quadro 2 exemplos de 

situações cuja frequência de utilização aumentou. 

Quadro 2 – Situações curriculares cuja frequência de utilização aumentou 

Situações curriculares cuja frequência de utilização aumentou Percentagem 

Utilização de tecnologias de informação e comunicação em função das 
diferentes situações. 

74,8% 

Debates sobre as problemáticas inerentes à Ciência, Tecnologia e Sociedade. 64,8% 

Integração de saberes transversais e multidisciplinares em contexto de sala de 
aula. 

60,6% 

Concepção de estratégias que, relacionando Ciência, Tecnologia e Sociedade, 
promovam um maior índice de autonomia nos alunos. 

59,1% 

 

O acréscimo da utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e de 

situações de debate com os alunos sobre problemáticas CTS é considerável, denunciando 

empenho por parte dos professores respondentes em ir ao encontro das linhas orientadoras 

do actual currículo das CFN, promovendo nos alunos competências de literacia científica. 

Com efeito, a formação de jovens cientificamente literatos é crucial para enfrentar os 

actuais desafios sociais e as incertezas inerentes ao futuro profissional (McWilliam et al., 

2008). 

Os professores entrevistados, quando solicitados a exemplificar situações curriculares 

promotoras do desenvolvimento de competências nos alunos, destacaram a realização de 
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trabalhos de grupo, de actividades experimentais e a promoção de debates sobre 

problemáticas CTS, exemplos consentâneos com os resultados do questionário. 

A contextualização das aprendizagens e a realização de actividades experimentais são 

exemplos de experiências educativas sugeridas pelo actual currículo das CFN como 

potenciadoras do desenvolvimento das competências específicas desta área curricular. 

Saliente-se que as experiências educativas mencionadas anteriormente são abordagens 

curriculares que tendem a cativar o interesse dos alunos pela ciência, integrando-a nas 

conversas do quotidiano e aproximando-a à generalidade dos cidadãos (Galvão & Freire, 

2004). 

Relativamente à avaliação das aprendizagens dos alunos, os entrevistados afirmaram 

continuar a privilegiar a avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, utilizando como 

instrumentos as fichas formativas e sumativas, os relatórios científicos e os registos de 

observação. 

As mais-valias inerentes a uma abordagem curricular perspectivada para o 

desenvolvimento de competências nos alunos foram, segundo os entrevistados, a 

mobilização de conhecimentos e a promoção de autonomia e de espírito crítico, como 

ilustram as afirmações: 

O desenvolvimento de competências contribui para aumentar a autonomia 

nos alunos face a novas situações. (Professor 4) 

Os alunos são preparados para algo mais global e transversal, para 

interpretarem criticamente as situações reais do dia-a-dia. Actualmente, os 

meus alunos conseguem ir «buscar» informações relevantes a outras 

disciplinas e relacioná-las. (Professor 5) 

Teorizando sobre os aportes de uma abordagem curricular por competências para a 

melhoria geral do ensino, Zabala & Arnau (2007) defendem que a mobilização de 

conhecimentos em situações distintas e a intervenção eficaz face aos contextos emergem 

como apropriações essenciais para a formação integral dos indivíduos. 

Os entrevistados assinalaram como principais constrangimentos inerentes a uma 

abordagem curricular por competências aspectos extrínsecos aos próprios, designadamente 

ao nível da: i) auto-implicação dos alunos, ii) organização e recursos e iii) gestão de tempo 

para garantir o cumprimento do programa. Contudo, a excessiva preocupação com o 

cumprimento do programa conduz, frequentemente, à adopção de métodos de ensino de 
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carácter transmissivo, podendo traduzir-se em efeitos nefastos para a qualidade do ensino 

(McWilliam et al., 2008), isto é, priorizando a memorização de conceitos em detrimento da 

compreensão de processos. Nesta perspectiva, Roldão (2003) salienta que o programa não 

é um normativo a cumprir, é um plano de acção, um instrumento (entre outros), de 

operacionalização do currículo. 

Segundo o discurso dos entrevistados, as implicações decorrentes da implementação do 

processo de Reorganização Curricular foram mais notórias ao nível da organização 

curricular, designadamente da distribuição dos tempos lectivos ao longo dos três anos de 

escolaridade que constituem o terceiro ciclo. A sobrevalorização das implicações de 

natureza organizacional é concordante com o facto dos entrevistados terem afirmado que a 

implementação desse processo e, consequentemente, de uma abordagem curricular por 

competências não os induziu a alterarem significativamente as suas práticas curriculares. 

Principais conclusões e implicações 

Os resultados do estudo evidenciam que a implementação de um currículo de CFN 

perspectivado para o desenvolvimento de competências nos alunos apenas induziu cerca de 

50,0% dos professores respondentes a alterarem as suas práticas curriculares, reportando-se 

as alterações ao aumento da utilização das TIC, da promoção de debates sobre 

problemáticas CTS e da integração de saberes transversais. O acréscimo destas situações 

curriculares vai ao encontro das linhas de acção do actual discurso curricular da área de 

CFN, nomeadamente no que concerne: i) ao desenvolvimento articulado das competências 

específicas desta área, ii) à promoção de experiências educativas diversificadas e 

contextualizadas numa perspectiva CTS e iii) ao aumento dos índices de literacia científica 

(Galvão & Freire, 2004). 

Os principais constrangimentos apontados à realização de práticas curriculares 

perspectivadas para o desenvolvimento de competências nos alunos foram de natureza 

extrínseca aos professores As evidências de alguma familiarização com o discurso 

educativo dominante, não indiciam uma re-apropriação conceptual ao nível da prática e do 

trabalho docente. Esta re-apropriação epidérmica poderá reflectir um conjunto de factores 

ligados à cultura profissional (Roldão, 2004), ao insuficiente domínio de conhecimento 

teórico sobre os conceitos e ao funcionamento da escola como organização marcada por 

lógicas e rotinas cristalizadas (Goodson, 2008). 
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Em suma, a generalidade dos resultados corrobora que as mudanças constituem um 

processo gradual e difícil para os professores, acarretando maiores índices de ansiedade e 

exigindo-lhes maior disponibilidade de tempo (Guskey, 2002). Por outro lado, permitem 

inferir que a maioria dos professores envolvidos no estudo estabelece uma relação com as 

práticas curriculares diferente da preconizada nos discursos da tutela e da investigação 

educacional. Com efeito, a multiplicidade de sentidos atribuídos às mudanças curriculares 

traduz-se em deslizamentos interpretativos (Ball & Bowe, 1992) nos diferentes contextos 

de influência, nomeadamente o político e o da prática curricular. 

Assim, destacamos que as políticas curriculares, ao serem geralmente concebidas numa 

perspectiva macro, tendem a ignorar a realidade do nível meso (escola) e micro (sala de 

aula). Neste sentido, Guskey (2002) defende a necessidade de um maior envolvimento dos 

professores nas reformas educativas e na melhoria da qualidade do ensino nas escolas. Este 

necessário acréscimo de envolvimento docente poderá ser alcançado através da: i) partilha 

e divulgação das experiências educativas de sucesso no contexto das comunidades 

educativa e científica, designadamente pela publicação de artigos científicos realizados em 

co-autoria por elementos de ambas as comunidades, ii) realização de acções de formação 

co-concebidas e co-desenvolvidas em função de necessidades e problemas diagnosticados 

pelos professores e investigadores, em particular sobre o contexto da abordagem curricular 

por competências e iii) avaliação e reestruturação dos projectos curriculares de escola, 

numa perspectiva de promover maiores índices de sucesso dos processos de ensino e 

aprendizagem. 

Em suma, torna-se crucial a necessidade de um esforço concertado que congregue 

diferentes perspectivas de análise e uma acção sustentada entre a administração central, as 

instituições de formação de professores, a comunidade científica, as escolas e a 

generalidade dos professores. 

                                                 
1 Esta comunicação insere-se no contexto de dois projectos de doutoramento em curso na Universidade de 
Aveiro, adstritos ao Laboratório de Avaliação da Qualidade Educativa (LAQE), estrutura funcional do 
Centro de Investigação em Didáctica e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF), e financiados 
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (SFRH/BD/28080/2006 e SFRH/BD/36192/2007). 
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Resumo 

A Educação Pré-Escolar (EPE) tem vindo a ser reconhecida como um contexto educativo 
em cuja dimensão curricular deve estar representada, de forma sustentada e consistente, a 
Educação em Ciências.  

Esta está contemplada na área de Conhecimento do Mundo das Orientações Curriculares 
para a Educação Pré-Escolar (ME, 1997), documento que define as linhas de orientação 
para este nível de ensino, sendo apresentada como uma via de sensibilização às ciências. 
Preconiza que a EPE deve proporcionar às crianças oportunidades de realização de 
experiências diversificadas relacionadas com diferentes domínios do conhecimento 
humano, enumerando conceitos a abordar e ilustrando situações com exemplos concretos. 

Na sociedade actual, que se caracteriza pela sua relação e dependência com a Ciência e a 
Tecnologia, interessa compreender se este documento curricular transmite aos educadores 
orientações que lhes permitam implementar práticas pedagógicas promotoras do 
desenvolvimento da literacia científica das crianças neste nível de ensino. 

Neste sentido, desenvolveu-se uma investigação que pretendeu definir os aspectos centrais 
do ensino das ciências nos primeiros anos de escolaridade, de forma fundamentar a 
concepção de um instrumento de análise que permitisse aferir da adequabilidade das 
orientações curriculares às necessidades actuais da escola e da sociedade. 

A concepção de um instrumento desta natureza baseou-se nas mais recentes investigações 
neste domínio, bem como nos documentos de orientação curricular de diversos países 
europeus e norte-americano. A sua aplicação ao documento em análise acontecerá após um 
processo de validação junto de especialistas na área da Educação em Ciências na EPE. 

Palavras-chave: Currículo, Educação Pré-Escolar, Educação em Ciências. 

 

Introdução 

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) constituem as linhas 

de orientação para este nível de ensino, consideradas como referência principal para os 

educadores na organização das suas práticas educativas e na promoção da necessária 

articulação com o 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Foram publicadas há mais de uma década, tendo sido o primeiro documento curricular 

deste nível de ensino no nosso país. A sua concepção envolveu uma equipa de trabalho 
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ministerial nomeada pela administração central tendo, posteriormente, sido considerados 

os contributos dos educadores através da sua participação em círculos de estudos 

desenvolvidos a nível nacional. A sua divulgação ao nível da comunidade educativa 

ultrapassou o debate participado dos educadores nos referidos círculos de estudos, tendo 

sido realizadas apresentações públicas do documento, a nível nacional. 

No que respeita à Educação em Ciências (EC), dimensão aqui em análise, esta está incluída 

na área de Conhecimento do Mundo definida pelas OCEPE que visa “proporcionar 

aprendizagens pertinentes com significado para as crianças que podem não estar 

obrigatoriamente relacionadas com a experiência imediata”, valorizando-se, no documento, 

“os aspectos que se relacionam com os processos de aprender: a capacidade de observar, o 

desejo de experimentar, a curiosidade de saber, a atitude crítica.” (pág. 85). 

Ora a escola, no seu sentido lato, tem reconhecidamente um papel determinante na 

formação de indivíduos capazes de se inserir na sociedade, desenvolvendo-lhe 

competências que lhe permitam com ela interagir de forma plena. 

A sociedade actual, profundamente marcada pela Ciência e Tecnologia, assim como a sua 

democratização, reclama a participação do cidadão comum em questões que assumem cada 

vez mais contornos globais, exigindo da escolaridade obrigatória a formação de jovens 

detentores de conhecimentos de índole científica, de ferramentas cognitivas e de estratégias 

de estudo que os capacitem para uma formação permanente a ter lugar ao longo da vida 

(Delors, 1996). 

De acordo com autores como Martins e Veiga (1999), a EC não tem vindo a acompanhar 

as mudanças sociais. Para que o ensino possa ser mais contextualizado, é necessário 

valorizar e transportar os acontecimentos do dia-a-dia para a escola, sendo este 

considerado um aspecto primordial no processo de mudança escolar. A EC deverá ser 

menos fragmentada, orientada para uma visão mais externalista e racionalista da ciência 

(Martins, 2002, Cachapuz et al, 2002), capaz de preparar os alunos para compreenderem o 

mundo. Mais concretamente no que diz respeito às “inter-relações do conhecimento 

científico e tecnológico na sociedade” (Martins, 2002, p. 72), o que significa contextualizar 

a ciência para que a relacionem com a tecnologia, a sociedade, o meio ambiente e os seus 

problemas. 

Não é recente a preocupação de alguns autores quanto à necessidade de se i) repensar o 

modo como vem sendo praticado o ensino das ciências, ii) questionar a adequação dos 
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currículos e iii) a imagem de ciência transmitida e, também, iv) as práticas de ensino 

adoptadas pelos professores (Martins e Veiga, 1999).  

A EC como via de promoção da literacia científica em contexto escolar é hoje consensual, 

pese embora a diversidade de interpretações que este conceito ainda oferece actualmente e 

o debate que ainda ocorre quanto à definição das vertentes a serem contempladas. 

A tónica da discussão tem-se vindo a centrar na definição das suas finalidades, conteúdos e 

metodologias. Não existe na Europa uma visão clara das finalidades do EC, apesar de esta 

estar contemplada, de forma diversa, nos currículos da EPE da maioria dos países.  

Não obstante a variedade de interpretações que condiciona a sua forma de efectivação é 

inquestionável a relevância conferida à EC, havendo um reconhecimento crescente de que 

esta é uma área de conteúdos ideal para suportar a aprendizagem de crianças pequenas o 

que salienta a importância de na EPE se desenvolver um currículo com uma dimensão 

científica sistematizada e fundamentada. 

De uma forma geral, poderemos justificar a importância de uma EC promotora de LC, 

como forma de desenvolver cidadãos mais competentes a nível pessoal, interpessoal, social 

e profissional. 

Desenvolvimento 

Neste ponto apresenta-se a justificação da relevância desta temática no panorama 

educativo nacional e ainda o instrumento de análise tal como construído até à data, 

apresentando as suas categorias e sub-categorias. 

Educação Pré-Escolar, Educação em Ciencias e Sociedade 

Como agente educativo, o educador desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento pessoal e social das crianças. Como agente curricular cabe-lhe fazer uma 

gestão do currículo que traduza preocupação com a EC das crianças, investindo no 

desenvolvimento da sua literacia científica, considerando Fumagalli (1998) a sua exclusão 

como uma forma de discriminação social. 

Osborne et al. (2008) consideram que a EC, apesar de presente nos currículos escolares, 

não tem vindo a dar uma resposta satisfatória à educação disponibilizada à maioria dos 

alunos. Entendem que é necessário re-imaginar a EC de forma a adequá-la ao mundo 

actual e ir de encontro às necessidades e interesses de todos os alunos. 
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Assim, a literacia científica assume especial importância, já que todos, enquanto cidadãos, 

precisam de utilizar informação científica para fazer escolhas no dia-a-dia, para participar 

em debates públicos sobre assuntos importantes relacionados com questões científicas e 

tecnológicas, para aprovar ou rejeitar argumentos apresentados e para partilhar a emoção e 

realização pessoal que poderá resultar da compreensão do mundo natural (NRS, 1996). 

Poderemos entender que, ao nível da EPE, a ciência deveria não só permitir que a criança 

conheça e compreenda o mundo natural, mas também que a ciência é o meio de aceder a 

esse conhecimento e a essa compreensão. Interessa que as crianças sejam levadas a 

motivarem-se pela ciência, tenham espírito inquisitivo, encarando a ciência como uma 

disciplina apelativa. Esta atitude positiva face à ciência contribuirá para que, ao longo da 

escolaridade, estes alunos se mantenham interessados e motivados, condição essencial para 

que mais tarde contribuam para contrariar os números de abandono dos cursos de vertente 

científica e tecnológica e que adquiram competências para serem cidadãos informados e 

participativos. 

À luz do paradigma do ensino para o desenvolvimento de competências, importa que a 

escola, no sentido lato, evolua nos seus propósitos educativos, no sentido do que Roldão 

(2003) considera a competencialização dos cidadãos, disponibilizando aos alunos situações 

de aprendizagem que os confrontem com uma diversidade de problemas específicos e 

concretos e que os levem à sua resolução e à tomada de decisões reflexivas e eficazes. Este 

é o novo eixo metodológico ou estratégico que alguns autores defendem para a escola 

actual, que cria as condições para o crescimento pessoal, para a integração na sociedade 

democrática e para a auto-formação, capacitando os indivíduos para uma aprendizagem ao 

longo da vida. 

Este domínio de desenvolvimento social está directamente relacionado com a necessidade 

de uma participação activa, informada e responsável de cada um, na procura de soluções 

para problemáticas não só locais mas também globais. Neste sentido, o exercício pleno da 

cidadania é um meio de alcançar uma meta global, que começa com a construção 

individual do conhecimento e o desenvolvimento de competências transferíveis para 

contextos sociais mais alargados. 

Alonso (2006) realça as competências de carácter técnico, pessoal e relacional como 

necessárias para dotar um indivíduo de competências que são essenciais para a 
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compreensão e participação na sociedade do conhecimento, conseguindo, através delas, 

mobilizar o saber, o ser e o saber resolver problemas. 

Este é um domínio de concretização complexa ao nível da EPE, dado o elevado grau de 

abstracção que exige das crianças e as características do seu pensamento egocêntrico. No 

entanto, é neste nível de ensino, e através de situações simples, que se vão criando as bases 

para um desenvolvimento pleno dessa competencialização. 

Concepção de um instrumento de análise às OCEPE 

Defende-se hoje que os educadores devem dispor de orientações que sirvam de 

enquadramento aos seus propósitos educativos, incluindo actividades e objectivos de 

aprendizagem adequados a este nível etário (Eurydice, 2006), à semelhança do projecto 

norte-americano National Science Education Standards (NRC, 1996). 

Justifica-se, neste contexto, uma análise às Orientações Curriculares para a EducaçãoPré-

Escolar, procurando compreender se este é um documento enquadrador de práticas 

didactico-pedagógicas orientada para a literacia científica das crianças. 

A concepção de um instrumento para este propósito implicará três fases distintas: i) 

construção de um enquadramento teórico para definição da sua estrutura, ii) validação por 

especialistas e iii) aplicação às OCEPE. 

A primeira fase da concepção do instrumento de análise às OCEPE numa perspectiva de 

LC consistiu na procura, na literatura, de um modelo de instrumento de análise curricular 

na perspectiva da EC que permitisse perceber o grau de adequação das OCEPE quanto às 

novas orientações estabelecidas no quadro teórico de referência apresentado, tendo como 

base referências nacionais e internacionais. Verificou-se ser esta uma pretensão 

inconcretizável face à sua especificidade, mais ainda devido ao nível de ensino sobre o 

qual se debruça. 

No entanto, uma cuidada revisão da literatura relativa ao EC apresenta linhas importantes 

relativamente a dimensões distintas deste processo, unanimemente considerado como 

complexo, dinâmico e abrangente. 

A importância da EC nos primeiros anos reflecte-se também na diversidade de organismos 

e instituições internacionais que se têm vindo a envolver no debate, como a American 

Association for the Advancement of Science e o National Research Council, apresentando 

à comunidade social e educativa documentos com importantes orientações neste domínio.  
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Procurou-se basear o presente instrumento de análise numa perspectiva de LC nos 

princípios definidos por diversos autores, que têm vindo a sistematizar e clarificar os 

processos de aprendizagem precoce de ciências e a reforçar a sua importância e 

finalidades, de forma intencional e sistemática a partir dos anos do pré-escolar.  

Foi posteriormente tido em consideração o seu documento-alvo – as OCEPE - tanto no que 

se refere à sua estrutura como ao nível de conteúdos, como forma de garantir proximidade 

e coerência entre o instrumento em desenvolvimento e o seu objecto de análise.  

Numa perspectiva de continuidade entre dois níveis de ensino que devem ser entendidos de 

forma articulada, e relembrando as próprias recomendações das OCEPE nesse sentido, 

numa fase posterior foi feita uma leitura do Currículo Nacional do Ensino Básico, mais 

concretamente da sua área de Estudo do Meio. 

Definidos os aspectos que determinavam um currículo promotor de LC, no quadro de uma 

sociedade onde a literacia cientifica e tecnológica é considerada parte essencial da 

formação básica de todos os cidadãos, procurou-se criar uma estrutura de análise coerente, 

com a definição de categorias e sub-categorias que permitissem cumprir os propósitos 

deste estudo. 

O instrumento, tal como definido até à data, está organizado em três níveis de análise 

distintos, do mais amplo para o mais específico: Dimensões, Domínios e Parâmetros, 

estando estes últimos especificados num conjunto variável de Indicadores. 

Embora as três dimensões definidas se representem de forma diferenciada, estão, na 

realidade, intrinsecamente inter-relacionadas e interdependentes. 

O esquema seguinte representa a relação entre as diferentes categorias de análise, sendo 

que cada Dimensão é composta de Domínios diferentes, onde se encontram variados 

Parâmetros que, por sua vez, integram um número variável de Indicadores. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
As Dimensões são consideradas como eixos estruturantes da análise que se pretende 

desenvolver. São as categorias mais abrangentes e que, para efeitos deste estudo, 

Indicador 03

Indicador 02

Indicador 01Parâmetro 1.1 

Parâmetro 1.2 

Domínio 1 

Parâmetro 1.3 

Dimensão  Domínio 2

Domínio 3
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representam as preocupações centrais do EC, delas derivando as subsequentes 

subcategorias de análise. Todas estão inquestionavelmente articuladas e orientadas para o 

fim específico que é a EC, no caso particular da EPE. 

Os Domínios são considerados os elementos que permitem identificar e distinguir as ideias 

mais importantes de cada Dimensão. Estas ideias orientam a construção dos Parâmetros 

que deles derivam e, consequentemente, dos Indicadores de análise que em cada um se 

podem encontrar. 

Os Parâmetros, por sua vez, consideram-se como especificações do Domínio a que 

pertencem, fazendo a apresentação das suas ideias-chave. 

Os Indicadores são definidos em termos de competências a desenvolver (na dimensão das 

finalidades), de conceitos particulares a explorar (na dimensão dos conhecimentos) e de 

metodologias a adoptar (na dimensão dos procedimentos). 

Na fase de aplicação do instrumento de análise às OCEPE, serão registadas as referências 

presentes nesse documento que podem ser interpretadas como Evidências dos Indicadores 

discriminados em cada Parâmetro. 

Estrutura do instrumento de análise 

Tal como foi anteriormente referido, as Dimensões definidas constituem os eixos 

estruturantes da análise que se pretende fazer às OCEPE, procurando-se elementos que 

respondam às seguintes questões de estudo: 

- De que modo, se explícitas, são referidas as finalidades da Educação em Ciências? 

- Quais os conhecimentos considerados pertinentes e essenciais? 

- Qual a forma como se apresentam os procedimentos inerentes ao ensino das ciências? 

Foi este o enquadramento considerado para a definição das três Dimensões de análise às 

OCEPE, tal como se representam no esquema seguidamente apresentado. 

 Finalidades 

 

 

 

 

Dimensões de análise Conhecimentos 

Procedimentos
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As Dimensões, e, subsequentemente, as respectivas subcategorias que delas derivam, 

foram definidas tendo por base as preocupações centrais da EC, considerado um processo 

abrangente que, segundo Hodson (1996, 1998a)) inclui três componentes cruciais - 

Educação em Ciência; Educação sobre Ciência e Educação pela Ciência. 

Segundo este autor, na educação em ciência importa que o aluno saiba os conceitos e as 

relações entre eles, referindo-se ao conhecimento substantivo. Na educação sobre ciência 

pretende-se que o aluno distinga conhecimento científico de outras formas de 

conhecimento e que compreenda o processo de construção do conhecimento científico e 

tecnológico. Na educação pela ciência interessa promover o desenvolvimento de valores 

sociais, culturais, humanistas e cívicos, bem como de competências de aprender e pensar.  

Neste enquadramento, apresenta-se de seguida um esquema onde se especificam as 

diferentes Dimensões, com os Domínios (D) definidos para cada uma bem como os 

respectivos os Parâmetros (P) aí incluídos. Dada a quantidade de indicadores, em número 

variável, definidos para cada Parâmetro, optou-se pela sua omissão no presente artigo. 
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Com o instrumento de análise apresentado foi já efectuada uma análise preliminar às 

OCEPE que permite aferir não só da adequabilidade da estrutura definida como sugerir 

algumas conclusões em relação a esse documento. 

Conclusões 

É inquestionável que o currículo deve reflectir e acompanhar as preocupações e 

necessidades da sociedade, emanando linhas de orientação que permitam aos docentes 

desenvolver práticas que promovam nos alunos competências essenciais para o exercício 

de uma cidadania activa e informada. 

Desta forma, é necessário aferir da adequabilidade das orientações curriculares definidas 

para aquela que é considerada a primeira etapa do ensino básico, a EPE. Este propósito 

exige um instrumento de análise que permita aferir da sua actualidade e adequabilidade ao 

contexto social e educativo. 

A aplicação do instrumento de análise às OCEPE, tal como construído até à data, tem 

vindo a apontar para a pertinência da estrutura para ele definida e a sugerir a sua adequação 

aos objectivos do estudo.  

Este instrumento, numa segunda fase da sua construção, será sujeito a um processo de 

validação junto de dois especialistas na área da EC nos primeiros anos de escolaridade, 

avaliação essa que permitirá efectuar ajustes ao nível da definição das suas categorias e 

sub-categorias. A fase final deste estudo consistirá na aplicação do instrumento de análise, 

já validado, ao seu objecto de estudo. 

Dados retirados de uma análise preliminar apontam para lacunas em conceitos integradores 

que, pela sua pertinência formativa e pela proximidade com as vivências das crianças 

deveriam também ser considerados, especialmente no que respeita à Tecnologia e às suas 

relações com a ciência e a sociedade. 

As orientações deveriam estar mais explícitas no que se refere ao desenvolvimento dos  

tópicos definidos, apresentados de forma muito abrangente nas OCEPE. Mais do que 

quanto à natureza das propostas apresentadas, ressalva-se uma maior preocupação no que 

diz respeito à sua clareza e definição. 

No que se refere à metodologia didáctica reflectida pelas OCEPE, são apresentadas, se 

bem que de forma pouco clara, algumas das fases do processo consideradas essenciais, 

assinalando-se a ausência de aspectos determinantes como o levantamento e valorização 
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das ideias prévias das crianças como ponto de partida da realização das actividades, e 

também com o intuito de evitar a formação de concepções alternativas. Também a 

perspectiva CTS do ensino das ciências, a abordagem por resolução de problemas e a 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável são dimensões ausentes ou frágeis das 

orientações curriculares.  

Quanto à natureza das actividades que o educador deverá considerar aquando a sua 

construção do currículo, o documento analisado é omisso quanto à indicação e explicitação 

da natureza e formato das experiencias que as crianças podem e devem realizar neste nível 

de ensino. 

Espera-se que o instrumento de análise aqui apresentado possa vir, na sua fase de aplicação 

às OCEPE, contribuir para uma compreensão mais completa desse documento, o que 

permitirá, no futuro, perspectivar linhas de orientação mais consentâneas com o quadro 

conceptual aqui definido. 
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Os Programas de Física e de Química na Formação do Futuro Cidadão 

Paulo Morgado 
Escola secundária de S. Pedro da cova 

paulotrengo@gmail.com 
Resumo 

Neste trabalho procuramos chamar a atenção para as opções ideológicas dos programas de 
Física e de Química para o ensino secundário. Esta problemática é normalmente encarada 
nos programas de História, de Filosofia ou de Português. As ciências costumam aparecer 
como imunes à política, pois a Lei de Lavoisier ou as Leis de Newton são as mesmas 
independentemente da ideologia que serve de suporte ao sistema económico em que são 
estudadas. Isto é verdade, mas o contexto em que são apresentadas está dependente das 
opções ideológicas do apresentador, ou seja, todos os programas escolares estão imbuídos 
de uma opção ideológica. E nós, os aplicadores dos programas, temos que ter consciência 
da existência dessas opções e das suas consequências na formação do futuro cidadão. Não 
sendo possível esmiuçar o programa, faremos referência ao estudo do movimento, das 
comunicações e do equilíbrio químico, como exemplificação. 

Útil e utilitário 

Parece-nos que pode ter algum interesse, num encontro sobre o ensino das ciências, 

reflectirmos um pouco sobre os programas de Ciências para o ensino básico e secundário. 

Aqui, apenas nos vamos referir ao programa de Física – Química A. 

O programa desta disciplina assenta numa perspectiva utilitária, isto é, numa perspectiva 

em que o conhecimento é justificado pelos interesses mais ou menos imediatos do mercado 

de trabalho, ou dito de outro modo, pela sua aplicabilidade. 

É muito comum, intencionalmente ou não, criar-se uma confusão com a expressão 

“utilitário”. É evidente que a aplicação social do conhecimento é importante, como afirma 

Schatzman (1973, p.27), 

Não existe (…) nenhum ramo da ciência que, cedo ou tarde, não haja tido 
aplicações no domínio da produção. (…) argumentar com o facto de que domínios 
da ciência não tiveram aplicações, prova simplesmente que estas ainda não foram 
encontradas. 

(…) 

A história do desenvolvimento da ciência põe de manifesto os laços que se 
estabelecem da prática ao conhecimento das leis da natureza e vice – versa. (…) 
Há uma relação particular entre a ciência e as suas aplicações, que faz parte dos 
laços estreitos da ciência com a sociedade. 
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Temos, ao longo da História da Ciência, diversos exemplos de conceitos que, à partida, não 

se imaginava utilidade e posteriormente vieram a ser importantíssimos, como por exemplo, 

os trabalhos de Hertz para as comunicações ou a geometria de Riemmann para a Teoria da 

Relatividade. O termo “utilitário”, para o qual chamamos a atenção, pelos perigos que 

acarreta na construção de valores pelas novas gerações é uma concepção filosófica que 

indicia uma orientação político–pedagógica. O “Utilitarismo” vem do século XIX com 

Jeremias Bentham e, sobre este senhor, é elucidativo o que dele afirma Russell (1957; p. 

342): 

(…) ele pouco se importava com a liberdade (…) sentia um grande 
desprezo pela doutrina dos direitos do homem. Os direitos do homem dizia, não 
passam de pura tolice; os direitos imprescritíveis do homem, uma tolice com 
pernas de pau. Quando os revolucionários franceses fizeram a sua “Declaration 
des droits de l’homme”, Bentham a qualificou de uma obra metafísica (…). Seus 
artigos, disse ele, podiam ser divididos em três classes: 1) os que são 
ininteligíveis; 2) os que são falsos; 3) os que são ambas as coisas. 

A esta orientação utilitária dos programas escolares, contrapõe-se uma concepção que 

valoriza o conhecimento num sentido mais humano e mais histórico, contribuindo para que 

a Ciência faça parte de uma nova concepção de Cultura. O termo “Cultura” é aqui 

entendido como o fez o físico Langevin (1974, p.181): 

… é o que permite ao indivíduo sentir plenamente a solidariedade com os 
outros homens no espaço e no tempo, tanto da sua geração como das gerações que 
o precederam e das que virão depois. Ser culto é, portanto, ter recebido e 
desenvolver constantemente uma iniciação nas diferentes formas de actividade 
humana, independentemente das que correspondem à profissão. 

Dos Programas de Física e Química 

No programa de Física do 11º ano, o estudo do movimento é «enquadrado em dois 

contextos: “Viagens com GPS” e “Da Terra à Lua”. Não há no programa qualquer 

referência aos trabalhos de Galileu, nem é dada qualquer importância ao nascimento do 

método científico. A propósito da importância destas omissões, recordemos as palavras de 

um delicioso livro chamado “A Evolução da Física”, as seguintes palavras: 

A descoberta e o emprego do raciocínio científico que devemos a Galileu 

foi dos mais importantes triunfos registados na história do pensamento humano – e 

marcam o verdadeiro começo da ciência física (Einstein & Infeld, p.14) 

Esta visão pragmática atinge o auge na unidade 2, “Comunicações”, onde, a propósito da 

“transmissão de informação” são despejadas uma série de conceitos sem outra razão que 
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não seja a auto-satisfação do próprio tema da “Comunicação”. Esta opção pragmática já foi 

duramente criticada, por Godinho (1989, p.22), ao afirmar, numa entrevista, que: 

o pragmatismo é a falta de ideias, é a subordinação a interesses, é a 
realização de algo de horizontes curtos, que não permite uma transformação de 
fundo. (…) É na lucidez, nas ideias claras e distintas, na grande tradição helénica 
e galileneana – cartesiana (…) que nós devemos realmente situar-nos; e não nas 
fantasias descabidas que nos vão ensandecer nos quintos impérios das missões 
providenciais, nos mitos; sejam eles o mito da economia de mercado, o da 
privatização, ou da livre concorrência (…). 

Ainda nas palavras de Godinho (1989, p. 30) encontramos a denúncia dos perigos do 

predomínio mercantilista na criação cultural e na investigação científica, quando afirma: 

Perigos que já um homem como Jean Renoir tinha visto; e relembrando a 
sua a sua vida que é também o seu testamento, não apenas como cineasta mas 
como cidadão, com extrema lucidez, sublinha: a nossa religião agora é a técnica. 
(…) a palavra de ordem é o rendimento que permite produzir mais, é a busca do 
superlucro, e quando o mercado mundial está saturado desencadeia-se uma 
pequena guerra para ganhar novos clientes. 

Quando os programas escolares, como os actuais, estão imbuídos da mentalidade 

utilitarista desvalorizam a ciência como uma construção dinâmica, onde o 

desconhecimento é, por si só, um motivo suficientemente forte para se aprender. As 

palavras de Robinson (1947, citado por Pimentel, 1972 p. 470), são, a este respeito, muito 

interessantes: 

A síntese da brasilina não terá valor industrial; a sua importância 
biológica é problemática, mas vale a pena tentá-la pela razão suficiente de que 
não fazemos ideia de como consegui-la. 

Como já referimos, o estudo do movimento no 11º ano de Física, é suportado pelo GPS, 

que é o sistema de detecção americano. Havia outro. Isto sugere uma certa subserviência. 

Não basta a mercantilização da educação científica, é preciso ir mais longe, é a educação 

para a valorização dos interesses de um sistema económico. 

Se levarmos um pouco mais longe esta moldura intelectual podemos concluir que, ou 

Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, ou não foi em 1500 ou nessa altura já havia 

GPS para ele se orientar! 

Com uma perspectiva histórica e humana da Ciência podemos enquadrar com alguma 

naturalidade a sensibilidade da poesia na aprendizagem científica, como o “Infante” de 

Sophia de Mello Breyner: 

Aos homens ordenou que navegassem 

Sempre mais longe para ver o que havia 
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E sempre para sul e que indagassem 

O mar, a terra, o vento, a calmaria 

Os povos e os astros. 

E no desconhecido cada dia entrassem. 

No que se refere ao programa de Química temos, por exemplo, que o “Equilíbrio Químico” 

merece ser estudado por causa do interesse industrial na produção do amoníaco. Este caso 

da produção do amoníaco é um exemplo muito interessante de um bom relacionamento 

entre a indústria e a investigação laboratorial. No entanto, centrar o interesse do seu estudo 

às condições de produção industrial do amoníaco é uma perspectiva que retira valor 

educativo à novidade conceptual que é a existência de reacções reversíveis. Esta poderia 

ser uma boa ocasião para se valorizar o problema do erro em Ciência. O problema do erro 

surge quando é possível confrontar a interpretação que fazemos da realidade com a própria 

realidade. Voltando mais uma vez às palavras de Godinho (1989, p.291) podemos ler, 

relativamente ao ensino: 

O que é certo é que no ensino há uma sucessão de aproximações e temos 
que errar e depois mostrar em que é que erramos e corrigir esse erro. Isso faz 
parte do próprio acto educacional. Se apresentarmos um produto acabado, muito 
bem embalado, sofisticado, etc., sabonete usado pelas grandes “stars” do cinema, 
penso que estamos a trair o que há de fundamental numa acção educacional. 

A opção mercantilista orienta os programas exclusivamente para o conhecimento de factos 

e leis. Os conhecimentos aparecem aí de forma dogmática; aprendem-se as leis e as 

fórmulas unicamente com vista ao seu manuseamento para a sua aplicação à resolução de 

problemas. Um ensino dogmático não desenvolve o espírito crítico, limita-o. Um jovem 

assim educado estará bem treinado para exercer esta ou aquela profissão sem grandes 

preocupações pelo desenvolvimento harmonioso das suas capacidades intelectuais e 

artísticas enquanto cidadão do mundo, isto é, um bom técnico, criativo ou executante, mas 

aculturado. 

Não é possível ficarmos indiferentes a estas palavras, (citadas por Sérgio, 2008): 

Caro Professor, sou um sobrevivente de um campo de concentração. Os 
meus olhos viram o que jamais olhos humanos deveriam poder ver: câmaras de 
gás construídas por engenheiros doutorados; adolescentes envenenados por físicos 
eruditos; crianças assassinadas por enfermeiras diplomadas; mulheres e bebés 
queimados por bacharéis e licenciados. Por isso, não acredito na educação. Eis o 
meu apelo: ajudem os vossos alunos a serem humanos. Que os vossos esforços 
nunca possam produzir monstros instruídos, psicopatas competentes. Eichmanns 
educados. A leitura, a escrita, a aritmética só são importantes se tornarem as 
nossas crianças mais humanas. 
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Educação para os valores 

Historicamente o acesso à educação e à cultura em Portugal tem sido um privilégio de uma 

pequena fracção da população e as escolas e os programas escolares vão reflectindo o 

papel que lhes é destinado pelos interesses dominantes. Se recuarmos a 1933, Salazar, 

numa das célebres entrevistas a António Ferro, considera que é  

mais urgente a constituição de vastas “elites” do que ensinar o povo a ler. 
É que os grandes problemas nacionais têm de ser resolvidos, não pelo povo, mas 
pelas “elites” enquadrando as massas. (Rómulo de Carvalho, 1986, p.728) 

Visão completamente diferente tem Castro (1982, p. 44), quando nos diz: 

«(…) os indivíduos, incluindo os chamados grandes vultos, são antes de 
mais nada a expressão de forças sociais de que são agentes e não criadores. Mais 
ainda: podemos afirmar sem receio que os grandes personagens históricos são 
essencialmente o produto da própria criação histórica.» 

O desenvolvimento social e tecnológico dos países ricos, dos países desenvolvidos, 

necessita que a população dos países subdesenvolvidos já não seja maioritariamente 

analfabeta, isto é, a aquisição dos bens produzidos pelos países desenvolvidos necessita de 

consumidores razoavelmente escolarizados. Assim, surgem os financiamentos a programas 

de alargamento da escolaridade básica obrigatória, simultaneamente com a elitização da 

formação académica superior. Torna-se necessário criar um núcleo maior de cidadão 

capazes de procurar resolver os problemas práticos que as transformações tecnológicas 

colocam mas, simultaneamente, sem questionar as opções e as utilizações que os 

detentores do poder fazem com essa mesma tecnologia. É neste contexto que surgem os 

programas do tipo CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). È neste contexto que a 

aprendizagem científica tem como razão de ser a chamada “resolução de problemas”. 

É consensual que a produção de técnicos é essencial para o desenvolvimento tecnológico 

de um país, mas, nada prova que esta deva ser feita à custa da eliminação do 

desenvolvimento cultural desses mesmos técnicos. 

Os sectores que controlam o poder político e económico, através dos seus representantes, 

preparam a Escola para dar resposta à chamada “Educação para os valores” que, por sua 

vez, serão os valores que os sectores dominantes da sociedade pretendem promover, e, 

como é evidente, os valores promovidos serão, no essencial, os que contribuem para tentar 

perpetuar no poder, os defensores desse mesmo poder. Para tal produzem-se as alterações 

necessárias para que o essencial fique na mesma. Já, no século XIX, Eça de Queirós 

ironizou com o rotativismo, hoje baptizado de “alternância”. É assim que podemos 
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entender as políticas orientadas para o controle político e pedagógico do corpo docente, 

seja no processo de avaliação, seja na gestão escolar. Segundo relata Carvalho (1986, p. 

741), a situação ideal para o então Ministro de Educação Cordeiro Ramos que, em 22 de 

Abril de 1930, demitiu todos os reitores e vice-reitores nos liceus, seria: 

Para o bom andamento do ensino – considera o ministro – seria desejável 
que fossem os próprios reitores dos Liceus a escolher livremente os «seus 
colaboradores na ministração do ensino e na educação da mocidade» O governo 
escolhia os reitores e os reitores escolhiam os professores. Seria o ideal 
(Carvalho, 1986, p. 742). 

Hoje, os mesmos interesses, com diferentes actores, defendem que as escolas possam 

contratar directamente os seus professores, em função do seu perfil se adaptar ao “projecto 

educativo”. Evitavam-se visões alternativas. 

Os programas escolares de qualquer disciplina fazem parte de uma opção ideológica e, 

obviamente entram no combate político. E o Professor tem o direito e o dever de ter a 

consciência dos valores políticos, económicos e sociais em jogo. As leis de Newton são 

exactamente as mesmas num sistema socialista ou num sistema capitalista; são as mesmas 

num regime democrático ou num regime ditatorial. Mas, a maneira de as apresentar, numa 

perspectiva pragmática ou numa perspectiva histórica e humana depende das opções 

ideológicas das forças sociais dominantes. 

Schatzman, (1973, p. 10) chama-nos atenção para estas opções quando afirma: 

Ao nível do ensino, tudo concorre para substituir a procura da verdade 
pelo dever de aprender o que diz o mestre: Um ensino da ciência que não ensine a 
criticar e a pensar nunca pode ser um ensino da ciência; é antes um ensino da 
submissão, que está integrado numa cultura repressiva. É preciso gritar bem alto 
que a ciência não é isso, que a ciência é a liberdade. 

Torna-se necessário clarificar o que se pode entender por “ …que não ensine a criticar e a 

pensar …”. Um jovem formado na orientação vigente foi educado na aceitação, criticando 

e pensando na melhor maneira de cumprir, nunca questionando, criticando ou pensando 

sobre a própria autoridade. A situação pode exemplificada da seguinte maneira: Imagine-se 

um país em que o Governo ordena: “As pessoas cujo nome comece por vogal serão mortas. 

A grande questão que pensada e analisada será saber se o “y” é vogal ou consoante!” 

O que até aqui se afirmou não significa qualquer desvalorização das aplicações da 

Ciência ou da importância da preparação técnica do cidadão. Defendemos que o futuro 

cidadão deve ter uma formação integral, científica e humana, diferente da do “Homem 

Novo” apresentado por António Gedeão (1990, p. 99) 
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Poema do Homem Novo 

Niels Armstrong ôs os pés na Lua 

e a Humanidade inteira saudou nele 

o Homem Novo. 

No calendário da História sublinhou-se 

Com espesso traço o memorável feito 

(…) 

Cá de longe, na Terra, num burburinho ansioso, 

Bocas de espanto e olhos de humidade, 

Todos se interpelavam e falavam 

do Homem Novo 

do Homem Novo 

do Homem Novo 

(…) 

Sobre a Lua, Armstrong, pôs finalmente os pés. 

Caminhava hesitante e cauteloso, 

pé aqui, 

pé ali, as pernas afastadas, 

os braços insuflados como balões pneumáticos 

o tronco debruçado sobre o solo. 

(…) 

Lá vai ele 

lá vai o Homem Novo 

medindo e calculando cada passo 

(…) 

e a Humanidade inteira, 

com o coração pequeno e ressequido, 

viu, com os olhos que a terra há-de comer, 

o Homem Novo espetar, no chão poeirento da Lua, a bandeira da sua 
Pátria, 

exactamente como faria o Homem Velho. 
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Resumo 

O Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências pretende contribuir para a 
melhoria da educação científica de base experimental no 1.º Ciclo do Ensino Básico 
através do desenvolvimento do conhecimento científico e didáctico dos professores. 

A investigação descrita neste artigo constitui parte de um projecto mais alargado – de 
índole essencialmente qualitativa e baseado em estudos de caso – centrado no estudo das 
potencialidades e limitações da estratégia de formação proposta pelo Programa de 
Formação em Ensino Experimental das Ciências no desenvolvimento profissional de 
formandos que nele participaram. Neste artigo discute-se a situação particular de duas 
formandas que, tendo participado no 1.º ano do Programa, não puderam frequentar o 2.º 
ano de formação. A presente investigação, pretende estudar o impacto do 1.º ano, e único, 
do Programa de Formação no conhecimento profissional e nas práticas de sala de aula 
dessas formandas. 

Verifica-se, em ambos os casos, que o Programa contribuiu, entre outros aspectos, para 
melhorar o conhecimento científico das professoras e reposicionar as suas concepções 
sobre a importância do ensino experimental. Contudo, detectou-se um conhecimento 
didáctico limitado, especialmente no que respeita à avaliação das actividades 
experimentais e à sua implementação com grupos heterogéneos. Os dados obtidos revelam 
a pertinência do envolvimento das professoras num segundo ano de formação. 

Palavras-chave: Educação em ciência; Ensino experimental; Formação de professores; 1.º 
Ciclo do Ensino Básico. 

 

O Programa de Formação e o Desenvolvimento Profissional 

Actualmente, o desenvolvimento profissional é descrito como um processo complexo 

(baseado numa dialéctica entre acção e reflexão) através do qual o professor, 

individualmente ou com outras pessoas (por exemplo, colegas e investigadores), reformula 

as suas orientações pessoais relativamente às finalidades do ensino e desenvolve, de forma 

crítica, o conhecimento indispensável ao exercício de uma prática de qualidade no contexto 

da escola (Day, 1999). Trata-se de um processo interno de crescimento e desenvolvimento 

gradual, fundamentado no pensamento e na acção dos professores, com uma dimensão 
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emocional considerável, uma vez que decorre apenas quando compensa afectivamente, 

traduzindo-se em satisfação pessoal e profissional. Este processo tem sido objecto de 

várias investigações que procuram identificar e estudar um conjunto de conhecimentos 

próprios da profissão docente: o “conhecimento pedagógico de conteúdo” (Shulman, 1986, 

1987) ou “conhecimento didáctico” (Ponte e Oliveira, 2002; Marcelo, 2009). Segundo 

Magnusson, Krajcik e Borko (1999), identificam-se cinco vertentes no conhecimento 

pedagógico de conteúdo necessário para o ensino das ciências: 

a) As orientações relativamente ao ensino e à aprendizagem das ciências; 

b) O conhecimento acerca do currículo de ciências; 

c) O conhecimento relativo à forma como os alunos aprendem tópicos específicos de 

ciências; 

d) O conhecimento sobre a avaliação em ciência; 

e) O conhecimento acerca das estratégias adequadas ao ensino das ciências em geral e de 

cada tópico em particular.  

O Programa de Formação de Professores em Ensino Experimental das Ciências (Martins, 

Veiga, Teixeira, Tenreiro-Vieira, Vieira, Rodrigues e Couceiro, 2006) procura contribuir 

para o desenvolvimento destas diferentes vertentes do conhecimento profissional dos 

professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Este Programa surgiu em resposta a objectivos 

governamentais, associando a importância da Educação em Ciências neste nível de ensino 

à necessidade actual de um conhecimento científico-tecnológico que permita aos cidadãos 

participarem – de forma activa, fundamentada e responsável – em processos decisórios de 

âmbito democrático. Foi pensado como “um instrumento de desenvolvimento social, 

pessoal e profissional do professor”, privilegiando também a “integração do conhecimento 

teórico com o prático”, a promoção da “inovação no ensino num quadro de formação sobre 

e para novas práticas de sala de aula” (Martins, et al., 2006, p. 6). Assenta no modelo de 

formação reflexivo, seleccionando a observação de aulas e as perguntas pedagógicas como 

as estratégias fundamentais de formação/reflexão (Amaral, Moreira e Ribeiro, 1996).  

O Programa propõe dois módulos anuais de formação independentes (podendo os 

formandos decidir participar apenas no primeiro ano), com sessões teórico-práticas que 

variam quanto ao conteúdo de formação, ao número de professores envolvidos e à natureza 

das tarefas a executar por cada professor (Martins, et. al., 2006). Esta formação é 

implementada por uma Coordenação Nacional da Universidade de Aveiro e por 
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Coordenações Regionais sedeadas numa Instituição de Ensino Superior de cada Distrito de 

Portugal Continental. Cada equipa regional é responsável pela formação dos docentes que 

leccionam no respectivo Distrito. 

As diferentes sessões articulam várias estratégias de desenvolvimento pessoal e 

profissional de professores (Loucks-Horsley, Hewson, Love e Stiles 1998; Reis, 2004), 

nomeadamente, a imersão em actividades de aprendizagem, a interacção com especialistas 

e colegas e o apoio personalizado e prolongado a cada professor por um formador. Este 

apoio pretende: a) facilitar a superação das dificuldades e dos obstáculos que surgem 

durante a actividade profissional dos professores; b) contribuir para a promoção de uma 

atitude reflexiva acerca da sua actuação; e c) ajudar os professores a enfrentarem os novos 

desafios com maior confiança (Roth e Tobin, 2002). 

Metodologia 

A investigação descrita neste artigo constitui parte de um projecto mais alargado – de 

índole essencialmente qualitativa e baseado em estudos de caso – centrado no estudo das 

potencialidades e limitações da estratégia de formação proposta pelo Programa de 

Formação em Ensino Experimental das Ciências no desenvolvimento profissional de 

formandos que nele participaram. Neste artigo discute-se a situação particular de duas 

formandas – Carla e Dora – que, depois de terem frequentado o 1º ano do Programa, não 

puderam frequentar o segundo ano de formação. Apesar de desejarem continuar a sua 

formação, não puderam fazê-lo atendendo à insuficiente capacidade de resposta da 

instituição formadora face aos imensos pedidos de formação. Nestes dois casos, 

pretendeu-se estudar o impacto de um ano único do Programa de Formação no seu 

conhecimento profissional e nas suas práticas de sala de aula. 

Como metodologia de recolha de dados, foram efectuadas duas entrevistas 

semi-estruturadas a cada uma das professoras e observadas várias aulas envolvendo 

actividades experimentais durante dois anos consecutivos, ou seja, aquele em que decorreu 

a formação e o ano seguinte. As transcrições integrais das entrevistas foram submetidas a 

uma análise de conteúdo de tipo categorial (Bardin, 1977). Ambos os estudos de caso 

foram construídos a partir da triangulação das informações obtidas através das entrevistas e 

da observação das aulas.  

Os Casos de Carla e Dora 
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Carla e Dora são professoras do 1.º Ciclo há, respectivamente, dezanove e vinte e cinco 

anos. Ambas possuem a mesma habilitação académica – a licenciatura efectuada em 

complemento de formação, sem qualquer especialização em Educação em Ciências. Até ao 

ano lectivo de 2007-2008 – único ano de participação no Programa de Formação em 

Ensino Experimental das Ciências – nunca haviam frequentado qualquer formação no 

âmbito do ensino experimental das ciências.  

Carla é professora há dezanove anos. Está colocada numa escola de quatro lugares, pelo 

quarto ano consecutivo, onde lecciona um grupo de quinze alunos (onze do 2.º ano e quatro 

do 4.º ano). Dora é professora há vinte e cinco anos. Está colocada há dois anos numa 

escola de lugar único onde é responsável por um grupo de nove alunos, distribuídos 

equitativamente pelo 2.º, 3.º e 4.º ano de escolaridade. Estas duas professoras trabalham 

numa zona rural do Distrito de Santarém. 

No ano seguinte à participação no Programa de Formação (ano lectivo de 2008-2009), 

continuaram a realizar actividades experimentais nas suas aulas, embora de forma menos 

frequente e rigorosa. Nesse ano lectivo, Carla realizou uma actividade e Dora duas. Estas 

actividades incidiram nos temas do programa de Estudo do Meio (DEB, 2004) incluídos 

nos guiões didácticos disponibilizados pela Coordenação Nacional do Programa de 

Formação. Carla refugiou-se num tema que considera dominar do ponto de vista científico, 

não tendo recorrido aos temas abordados nos guiões do segundo ano de formação (o ano 

que ainda não frequentou). Reconhece que a frequência de um segundo ano de formação 

seria essencial para aprofundar o seu conhecimento científico sobre os temas abordados. 

Dora, pelo contrário, implementou actividades experimentais sobre temáticas exploradas 

no segundo ano de formação do Programa, baseando-se nos respectivos guiões consultados 

na Internet. 

As duas professoras trabalharam com grupos heterogéneos, constituídos por crianças em 

anos de escolaridade diferentes e adoptaram estratégias distintas, de acordo com as suas 

próprias percepções relativamente às especificidades dos respectivos grupos de alunos.  

Carla realizou a actividade experimental para o grupo-turma e os alunos limitaram-se a 

observar e registar os resultados obtidos. Para isso, organizou a sala de aula em “U”, no 

centro do qual colocou algumas carteiras onde, conforme ela refere, executou “os 

procedimentos experimentais”. Apesar de reconhecer o trabalho em pequenos grupos como 
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o mais adequado a este tipo de actividades, justificou a sua opção com a necessidade de 

trabalhar, em simultâneo, com dois anos de escolaridade. Elaborou as actividades e as 

folhas de registo de acordo com as competências dos alunos mais novos. 

Dora dinamizou as duas actividades experimentais em grande grupo, num círculo. Os 

alunos realizaram as actividades e ela orientou fortemente o trabalho dos alunos através de 

perguntas dirigidas, garantindo a exploração dos vários passos do trabalho investigativo e a 

execução correcta dos procedimentos previstos. A professora controlou todo o processo e 

não deu autonomia aos alunos para a realização das actividades. Os guiões das actividades 

foram adaptados por Dora pois, apesar de seguir o esquema proposto pela formação, 

considera as fichas originais pouco atractivas, preferindo acrescentar “uma gracinha de 

maneira a que sejam mais apelativas”. Planeou as actividades e adaptou os materiais de 

acordo com os níveis de competências dos alunos mais velhos, o que justifica com o 

“excesso de trabalho”. Contudo, valoriza esta opção pelo facto destes alunos ajudarem os 

mais novos. Na sua opinião, considera que a formação contribuiu imenso ao nível dos 

registos das actividades experimentais pois, anteriormente, “costumava fazer tudo 

oralmente”. 

Tanto Carla como Dora afirmam preocuparem-se com a identificação prévia das 

concepções alternativas dos seus alunos, reconhecendo a importância da formação na 

aprendizagem deste aspecto. Contudo, relativamente a este aspecto, utilizaram 

metodologias muito diferentes: 

1. Carla preferiu pedir aos alunos que escrevessem, na ficha respectiva, uma hipótese 

explicativa da questão/problema em estudo. No entanto, como passou imediatamente à 

realização das actividades práticas, sem conhecer ou discutir as hipóteses formuladas 

pelos alunos, estes não tiveram possibilidade de as testar. As ideias prévias também 

não foram discutidas depois da realização das actividades nem confrontadas com os 

resultados obtidos. Carla limitou-se a realizar algumas actividades “ilustrativas” para 

os seus alunos observarem, restringindo fortemente as potencialidades educativas das 

actividades práticas.   

2. Dora iniciou as duas actividades experimentais solicitando aos alunos que 

interpretassem, por escrito, uma situação real relacionada com o tema em estudo. As 

diferentes interpretações foram depois apresentadas oralmente pelos alunos, permitindo 

que a professora detectasse concepções alternativas e preparasse as actividades 
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experimentais adequadas à sua superação. Durante as actividades, Dora promoveu a 

discussão das ideias prévias dos alunos e a sua confrontação com os resultados finais.  

Ambas as professoras recorreram a materiais de uso corrente para a realização das 

actividades experimentais, baseando-se nas sugestões dos guiões didácticos.  

Apesar das professoras considerarem que implementaram actividades experimentais nas 

suas aulas, a natureza do trabalho prático realizado foi bem distinta.  

Carla optou por uma “investigação” fechada (Martins, et al., 2006). Definiu a 

questão/problema para estudo, indicou o método a seguir, seleccionou os materiais e 

realizou a actividade, mesmo os procedimentos mais simples. Orientou os alunos no 

registo dos resultados através de perguntas fechadas e ditando as conclusões.  

Na opinião desta professora, a formação frequentada despertou-a para a importância do 

ensino experimental das ciências, tornando-a mais rigorosa na implementação das 

experiências de acordo com as etapas de investigação propostas pelos materiais de apoio 

fornecidos. Revela que gostaria de ter continuado a formação para “consolidar o 

conhecimento adquirido” e que não realiza mais actividades experimentais porque o 

programa de Estudo do Meio, para o 2.º ano de escolaridade, não se adequa à realização de 

trabalho experimental, apesar da obrigatoriedade de realização deste tipo de actividade 

imposta pelo Ministério da Educação.  

Dora também seguiu uma metodologia “fechada” de trabalho investigativo, tendo sido ela 

a planear todo o procedimento experimental de acordo com as ideias prévias detectadas. Os 

alunos realizaram a actividade (tal como a professora a concebeu) e a observação, o registo 

e a discussão dos resultados. A discussão baseou-se, fundamentalmente, no confronto das 

ideias prévias dos alunos com os resultados obtidos, tendo em vista a superação de 

concepções alternativas. 

Esta professora reconhece que o Programa de Formação influenciou decisivamente a sua 

própria percepção relativamente ao ensino experimental, uma vez que actualmente lhe 

reconhece maior importância face às actividades das outras áreas disciplinares. Este facto 

motiva-a a aplicar a abordagem experimental em conteúdos distintos dos que o Programa 

de Formação abrange e afirma que não realiza mais actividades experimentais devido à 

heterogeneidade do grupo de alunos.  

Salienta-se que nenhuma das professoras apoiou os seus alunos na organização de uma 

carta de planificação conforme proposto pelo Programa de Formação (Martins, et al.,  
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2006). A planificação das actividades foi realizada, exclusivamente, pelas duas 

professoras. 

A avaliação realizada por Carla e Dora das actividades práticas centrou-se exclusivamente 

em conteúdos, ignorando outras dimensões como as capacidades e as atitudes. Esta 

avaliação foi feita “de forma oral, sem qualquer registo escrito”, alguns dias depois das 

actividades terem sido realizadas. As professoras reconhecem a inadequação deste 

procedimento mas utilizam-no por ser “mais simples”. Afirmam que fariam uma avaliação 

diferente se continuassem envolvidas no Programa de Formação pois, nesse caso, também 

teriam que avaliar o desempenho dos alunos relativamente a capacidades e atitudes. Tanto 

Carla como Dora limitaram-se a avaliar os conhecimentos finais dos alunos e não 

atribuíram à avaliação qualquer dimensão formativa.  

A estrutura da Formação, com sessões teóricas intercaladas com sessões práticas, a 

possibilidade de adquirir material para a implementação de actividades experimentais e de 

trocar experiências e a disponibilização dos guiões didácticos foram aspectos positivos da 

Formação reconhecidos pelas duas professoras. Na sua opinião, a formadora teve um papel 

importante no decurso da formação, criando condições de sucesso, apoiando, esclarecendo 

e colaborando com os professores, ou seja, assumindo as funções de mentor (Loucks-

Horsley, Hewson, Love e Stiles, 1998; Marcelo, 1999; Roth e Tobin, 2002).  

Considerações Finais 

Os casos de Carla e Dora evidenciam alguns impactos resultantes da sua participação no 

1.º ano do Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências. Em ambos os 

casos, estes impactos são particularmente evidentes no reconhecimento da importância 

educativa da realização de actividades experimentais, no aprofundamento de algum 

conhecimento científico, na selecção dos temas e dos materiais de registo para as 

actividades práticas que propõem, no recurso a material de uso corrente para a realização 

dessas actividades e na tomada de consciência da existência de concepções alternativas nos 

alunos e da sua importância no processo educativo. Contudo, o impacto do Programa no 

conhecimento didáctico necessário à implementação de actividades experimentais foi 

distinto entre as professoras. Carla limitou-se a realizar uma actividade demonstrativa, sem 

se preocupar com as ideias prévias dos alunos e restringindo fortemente a participação 

destes nas actividades e, consequentemente, o desenvolvimento das suas competências de 

raciocínio e de comunicação. Manteve-se presa a uma concepção de ciência como um 
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conjunto de factos e termos que os alunos devem memorizar. Dora, pelo contrário, 

envolveu os seus alunos na realização das actividades (nomeadamente, na formulação de 

hipóteses e na observação, discussão e registo dos resultados) e estimulou o confronto das 

ideias prévias dos alunos com os resultados obtidos. Revelou uma concepção de ciência 

ligeiramente diferente da sua colega através da exploração dos processos da ciência. No 

entanto, centrou a avaliação das actividades experimentais exclusivamente em aspectos 

substantivos da ciência: os termos, os fenómenos e os conceitos. 

Ambas as professoras evidenciam pouco conhecimento didáctico relativamente à 

dinamização das actividades experimentais em pequeno grupo e com turmas constituídas 

por alunos de diferentes anos de escolaridade. Trata-se de um indicador forte da 

necessidade dos formadores trabalharem mais e melhor na promoção de competências de 

concepção e gestão de actividades experimentais destinadas a grupos heterogéneos de 

alunos. Outro aspecto do conhecimento profissional pouco desenvolvido em ambas as 

professoras relaciona-se com a avaliação de capacidades e atitudes durante a realização das 

actividades experimentais.  

Apesar das duas professoras revelarem impactos resultantes da participação num ano do 

Programa, os dados obtidos neste estudo revelam a pertinência e a necessidade do 

envolvimento num segundo ano de formação que reforce o desenvolvimento do seu 

conhecimento científico e didáctico. As dificuldades reveladas pelas professoras 

dificilmente serão ultrapassadas sem um apoio mais prolongado e especializado. 

A discussão destes dois casos em contexto de formação contínua poderá constituir um bom 

catalizador de reflexão e discussão sobre as concepções e dificuldades dos professores 

relativas à integração da componente experimental nas suas aulas. Simultaneamente, a 

análise deste tipo de estudos poderá ser particularmente útil aos formadores envolvidos no 

Programa, permitindo-lhes reflectir sobre formas de melhorar a sua actuação e o 

consequente impacto no desenvolvimento pessoal e profissional dos professores. A 

discussão de casos permite que tanto os professores como os formadores repensem as suas 

concepções e, eventualmente, mudem as suas práticas educativas nos diferentes contextos 

de trabalho (Preskill e Jacobvitz, 2001; Reis, 2004). 
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Resumo 

Nos últimos anos, resultados de investigações nacionais e internacionais têm apontado que 
a Educação em Ciências desde os primeiros anos de escolaridade é um factor 
imprescindível para a melhoria da formação científica dos alunos e para o desenvolvimento 
de competências necessárias ao exercício de uma cidadania responsável. Atendendo a esta 
preocupação crescente, o Ministério da Educação pôs em acção um Programa de Formação 
de professores do 1º Ciclo do Ensino Básico “Ensino Experimental das Ciências”, com o 
objectivo de promover o ensino experimental das Ciências neste nível de escolaridade. 
Considerou-se, deste modo, pertinente conhecer as perspectivas de professores acerca das 
finalidades do ensino experimental das ciências. Utilizou-se uma metodologia de 
orientação interpretativa. Participaram no estudo dez professoras pertencentes a escolas da 
região de Santarém que frequentavam o primeiro ano do programa de formação. A 
entrevista constituiu o instrumento de recolha de dados, procedendo-se à sua transcrição. A 
análise dos discursos dos professores evidencia diferentes perspectivas acerca do ensino 
experimental das ciências. Os resultados sugerem que os professores valorizam mais 
finalidades do ensino experimental centradas no aluno, sobretudo a transversalidade de 
competências e o desenvolvimento de competências do domínio cognitivo, em detrimento 
das competências do domínio atitudinal e procedimental. As finalidades relacionadas com 
a construção da Ciência, a preparação dos alunos para a cidadania e a construção de 
conhecimentos científicos úteis e funcionais em diferentes contextos do quotidiano estão 
praticamente ausentes no discurso das participantes. 

Palavras-Chave: Perspectivas de professores, finalidades do ensino experimental das 

ciências no 1º Ciclo.  

Introdução 

Sendo uma preocupação emergente o baixo nível de literacia científica constatado na 

população em geral, surge a necessidade de atribuir a merecida importância à Educação em 

Ciências logo nos primeiros anos de escolaridade. Tendo em conta que as crianças são 

naturalmente curiosas e criativas, estas características poderão ser potencialmente 

desenvolvidas pelos professores do 1º ciclo através da abordagem das ciências, pois como 

destaca Sá (2002) “a educação científica precoce promove a capacidade de pensar” (p.30). 

Também Valadares (2006) destaca que os alunos “deverão desde muito cedo realizar 

actividades práticas, manipulando materiais e realizando jogos educativos” (Valadares, 

2006, p.4) dado que este tipo de estratégias conduz ao desenvolvimento da curiosidade e da 

experimentação, assim como de uma consciência reflexiva resultante da procura de 
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soluções relativas a questões práticas em que o aluno reflecte acerca dos procedimentos 

efectuados por si e pelos seus pares.  

O ensino experimental das ciências segundo Matta, Bettencourt, Lino e Paiva (2004), além 

de ser motivador, desenvolver as capacidades manipulativas e de raciocínio e permitir um 

melhor conhecimento do mundo que nos rodeia, permite desenvolver competências noutras 

áreas curriculares. De facto, promove a leitura aquando da pesquisa, estimula o desenho e a 

escrita aquando da realização de registos e desenvolve o pensamento lógico-matemático 

quando se estabelecem relações de causa-efeito, condicionais e outras, e se efectuam 

classificações, seriações, medições e cálculos. Estes autores salientam, que é igualmente 

importante que o ensino da ciência surja contextualizado numa base sócio-afectiva, 

constituindo, assim, um contributo para o desenvolvimento de atitudes, valores e 

comportamentos sociais, ou seja, para promover uma boa educação cívica. Como se trata, 

essencialmente, de uma actividade que envolve trabalho em grupo as crianças 

desenvolverão atitudes como respeitar a vez, respeitar a opinião dos outros, exprimir a sua 

opinião e cooperar com o grupo.  

O ensino das Ciências de base experimental é um dos factores que melhor potencia uma 

educação científico-tecnológica para todos, desde os primeiros anos de escolaridade, pois 

permite veicular alguma compreensão, ainda que simplificada, de conteúdos, do processo e 

da natureza da Ciência, bem como de uma atitude científica perante dos problemas 

(DGIDC, 2006). Para que tal aconteça deve-se: 

(i) fomentar a curiosidade das crianças por actividades em Ciência; (ii) 

contribuir para a construção de uma imagem reflectida acerca da Ciência; 

(iii) promover capacidades de pensamento (criativo, crítico, metacognitivo) 

úteis e transferíveis para outros contextos; (iv) permitir a construção de 

conhecimento científico com significado social (DGIDC, 2006, p. 1). 

Diversos autores (ex. Afonso, 2002; Butts, 1993, 1994; Harlen, 1989; Johnston, 2004; 

Jurd, 2004; Leach, 1999; Metz, 2003; Paixão & Cachapuz 1999; Russell & Harlen, 1990; 

Sá & Carvalho, 1997; Sá & Valente, 1998) têm apontado que o ensino experimental das 

ciências a Educação em Ciências desde os primeiros anos de escolaridade é um factor 

imprescindível para a melhoria da formação científica dos alunos e para o desenvolvimento 

de competências necessárias ao exercício de uma cidadania responsável, no entanto, para 

que tal se possa tornar uma realidade é fundamental um profundo e extenso trabalho de 
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formação de professores, de modo a sensibilizá-los para a importância e para as 

potencialidades desse ensino e para que compreendam a forma de poderem articular a 

ciência com as outras actividades curriculares.  

Atendendo a esta preocupação crescente, o Ministério da Educação pôs em acção um 

Programa de Formação de professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, “Ensino 

Experimental das Ciências”, com o objectivo de promover o ensino experimental das 

Ciências neste nível de escolaridade. Considerou-se, deste modo, pertinente conhecer que 

perspectivas manifestam os professores sobre o ensino experimental das ciências no 1º 

Ciclo. 

Metodologia 

Neste estudo optou-se por uma metodologia qualitativa de natureza descritiva e 

interpretativa. Atendendo ao facto das perspectivas dos professores não serem 

directamente observáveis, recorreu-se a “[…] uma metodologia de investigação que 

enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais” 

(p.11) como defendem Bogdan e Biklen (1994). Seguidamente descrevem-se as 

participantes, o processo de recolha de dados e de análise dos dados. 

Participaram no estudo dez professoras de diversas escolas do Concelho de Santarém, que 

frequentavam o primeiro ano do programa de formação “Ensino Experimental das 

Ciências”. Procurou-se envolver professoras com experiências profissionais e pessoais 

diferenciadas, de modo a enriquecer a investigação com diferentes perspectivas sobre o 

ensino experimental das ciências. As professoras foram designadas por letras maiúsculas 

para garantir o seu anonimato. 

No presente estudo é utilizada a entrevista como método de recolha de dados, que é 

recomendada por Merriam (1988), Yin (1989), Patton (1990) e Bogdan e Biklen (1994), 

para a implementação de um estudo de natureza qualitativa. A entrevista é utilizada como 

referem Bogdan e Biklen (1994), para recolher dados descritivos na linguagem do próprio 

sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira 

como os sujeitos interpretam aspectos do mundo. Neste estudo foram usadas entrevistas 

semiestruturadas, uma vez que a condução da entrevista seguindo um guião de perguntas 

dá ao investigador alguma segurança, evitando a omissão de aspectos fundamentais. Tendo 

como ponto de partida um conjunto de questões seleccionadas para obter respostas ao 

problema em estudo, estas não serão propostas de uma forma rígida, permitindo ao 
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investigador fazer adaptações no decorrer da conversa. As entrevistas foram registadas em 

gravador áudio e transcritas pela investigadora. Estas entrevistas realizaram-se no início do 

programa de formação e tiveram como objectivo identificar as perspectivas dos professores 

acerca das finalidades do ensino experimental das ciências.  

A análise dos dados segue, em traços gerais, o modelo de Miles e Huberman (1994), que 

consiste em três passos fases: a redução de dados, a sua apresentação e a 

interpretação/verificação das conclusões. Foi construído um quadro de categorias de 

análise de acordo com o expresso na formação (Martins et al., 2006), onde as finalidades 

do ensino experimental das ciências surgem organizadas em torno de três eixos - Aluno, 

Ciência e Sociedade. As subcategorias emergiram da análise das transcrições através de 

questionamento constante. 

Quadro 1. Definição das categorias e subcategorias de análise. 

Categorias Subcategorias Definição 

Transversalidade de 
competências 

 Promover o desenvolvimento de competências 
transversais como a Matemática e a Língua 
Portuguesa enquanto Ciência na Ciência 

Domínio Cognitivo 
 Ajudar a compreensão de conceitos 
 Promover o raciocínio 

Domínio Atitudinal 

 Estabelecer relações/comunicação com os outros 
 Desenvolver atitudes críticas no trabalho de 

equipa 
 Motivar os alunos 

Aluno 

Domínio Procedimental 

 Proporcionar o contacto directo com os 
fenómenos 

 Desenvolver competências procedimentais 
 Manipular instrumentos de medida 
 Desenvolver a capacidade de resolução de 

problemas práticos 

Ciência Construção da ciência 

 Fomentar a compreensão de maneiras de pensar 
científicas e quadros explicativos da Ciência que 
tiveram (e têm um grande impacte no ambiente 
material e na cultura em geral. 

Preparação para a 
cidadania 

 Contribuir para a formação democrática de todos, 
que lhes permita a compreensão da Ciência, da 
Tecnologia e da sua natureza, bem como das suas 
inter-relações com a sociedade e que 
responsabilize cada indivíduo pela sua própria 
construção pessoal ao longo da vida. 

Sociedade 

Conhecimento científico 
útil em diferentes 
contextos do quotidiano 

 Promover a construção de conhecimentos 
científicos e tecnológicos que resultem úteis e 
funcionais em diferentes contextos do quotidiano.
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Resultados 

Os resultados foram organizados de acordo com as categorias de análise: Aluno, Ciência e 

Sociedade. A categoria Aluno inclui as subcategorias transversalidade de competências, 

domínio cognitivo, domínio atitudinal e domínio procedimental. Em relação à subcategoria 

transversalidade de competências, os dados evidenciam que todas as professoras 

consideram que o ensino experimental das ciências permite o desenvolvimento de 

competências transversais como a Matemática e a Língua Portuguesa. Uma professora destaca 

que o “relatório da experiencia” tem a ver com a Língua portuguesa e as “pesagens” com a 

Matemática (Entrevista à Professora C, Novembro de 2007).  

Relativamente às três subcategorias, domínio conceptual, atitudinal e procedimental, a 

primeira é a mais destacada pelas participantes. Todas as professoras encaram o ensino 

experimental das ciências fundamentalmente como um meio de “levar os alunos a 

compreender um conteúdo (Entrevista à Professora A, Novembro de 2007), ou seja “a 

partir da experiencia, do mexer, do ver, do observar e depois para a teoria (Entrevista à 

Professora H, Novembro de 2007), mas de “uma forma mais leve ou mais agradável de 

aprender” (Entrevista à Professora A, Novembro de 2007). A maioria das professoras 

considera também que o ensino experimental das ciências promove o raciocínio, 

nomeadamente ao afirmarem que os alunos desenvolvem o “pensamento crítico” 

(Entrevista à Professora E, Novembro de 2007), quando “tiram as suas próprias 

conclusões, e comparam aquilo que eles pensavam antes e depois de ver a realidade das 

experiencias que realizaram” (Entrevista à Professora J, Novembro de 2007).  

O domínio atitudinal é o menos destacado pelas participantes, no entanto a generalidade 

das professoras refere-se à motivação com uma das principais finalidades do ensino 

experimental das ciências. Quanto às relações e comunicação com os outros, somente as 

professoras C, F e I se referiram à importância de saber ouvir e respeitar as opiniões dos 

colegas. A professora C foi ainda, a única a salientar o desenvolvimento de atitudes críticas 

no trabalho de equipa. 

No que concerne à subcategoria domínio procedimental, verificou-se que proporcionar o 

contacto directo com os fenómenos surge como a finalidade neste domínio mais enaltecida 

pelas participantes, seguida do desenvolvimento de competências procedimentais. 

Contudo, em relação a esta última finalidade duas das professoras, a A e E, demonstraram 

valorizar apenas a simples observação dos alunos sem o envolvimento dos mesmos na 
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realização das actividades, como denuncia o discurso da professora A, quando afirma “a 

competência experimental não porque sou eu que faço” (Entrevista, Novembro de 2007). 

Apenas a professora C refere a manipulação de instrumentos de medida, mas nenhuma 

menciona o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas práticos. 

Na categoria Ciência, constatou-se que apenas uma das professoras se refere a aspectos da 

construção do conhecimento científico, quando refere a necessidade dos alunos “terem um 

conhecimento sobre a Ciência que os obrigue a pensar e a ter mais cultura” (Entrevista à 

Professora E, Novembro de 2007).  

A última categoria de análise subdivide-se na preparação para a cidadania e no 

conhecimento científico útil em diferentes contextos do quotidiano. Relativamente ao 

primeiro aspecto apenas uma das professoras enaltece que o ensino experimental das 

ciências contribui para que os alunos “tirem dúvidas, essencialmente, que aprendam a ter 

opiniões fundamentadas sobre as coisas. Que não falem só por falar que tenham uma base 

experimental, verdadeira para poder falar sobre as coisas que viveram e as dúvidas que 

têm” (Entrevista à Professora F, Novembro de 2007). Algumas professoras referem-se ao 

desenvolvimento de conhecimentos científicos úteis em diferentes contextos do quotidiano, 

mas de uma forma implícita. A professora A quando afirma que habitualmente os alunos 

costumam realizar as actividades abordadas na escola em casa e na sequência disso 

costuma fazer comparações entre as duas situações. A professora E ao destacar que as 

competências desenvolvidas pelos alunos quando realizam actividades experimentais “é 

para a vida” e que estas serão mobilizadas em diferentes situações da “ vida corrente, do 

dia-a-dia” (Entrevista à Professora E, Novembro de 2007). E as professoras B, D, F e G ao 

enaltecerem que o ensino experimental das ciências proporciona aos alunos oportunidades 

de esclarecerem muitas dúvidas que têm acerca dos fenómenos do quotidiano. 

Em síntese, as finalidades do ensino experimental das ciências relacionadas com a Ciência 

e a Sociedade são as menos referidas pelas participantes, sendo que apenas a professora E 

menciona alguns aspectos de ambas. Nas finalidades respeitantes ao Aluno, algumas são 

destacadas por todas as professoras, são elas a transversalidade de competências, a 

compreensão de conceitos, a motivação dos alunos e o proporcionar contacto directo com 

os fenómenos. O domínio cognitivo é mais relevante para as professoras e apenas a 

professora A não refere a promoção do raciocínio. Relativamente ao domínio atitudinal, 

menos valorizado, só a professora C demonstra valorizar as relações e comunicação com 

os outros, e o desenvolvimento de atitudes críticas no trabalho de equipa. No domínio 
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procedimental, novamente se destaca a professora C, que menciona a importância da 

manipulação de instrumentos de medida, um aspecto que assim como o desenvolvimento 

da capacidade de resolução de problemas práticos são negligenciados pelas professoras. 

Conclusões e Discussão 

No discurso das professoras estão presentes algumas das finalidades do ensino 

experimental das ciências preconizadas nas orientações curriculares, sobretudo o 

desenvolvimento de competências transversais como a Matemática e a Língua Portuguesa 

e o desenvolvimento de competências nos diferentes domínios. No entanto, as professoras 

referem-se essencialmente a competências do domínio cognitivo, colocando em segundo 

plano os domínios atitudinal e procedimental, o que é coerente com uma perspectiva de 

ensino marcadamente tradicional. 

As finalidades do ensino experimental das ciências relacionadas com os aspectos da 

construção da Ciência, da construção de uma cidadania responsável e da construção de 

conhecimento científico útil em contextos diferentes, estão praticamente omissos no 

discurso das professoras. A ausência destas finalidades nos discursos da generalidade das 

professoras revela que a sua preocupação, como refere Cachapuz (2000) centra-se somente 

na aprendizagem de um corpo de conhecimentos ou de processos de ciência, em vez de 

garantir que tais aprendizagens se tornarão úteis e utilizáveis no dia-a-dia no sentido de 

contribuírem para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos, num contexto de 

sociedades tecnologicamente desenvolvidas que se querem abertas e democráticas. 

As participantes revelaram não estar ainda sensibilizadas para todas as potencialidades do 

ensino experimental das ciências. Sá (2002) destaca vários factores que terão conduzido a 

esta situação, como não ter sido fornecida aos professores documentação adequada, no 

sentido de se minorar a sua tradicional insegurança em relação às Ciências, nem 

fornecimento às escolas de materiais básicos para as actividades de Ciências e nem a 

formação e acompanhamento adequado aos professores. Também Tenreiro-Vieira (2004) 

salienta que é necessário intervir na formação de professores, para que ocorra inovação em 

matéria de metodologias de ensino e contribuir assim para que, as aulas não sejam apenas 

sequências de factos científicos e tecnológicos, mas também proponham aplicações 

concretas a problemas da vida normal do cidadão comum.  
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Resumo 

O presente trabalho foi desenvolvido na unidade curricular de Genética, do 2º ano da 
Licenciatura em Biologia Aplicada da Universidade do Minho, e descreve as estratégias e 
as metodologias adoptadas no âmbito da implementação de um projecto pedagógico na 
mesma licenciatura. Este projecto, conhecido como “Ano Piloto”, teve início no ano 
lectivo 2004/ 2005 e decorreu até 2006/ 2007, tendo como objectivos principais 
implementar novas metodologias de ensino/ aprendizagem e de avaliação, tendo em vista a 
adopção de Bolonha. Em termos globais, constatou-se que a razão entre alunos aprovados 
e alunos avaliados aumentou no decurso destas experiências bem como a classificação 
final média na unidade curricular. Por outro lado, e em geral, os alunos não só se revelam 
mais autónomos na construção do seu próprio conhecimento como parecem mais 
polivalentes nas suas competências, revelando ainda maior capacidade de estudo e de 
trabalho, seja individual ou em equipa. 

Palavras-chave: “Ano Piloto”, Genética, ensino/ aprendizagem, avaliação 

Introdução 

O Projecto “Ano Piloto” 

No ano lectivo 2004/ 2005, o Departamento de Biologia da Universidade do Minho 

iniciou, com o apoio institucional, um projecto pedagógico na Licenciatura em Biologia 

Aplicada. Tal projecto, que ficou conhecido como “Ano Piloto”, foi inicialmente 

implementado no 2º ano curricular mas acabou por englobar os restantes anos curriculares 

da licenciatura, prolongando-se até à reestruturação e adequação do curso a Bolonha, em 

2007/ 2008. O objectivo principal deste projecto consistiu em mudar as práticas 

pedagógicas então vigentes, através da introdução de novas metodologias de ensino/ 

aprendizagem e de avaliação, numa aproximação à filosofia de Bolonha.  Entre as 

numerosas alterações pedagógicas introduzidas, destacam-se: 

a adopção de estratégias de ensino activas, cada vez mais centradas no aluno; 

a utilização de instrumentos de avaliação que contemplam não só competências específicas 

como competências genéricas e mais transversais;  

e a programação/ calendarização das actividades lectivas em função de resultados de 

aprendizagem, sendo previsto tempo para o trabalho pessoal do aluno, em consonância 

com o sistema ECTS (European Credit Transfer System). 
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A reorganização pedagógica da Licenciatura em Biologia Aplicada traduziu-se também 

num modelo de ensino/ aprendizagem por blocos disciplinares (Figura 1), que decorriam 

numa sala própria, dispondo de alguns computadores e acesso à internet, e disponível 

durante 20 horas por dia. 

 

Semanas     
(…) 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

28 Nov-2 Dez       F   

5-7 Dez   Ferramentas software F  

12-16 Dez    

19-30 Dez   NATAL       

2-6 Jan    Genética  

9-13 Jan     Cristina  Aguiar 

16-20 Jan     Reflexão      

23-27 Jan    Bioquímica II     

  
 

Fig 1. Calendarização parcial do Ano Piloto BA em 2005/ 2006, ilustrando a 
calendarização da Genética 

 
As Experiências Pedagógicas 

A opinião de que a finalidade mais importante do sistema educativo deveria ser a de 

ensinar o processo de “aprender a aprender” (Knapper & Cropley, 1985) tem vindo a 

orientar o desenho das experiências pedagógicas que tenho vindo a desenvolver bem como 

as práticas daí decorrentes. Assim, paralelamente ao desafio de introduzir alguma inovação 

pedagógica - quer através da implementação de novas metodologias de ensino/ 

aprendizagem quer pela introdução de novos tipos e critérios de avaliação - alia-se a 

preocupação de envolver activamente os alunos nesses processos, tornando-os agentes 

activos e participativos em todo o processo pedagógico. Desta forma, tentei implementar e 

desenvolver práticas que, pensava, não só motivavam os discentes como contribuiriam 

para a sua formação como futuros Biólogos e como seres responsáveis, autónomos, 

participativos, colaborativos, com sentido crítico e capacidade de decisão. 

Desenvolvimento 

As experiências pedagógicas aqui descritas foram conduzidas na unidade curricular 

Genética, nos anos lectivos 2004/ 2005, 2005/ 2006 e 2006/ 2007, tendo abrangido grupos 

de, respectivamente, 40, 40 e 52 alunos. 
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A calendarização da unidade curricular obedecia a uma planificação diária e semanal das 

actividades (Figura 2), estando em sintonia com as estratégias adoptadas em termos de 

ensino/ aprendizagem/ avaliação. Tendo em conta a variabilidade na calendarização 

semanal das várias sessões teóricas, teórico-práticas e práticas bem como dos momentos de 

avaliação, correspondentes na totalidade a uma carga lectiva de 62 horas, essa 

calendarização era disponibilizada aos discentes com pelo menos 2 semanas de 

antecedência.  

  Universidade do Minho Ano Lectivo Curso:
 Escola de Ciências Genética

Tempo Sala Sala Sala Sala Sala

8.00
9 00
9.00

10.00

10.00

11.00

11.00

12.00

12.00  

13.00

13.00
14.00
14.00

15.00

15.00

16.00

16.00

17.00

17.00

18.00

18.00

19.00

19.00
20.00

Segunda

4 de Dezembro 5 de Dezembro

Objectivos 2

Terça

2006/2007
Ano:

8 de Dezembro7 de Dezembro

Quarta

BIOLOGIA APLICADA

SextaQuinta

6 de Dezembro

2º

P1

P1

P2

P3

P3

P2

Discussão 1

P2 P1

P3 Discussão 2

Objectivos 3

Discussão 3

 

Fig 2. Pormenor de uma calendarização semanal da Genética em 2006/ 2007 (�- sessões 
teóricas, �- sessões práticas (P), � – auto-aprendizagem; carga lectiva de 60h)    

 

Na primeira sessão presencial, de apresentação da unidade curricular, descreveu-se o 

conteúdo programático, definiram-se os objectivos de aprendizagem, apresentou-se a 

planificação e clarificaram-se as metodologias e estratégias a adoptar. Os instrumentos de 

avaliação equacionados e a sua ponderação foram igualmente propostos. Os alunos foram 

então interpelados a participar e a opinar sobre a proposta apresentada, que posteriormente 

foi negociada e (re)ajustada, e finalmente acordada após alguns dias de reflexão e análise 

(individual e colectiva). 

Metodologias de ensino/ aprendizagem 

A preocupação principal, no âmbito das metodologias de ensino/ aprendizagem, focou-se 

na tentativa de implementar uma aprendizagem activa, mais centrada no aluno. A 

estratégia principal consistiu em procurar transferir, gradualmente, uma maior autonomia e 
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responsabilidade ao aluno, para que fosse capaz de, cada vez mais autonomamente, ir 

construindo e aplicando o seu próprio conhecimento. Assim, após algumas aulas iniciais 

em que como docente assumi o papel principal, passei a disponibilizar conjuntos de 

objectivos de aprendizagem, acompanhados de instruções para estudo pessoal e 

informações sobre recursos de pesquisa, com vista a orientar a auto-aprendizagem discente 

no que diz respeito a assuntos ou tópicos específicos. Após um período de auto-

aprendizagem, era suposto que cada aluno estivesse preparado para expor, explicar, 

comentar e discutir o(s) tema(s) em análise. 

Aos períodos de estudo (individual e/ou em grupo) seguiam-se sessões em que os discentes 

esclareciam as suas dúvidas com a docente e com os seus colegas, que depois culminavam 

nas chamadas sessões de discussão. Nestas, os assuntos entretanto estudados eram 

expostos, analisados e debatidos, de novo na presença dos pares e da docente, num 

processo colectivo e colaborativo de construção, modelação e sistematização do 

conhecimento. 

Apresentações orais de pequenos grupos de alunos – os seminários – com temas 

seleccionados pelos próprios e subordinados a determinados conteúdos programáticos 

específicos e de âmbito restrito, constituíram mais uma abordagem nos cenários 

pedagógicos da Genética. Estes seminários foram alvo de acompanhamento tutorial ao 

longo da sua preparação e foram apresentados oralmente. 

Metodologias de avaliação 

A convicção de que uma avaliação será tanto mais válida quanto mais diversificada for, 

por permitir a expressão de competências diversas, tem-me levado a propor tarefas 

avaliativas múltiplas. Para além disso, procurei sempre incentivar a participação dos 

discentes na negociação dos elementos, modalidades e critérios de avaliação, no 

pressuposto de assim ter um processo de avaliação mais transparente, tanto mais 

comprometido quanto mais os alunos forem chamados a participar na sua própria 

classificação e na dos seus pares. O número e a ponderação dos elementos de avaliação 

acordados nos anos lectivos referidos neste trabalho foram: 

4 problemas teórico-práticos (20%) + seminário (25%) + mini-relatório (5%) + teste 

(50%), em 2004/ 2005, 

4 problemas teórico-práticos (40%) + seminário (15%) + mini-relatório (2,5%) + teste 

(40%) + componente de assiduidade e participação (2,5%), em 2005/ 2006 e 
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3 problemas teórico-práticos (40%) + seminário (15%) + teste (35%) + componente de 

assiduidade e participação (10%), em 2006/ 2007. 

As metodologias avaliativas contemplaram tarefas diferentes e pressupunham um misto de 

avaliação individual, pelos pares e tutorial. Esta estratégia de avaliação múltipla foi 

aplicada na resolução dos problemas teórico-práticos de hereditariedade ou aos seminários. 

No primeiro caso, implementado nos dois primeiros anos abrangidos por este estudo, cada 

aluno corrigia uma ou duas questões respondidas por um dos seus pares nos problemas de 

hereditariedade, atribuindo-lhe uma classificação de acordo com uma grelha de correcção 

disponibilizada pela docente, e que continha a resolução e respostas correctas aos 

exercícios bem como a respectiva classificação. Esta correcção foi, sempre, validada 

posteriormente pela docente. No ano lectivo 2006/ 2007 promoveu-se o exercício da 

hetero-avaliação nos seminários, resultantes de um trabalho colaborativo de quatro 

elementos. Os alunos tiveram a seu cargo a classificação dos seminários apresentados 

pelos seus colegas, recorrendo para o efeito a uma grelha de avaliação simplificada, 

previamente estabelecida e acordada na sala de aula, e que foi sendo iterada ao longo de 

sucessivas utilizações pedagógicas (Figura 3).  

Avaliação do trabalho: Data da apresentação

Cotação

APRESENTAÇÃO 5

Ritmo

Coordenação

Gestão do tempo (20 minutos máximo)

“Visual”

CONTEÚDO 6

Objectivos

Estrutura

Aspectos (genéticos) relevantes

Domínio dos conteúdos / nível de conhecimento

ABORDAGEM 6

Originalidade

Exposição (enquadramento, compreensão, exploração)

Casos particulares/curiosidades

PESQUISA 3

Tipo de bibliografia / qualidade da informação

Referências

Ilustração/imagens

SOMATÓRIO (20)

                 Grupo Avaliador: 

Justificação

 

Fig 3. Grelha de hetero-avaliação utilizada no ano lectivo 2006/ 2007 

 

A mesma grelha foi utilizada pela docente na avaliação de cada trabalho de grupo 

apresentado, sendo a sua classificação final o produto da contribuição de ambos os 

interlocutores no processo avaliativo. A proposta base de atribuir uma ponderação de 50% 

à classificação da docente e igual peso à média da classificação atribuída pelos alunos ao 
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mesmo grupo, foi sempre algo contestada pelos discentes, sendo posteriormente negociada 

e reajustada para as seguintes ponderações: 

40% avaliação discente  + 60% avaliação docente, em 2004/ 2005, 

30% avaliação discente  + 70% avaliação docente, em 2005/ 2006, e 

25% avaliação discente  + 75% avaliação docente, em 2006/ 2007. 

Para além da avaliação dos pares, cada aluno procedeu ainda à sua auto-avaliação dentro 

do grupo no qual se inseriu para a realização e apresentação do seminário, novamente de 

acordo com uma grelha previamente definida e acordada entre os parceiros do contexto 

pedagógico (Figura 4). Se bem que com carácter qualitativo, o exercício da auto-avaliação 

permitiu depois expressar quantitativamente e diferenciar as várias prestações dos 

elementos no seio de um mesmo grupo. 

 

 

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 
Assiduidade, pontualidade 
Empenho, dedicação
Cooperação e coordenação 
Dinamismo, participação, entusiasmo
Organização

Somatório

B- C- D-

PARÂMETROS PARA A AUTO-AVALIAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO

E-
Trabalho:                                    Data apresentação:  

A-

 

Fig 4. Grelha de auto-avaliação utilizada no ano lectivo 2004/ 2005 (Aguiar, 2007) 

Nestes cenários avaliativos, procurou-se assim implementar e estimular a auto- e a hetero-

avaliação, realçando a importância da diversidade de opiniões e promovendo a análise 

crítica. Contudo, a introdução de tais metodologias não tem sido isenta de dificuldades e 

depara-se, invariavelmente, com bastante resistência por parte dos discentes à sua 

implementação. Efectivamente, estes demonstram desde logo uma antipatia pelas tarefas 

de hetero-avaliação, se bem que maior receptividade às de auto-avaliação. Esta resistência 

persiste após terem participado nas tarefas propostas e os argumentos invocados para 

justificar tais atitudes parecem ser de índole relacional: 

“colegas atribuem a nota aos seminários de acordo com quem estava a apresentar e não de 

acordo com o trabalho”, 

“não sabemos avaliar bem e há sempre mais competição e rivalidade do que estamos à 

espera”, 
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ou “notou-se que a avaliação pelos colegas não foi feita tendo em conta a qualidade dos 

trabalhos mas sim as pessoas que os fizeram. Existem avaliações de colegas muito injustas, 

o que levou a baixar as notas de alguns grupos.”. 

ou ainda relacionar-se com o poder e o papel primordial que os discentes ainda atribuem ao 

professor: 

“não temos experiência neste tema pelo que podemos, por vezes, cometer alguns erros que 

prejudicam, não intencionalmente, os nossos colegas”, 

“temos incapacidade para executar tal tarefa”, 

ou “penso que os alunos não deveriam ter mesmo assim um peso tão elevado na sua 

avaliação, penso que falta maturidade”, 

ou ainda que “a professora deve ser a única a avaliar”. 

Balanços… 

As metodologias que se pretenderam implementar na Genética durante o “Ano Piloto” da 

Licenciatura em Biologia Aplicada foram norteadas pela tentativa de centralizar 

progressivamente no aluno o processo de ensino/ aprendizagem e de, simultaneamente, 

diversificar os tipos de avaliação e tornar mais explícitos os critérios subjacentes. 

Paralelamente, o diálogo com os alunos foi sempre privilegiado e as suas opiniões 

auscultadas, tendo sido sempre consideradas na elaboração do documento final da unidade 

curricular. 

Para além de um espaço de acção por excelência, estas experiências pedagógicas podem 

constituir também um espaço de investigação e reflexão sobre as práticas que vão sendo 

desenvolvidas, bem como uma oportunidade de desenvolver competências pedagógicas. É 

assim natural que de alguma forma se procure avaliar o impacto de tais práticas e se 

pretenda aferir a sua validade. No entanto, dada a multiplicidade de aspectos envolvidos e 

dos factores que os influenciam, a análise e avaliação de qualquer experiência pedagógica 

bem como a escolha dos elementos que poderiam servir de base à sua avaliação sustentada 

não é uma tarefa fácil. O cálculo e análise de parâmetros tradicionalmente vistos como 

indicadores do desempenho discente, tais como a razão de aprovados/avaliados e a 

classificação final média, permitiram constatar um aumento da taxa de aprovados (Figura 

5A) e uma melhoria ligeira na classificação média obtida a Genética (Figura 5B), 
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comparativamente a um período idêntico em termos de anos lectivos mas com um sistema 

de ensino tradicional.  

 

 

B A 

Fig 5. Razão entre alunos aprovados e avaliados (A) e classificação final média obtida (B) 

na Genética 

Porém, tais indicadores não traduzem, por si só, o sucesso ou fracasso destas experiências. 

Na minha perspectiva pessoal, tendo continuado a implementar experiências com esta 

tipologia e filosofia, inovando e transformando as minhas práticas, e tendo tido a 

oportunidade de acompanhar o percurso dos alunos ao longo destes últimos anos, tenho 

sentido que os estudantes, embora frequentemente demonstrando alguma resistência à 

mudança e inovação pedagógicas, se vão revelando “mais polivalentes” em termos de 

conhecimento e acção. Constato também que têm aprendido a trabalhar em equipa em 

contexto profissional e que demonstram progressivamente maior interesse em abrir novos 

horizontes científicos, para além de revelarem maior capacidade de aprendizagem e de 

trabalho.  

A perspectiva dos alunos acerca deste projecto foi também ouvida num pequeno inquérito 

de carácter informal, desenhado com vista a auscultar as suas opiniões relativamente aos 

aspectos mais positivos e negativos de cada unidade curricular, bem como sugestões para 

melhoria da mesma (Figura 6).  
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No fim deste Bloco, sinto-me (assinale a(s) opção(ões) de acordo como se sente):

Os aspectos mais positivos fo ram:

Os aspectos mais negativos foram:

As minhas sugestões para um melhor funcionamento deste módulo:

Um desabafo:

GENÉTICA (Lic. Biologia Aplicada)

A sua opinião é muito importante para melhorarmos este Módulo! 
Não deixe de responder e apresentar sugestões …

(Ou quase !!!!)

Outros???

……………..
……………..
……………..
……………...

 

Fig 6. Questionário pessoal para avaliação do funcionamento de unidades curriculares  

 

A análise das respostas tem revelado que os aspectos mais positivos para os discentes 

foram:  

em 2004/ 2005 a avaliação, especialmente os problemas sobre a matéria (89% dos 

respondentes) e a disponibilidade, interacção e acompanhamento da docente (40%) 

(Aguiar, 2007); 

em 2005/ 2006 a negociação de aspectos relacionados com a funcionamento da unidade 

curricular (70%), as aulas práticas (38%) e a calendarização e organização do módulo 

(35%); 

em 2006/ 2007, a organização da unidade curricular (70%) e a negociação sobre aspectos 

da mesma (66%). 

Os aspectos considerados como mais negativos pela maioria dos discentes foram:  

em 2004/ 2005, o tempo para estudar e assimilar a matéria - considerado insuficiente 

(57%), provavelmente relacionado com o facto do módulo ter sido também considerado 

curto (40%) - e ainda as tarefas de hetero-avaliação (34%) (Aguiar, 2007),   
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em 2005/ 2006, a hetero-avaliação (73%),  o excesso de momentos de avaliação (46%) e a 

falta de tempo para estudar (22%),  

em 2006/ 2007,  a hetero-avaliação (55%) foi o aspecto mais referido. 

A par destes inquéritos que permitem olhar criticamente para as experiências e modelá-las 

para novos contextos pedagógicos, também os questionários de avaliação institucional ao 

ensino, preenchidos pelos discentes em cada unidade curricular, têm permitido avaliar as 

práticas desenvolvidas e (re)ajustá-las, redesenhando-as cada novo ano lectivo. 

Considerações finais 

Decorrido algum após tempo após as experiências descritas neste trabalho, continuo eu 

própria a fazer e refazer novas experiências, num processo contínuo de acção – reflexão – 

redefinição de cada contexto de ensino/ aprendizagem. A reflexão e análise crítica das 

práticas implementadas parecem garantir apenas que as possibilidades são várias e que os 

processos são dinâmicos, e mesmo que algumas estratégias se afigurem mais eficazes ou 

aceitáveis em determinado momento não significa que conduzam aos mesmos resultados 

noutro contexto. Em conclusão, os processos de ensino/aprendizagem não obedecem a 

protocolos com receitas infalíveis, de resultados garantidos e previsíveis, mas antes 

constituem um palco dinâmico, onde para além da experiência se articulam novos actores e 

diferentes cenários pedagógicos, sendo o guião um constante “aprender aprendendo”… Por 

outro lado, a prática faz-se praticando, sem certezas absolutas mas procurando sempre 

nessas experiências aprender e recolher pistas para melhor praticar. 
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(Des) construção epistemológica:  
o conhecimento quotidiano, científico e escolar 

 
Ernesto Candeias Martins 

(IPCB/ESE) 
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Resumo 

A discussão epistemológica que atravessa o campo da educação enquanto saber, merece 
ser retomada nos tempos actuais, acrescida pelo tipo de conhecimento/saber, que é o saber 
educativo ou sobre a educação, quando se confundem visões diversas sobre a sua natureza 
e marco epistemológico. 

Equacionamos nesta comunicação o conhecimento quotidiano, como conhecimento 
homogéneo, no sentido de que todas as pessoas resolvem os problemas de igual modo tal 
como se lhes apresenta no seu meio envolvente. O conhecimento científico identifica-se 
com o conhecimento próprio das ciências físico-naturais (paradigma da cientificidade), não 
havendo entre este tipo de conhecimento e o quotidiano nenhuma forma intermédia. Em 
relação ao conhecimento escolar ele é o resultadoi da transposição didáctica do 
conhecimento científico em contexto de aprendizagem em sala de aula. 

Num primeiro ponto abordaremos, neste processo de (des) construção epistemológica, o 
problema ‘continuidade – descontinuidade’ entre o conhecimento científico e o quotidiano, 
expresso em três perspetivas diferentes (tipos e formas de conhecimento em contexto 
escolar). Frente à ideia do construtivismo único surge o construtivismo diferencial, em que 
os conhecimentos científico, quotidiano e escolar correspondem a três epistemologias 
diferentes. 

Num segundo ponto, trataremos da diversidade do conhecimento científico, quotidiano e 
escolar. Insistiremos a nossa reflexão sobre a questão (des) construção do conhecimento 
escolar, numa integração didáctica das várias formas de conhecer. Não nos esqueçamos 
que a visão do mundo actua como um marco de referência na formulação dos conteúdos 
escolares (paradigma filosófico: metodológico, ético, científico, …), que orientam a 
evolução do conhecimento escolar. 

Todas as mudanças tratam de resolver problemas fundamentais sócio-ambientais para a 
vida existencial dos seres humanos. Haverá que considerar quais são os contributos do 
conhecimento científico técnico em relação a esses problemas sócio-ambientais, onde o 
conhecimento pessoal dos alunos deve ser o referente contínuo do conhecimento escolar, 
pois, na perspectiva educativa, trabalha-se ‘desde’ e ‘para’ o conhecimento ou saberes que 
têm, que geram ou constróem os alunos na escola. 

Procuraremos, nestes dois pontos da temática, fundamentar alguns contributos para a 
clarificação do estado da arte, no que se refere à educação, enquanto campo epistémico em 
desenvolvimento. 

Questões prévias 

Os agentes e as agências educativas reconhecem que as experiências mais marcantes no 

processo educativo dos educandos estão fora da escola. Parece que as experiências 

escolares dos alunos não estão em pé de igualdade com as experiências extracurriculares 
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ou familiares, como se fossem complementares à escolaridade. Esta tese é bastante 

complexa, pois opõe as restrições do programa genético ao determinismo biológico, o que 

determina experiências com influências díspares nos educandos (Eylon and Linn, 1988: 

258-267).  

É óbvio que inicialmente o aluno dispõe de capacidades (competências), instrumentos, 

estratégias e habilidades gerais para qualquer nova aprendizagem. Trata-se de 

conhecimentos (prévios) de predisposição para aprender. Nietzsche designava a esta 

faculdade de ‘vontade fundamental do espírito’ humano, com a tendência de comparar o 

novo com o já adquirido. A apreciação ao já adquirido implica uma dupla acepção: 

reconhecimento do aluno que ao iniciar o seu processo escolar já possui ou não uma 

bagagem mais ou menos importante de experiências; reconhecimento do aluno que as 

diversas actividades e conteúdos escolares são contrastáveis com os saberes adquiridos 

dentro e fora dos espaços escolares. Ou seja, a aceitação do aluno que o experimentado e 

vivido são marcantes na sua história escolar.  

Abordaremos nesta comunicação o conhecimento quotidiano e o conhecimento escolar, as 

opções epistemológicas e a importância que têm aqueles tipos de conhecimento no 

processo educativo do aluno. Sabemos que os conhecimentos prévios, supostamente 

activados pela apresentação dum conteúdo novo, são aprendidos na escola ou fora dela, no 

marco de outros sistemas de acções educativas. Quando esses conhecimentos são 

construídos fora da escola denominam-se por conhecimento de senso comum ou 

quotidiano. Nesta acepção o conhecimento quotidiano opõe-se ao conhecimento escolar 

(conhecimento científico) e até ao conhecimento utilitário e funcional no dia-a-dia.  

Na verdade, o conhecimento quotidiano pertence ao social não escolar, desenvolvendo-se 

paralelamente ao social escolar. Existem actividades que se realizam no quotidiano não 

escolar e outras que são exclusivamente escolares, por exemplo a produção de textos e de 

discursos sustentáveis (cultura escolar). Deste modo, pretendemos analisar se as 

circunstâncias de vida quotidiana não escolar e as circunstâncias de vida escolar 

constituem subculturas pelas quais os educandos desenvolvem actividades específicas e 

diferentes valores e normas. A dificuldade está na transacção entre essas subculturas, pois, 

enquanto uns enfoques epistemológicos insistem que para haver uma boa aprendizagem 

escolar é preciso ter em conta os conhecimentos e as experiências quotidianas não 

escolares, outras opções epistemológicas propõe que a escola reproduza as experiências 

quotidianas não escolares.  
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A diferença entre o ‘científico’ e o ‘quotidiano’ 

O construtivismo diferencial, contrapondo-se à ideia dum construtivismo único, considera 

que o conhecimento científico, o conhecimento quotidiano e conhecimento escolar 

correspondem a três epistemologias diferentes (Rodrigo e Arnau, 1997: 61-63). De facto, o 

conhecimento científico será diferente do quotidiano nos fins que pretende obter, na 

formulação e organização dos conceitos, nos processos utilizados e no contexto de 

construção. Destaquemos alguns aspectos polémicos dessa diferenciação.  

A didáctica das ciências e a psicologia, de índole piagetiana, defendem que não há uma 

continuidade radical entre os conceitos científicos e os quotidianos, já que os primeiros se 

elaboram desde a experiência anterior do sujeito, isto é, do seu conhecimento quotidiano. 

Por outro lado, questiona-se outros aspectos, como sejam a identificação do conhecimento 

quotidiano com o saber (es) do concreto ou com a ideia de que o conhecimento quotidiano 

não apresenta uma organização, pois parece que esse aspecto organizado é uma 

característica comum a qualquer sistema de ideias. Esta questão mereceu vários contributos 

de cientistas que indicam, pois, o carácter organizado do conhecimento quotidiano deriva 

que as pessoas conhecem o mundo pela sua ‘teoria pessoal’ (Claxton, 1984), pelos seus 

‘construtos pessoais’ ou pelas ‘teorias implícitas’ (Rodrigo e Arnau, 1997), mesmo que 

essa organização não coincida com o conhecimento científico.  

A questão da diversidade das formas de conhecimento afecta a questão sobre os ‘fins’ e o 

‘para quê’ da construção do conhecimento. Parece evidente que os fins são diferentes 

(Claxton, 1984; Driver, Asoko, Leach, Mortimer e Scott, 1994), pois enquanto no 

conhecimento quotidiano se procura a utilidade, no conhecimento científico procura-se a 

certeza. No âmbito da diversidade do conhecimento cabe admitir uma grande variedade de 

problemas e de respostas a esses problemas, pelo que nem todos esses problemas 

quotidianos seriam problemas ‘práticos’, pois não procuram sistematizações e certezas, 

nem seria possível compatibilizar a utilidade com a compreensão adaptada à realidade 

(Perner, 1994). 
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A diversidade dos conhecimentos científico e quotidiano 

Alguns epistemólogos preferem opor o conhecimento científico ao quotidiano alegando 

que: a ciência nasceu da técnica, mas orientou-se noutra direcção, de tal maneira que o 

aspecto utilitário e pragmático constitui um dos obstáculos epistemológicos que ela deve 

vencer para se poder constituir como ciência (ruptura entre sensação/opinião e ciência) 

(Bachelard, 1972: 189-191); relativamente à generalização, sabe-se que, embora o senso 

comum generalize, esta generalização é efectuada sem as necessárias preocupações 

científicas, como a delimitação precisa dos conceitos (conceptualização).  

Neste sentido, questionamos se o conhecimento científico é o prolongamento ou é o 

aperfeiçoamento do conhecimento quotidiano ou vulgar. Analisemos três alegações de 

justificadoras: Sendo o conhecimento de senso comum essencialmente utilitário e prático, 

ele assemelha-se ao que foi a ciência nas suas origens, confundindo-se com a técnica; O 

senso comum implica uns conhecimentos gerais e vagos que prefiguram, no plano 

empírico, leis gerais da ciência; O conhecimento de senso comum é constituído por 

elementos sensíveis que determinam uma interpretação (a percepção é a construção do 

espírito). 

Retomemos a questão da diversidade: Há um único conhecimento científico? A que ciência 

nos refere quando queremos caracterizar o conhecimento científico? 

O conceito de ‘ciência’ tem uma diversidade de significados, principalmente depois da 

crise da imagem clássica da ciência provocada pelos contributos à filosofia da ciência por 

T. Kühn, Toulmin, Feyerabend, etc. É claro que na área da didáctica das ciências e da 

psicologia do desenvolvimento ou da educação se admite, no âmbito dos grandes 

princípios, esse carácter relativo e evolutivo da ciência, mas, pelo contrário, já não ocorre 

igual, quando fazemos análises concretas na comparação da ciência com outros tipos de 

conhecimento. É frequente, nestes casos, encontrar uma identificação do conhecimento 

científico com o conhecimento das ciências físico-químicas, sem termos em conta outras 

particularidades próprias das ciências biológicas e médicas, das ciências sociais e das 

tecnologias ou, ainda, da existência de saberes relacionados com determinadas práticas 

sociais que misturam a argumentação científica com a do quotidiano e com o ideológico 

(Cole, 1990: 290-293).     

Este reducionismo científico à física pode levar-nos a indicar características do 

conhecimento científico de forma restrita, o que deixaria de fora da ciência áreas como a 
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ecologia, a geografia, a antropologia, a teoria do caos, a auto – organização dos sistemas 

vivos (Rodrigo y Arnau, 1997: 62-64): A predição, sendo o objectivo fulcral da ciência, 

permite que todo o conhecimento científico implique a realização de predições sem 

ambiguidades e com um elevado grau de precisão; Na ciência partimos de postulados 

específicos, ajuizamos desde esses postulados seguindo as regras da inferência da lógica 

dedutiva ou hipotético – dedutiva; A validade comprova-se através da experimentação e 

pelo uso de provas formais; Os conceitos científicos definem-se com precisão, sem 

ambiguidade; Os conceitos científicos devem estar em conexão com as observações, pois o 

objectivo científico fundamental é a explicação, descrição e a predição dos fenómenos 

observados; O conhecimento científico organiza-se de modo a haver relações lógicas entre 

os elementos de conhecimento, de forma explícita; A ciência utiliza métodos e 

metodologias formais deliberadamente concebidas para estabelecer cadeias de inferências 

de grande precisão (Castorina, 1994: 9; Delval, 1994: 16). 

É óbvio que se deve examinar e comparar outros âmbitos de conhecimento, por exemplo, o 

das ciências sociais, jurídicas e a crítica literária para aclarar essas características.  

No âmbito da didáctica das ciências encontramos afirmações em que a complexidade de 

uma determinada área ou domínio científico se associa ao seu objecto de estudo ou ao rigor 

dos métodos. Por isso, pode-se afirmar que a física é a ciência mais básica e fundamental 

ou que o currículo de formação terá que ter em conta o sentido ‘pragmático’ e o ‘teórico ou 

conceptual’ (ensinar a interpretar as experiências mediante teorias) (Lonergan, 1970). 

Cremos que existem saberes teórico-práticos organizados de forma curricular e 

institucionalmente (jornalismo, ‘design’, crítica artística, etc.) ou unidos à 

profissionalidade (conhecimento e competências) ou, ainda saberes não organizados 

curricularmente integrados em doutrinas ou movimentos sociais e políticos (ideológicos). 

Por isso, devemos ter presente a ideia discutível de que o conhecimento científico 

(correcto) supõe análises da realidade ou simples sínteses (por exemplo a ecologia). Não se 

deve assumir uma postura sem questionamento, por exemplo, se no âmbito das ciências da 

natureza há uma epistemologia comum e diferente à utilizada pelas ciências sociais (Eylon 

and Linn, 1988: 269-274). 

 A questão da ‘independência – coexistência’ do conhecimento 

A questão de partida é a de saber se existe um único conhecimento quotidiano, universal e 

útil para resolver problemas simples do dia-a-dia. A finalidade básica deste conhecimento 
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é a de conseguirmos uma vida satisfatória e conhecer o meio que nos envolve. Trata-se, 

pois, de saber se é ou não sustentável a ideia de um conhecimento quotidiano universal, 

válido apenas para resolver problemas comuns e simples na vida.  

É verdade que o conhecimento quotidiano une-se à resolução de problemas práticos, 

próximos ao ser humano, mas as suas respostas não são universais, nem os problemas são 

sempre os mesmos (Garcia, 1994). Admitir a homogeneidade das respostas implica não 

reconhecer que as pessoas dão respostas de distinta complexidade aos problemas sociais e 

ambientais, segundo a sua vinculação social e cultural, a situação ou contexto, isto é, o 

sujeito evolui desde respostas simples a outras mais complexas (Cubero, 1994: 36-39).  

Por outro lado, há os problemas que determinam respostas complexas do ser humano e não 

simples tarefas de rotina (estratégias heurísticas com pouca precisão na formulação e 

organização dos sistemas conceptuais). Nestes casos exige-se como estratégia de resolução 

um pensamento desde a complexidade. A polarização entre o conhecimento científico e o 

quotidiano remete-nos para uma hierarquização do conhecimento, sendo uns melhores ou 

mais adequados/válidos a certos problemas que outros (Castorina, 1994: 5-8). 

É discutível se poderemos aceitar a ideia de que o conhecimento quotidiano é um saber 

prévio à instrução, que tem sentido para o ser humano em algumas etapas de vida, onde 

ainda não pode aceder ao conhecimento científico propriamente dito. Esta ideia enquadra-

se com a crença de que a sabedoria popular é primitiva e pouco racional, contrapondo-se 

ao conhecimento científico racional e sistemático. Contudo, é este tipo de conhecimento 

quotidiano (deficitário) que o ser humano utiliza para agir num mundo incerto e em 

constante mudança, resolvendo problemas que pela sua natureza não utilizam a lógica 

determinista do cientista. Parece pouco rigoroso que o ser humano trabalhe com juízos 

probabilísticos subjectivos e com convicções de probabilidade para resolver problemas 

(Delattre, 1981).  

Ora bem, a incerteza e o indeterminado estão presentes em quase todos os sucessos e 

acontecimentos que rodeiam a nossa vida quotidiana e a evolução social e ambiental, que 

se orientam a situações abertas e dinâmicas, em que o sujeito terá que tomar decisões, 

segundo a informação a que tem acesso. Por isso, a gestão dos problemas não é só de 

especialistas, mas sim de todos os cidadãos.               

Por conseguinte, a questão de que o conhecimento científico, quotidiano e escolar são três 

epistemologias diferentes que correspondem a três cenários de construção diferentes, 
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implica a possibilidade de transferência das características do conhecimento científico e do 

seu contexto de produção ao cenário escolar. Os alunos utilizam alternativamente as ideias 

quotidianas ou científicas, segundo o contexto em que se activa o seu conhecimento, de tal 

forma que na escola o aluno activa o conhecimento científico e tecnológico que aí aprende 

e na sua vida quotidiana as ideias de ‘sentido comum’ correspondentes. Assim, não havia 

transferência de conhecimentos escolares fora da sala de aula nem seria necessário anular o 

conhecimento quotidiano, que continuaria a ser útil para o aluno no dia-a-dia (Claxton, 

1991). 

Em consonância com a hipótese da ‘independência – coexistência’, o aluno constrói 

estruturas conceptuais, em domínios específicos, mais complexas que as estruturas do 

conhecimento quotidiano, de modo a compreender que as teorias científicas são diferentes 

das intuitivas. Esse processo de aprendizagem faz-se através de uma mudança conceptual. 

Ou seja, ele manteria diferentes estruturas conceptuais de distintos níveis de complexidade, 

utilizando as mais complexas na escola/sala de aula e as menos complexas em contextos 

informais da vida quotidiana. Daí, deduzir-se que haveria tantas epistemologias como 

situações possíveis em que o sujeito actual (Cole, 1990: 291-294).  

De facto, aquela hipótese de ‘independência – coexistência’ baseia-se em dois supostos 

com implicações educativas: por um lado o conhecimento quotidiano aparece como um 

‘saber natural’, adaptado e apropriado à resolução de problemas comuns e, por outro lado, 

mantém uma dualidade entre saberes mais complexos, aplicados ao espaço escolar ou às 

tarefas específicas e saberes mais simples próprios da vida quotidiana. Efectivamente, 

identifica o quotidiano com o ‘natural’ como se o quotidiano fosse mais representativo da 

cognição humano que o conhecimento científico. Trata-se de uma questão filogenética em 

que a adaptação determina o uso de uma ou outra forma de conhecimento.     

Admitir a dualidade ‘conhecimento escolar – conhecimento quotidiano’, como formas de 

conhecimento que se activam de modo diferente, cada uma no seu contexto, pode levar-nos 

à ideia do fracasso da escola na formação dos cidadãos, com capacidade de enfrentar os 

problemas complexos que surgem no mundo, aplicando na resolução desses problemas os 

conceitos e as destrezas próprias do sentido comum e de outras formas de conhecimento. 

Esta dualidade supõe renunciar a uma aprendizagem significativa e funcional e à 

possibilidade de transferir conhecimentos de uns contextos para outros (Driver, Asoko, 

Leach, Mortimer & Scott, 1994: 7-10). Terá que haver uma interacção de ideias dos 

sujeitos entre si com outras fontes de informação e com a actividade de investigação.      
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 O conhecimento multidisciplinar e a transição do ‘simples’ ao complexo’ 

Além das estruturas específicas e de outras estruturas comuns a diferentes domínios, não 

identificados com as estruturas lógicas propostas por Piaget (1994), há um conhecimento 

multidisciplinar, aprendido na escola, para que o aluno saiba transferir as noções de uns 

domínios para outros. A formação influencia na actuação das pessoas, de modo a poder 

utilizar estruturas cognitivas específicas e outras estruturas gerais em cada situação 

(interacção). Partilhamos a ideia que existem estruturas conceptuais próprias de cada 

domínio como também existem estruturas gerais inter e intra domínios que permitem dar 

uma coerência à visão do mundo que tem cada sujeito. 

Este debate leva-nos a incorporar argumentos ideológicos e epistemológicos, se assumimos 

que o conhecimento se gera em determinados sistemas sociais. Ou seja, o que se discute é a 

determinação social das formas de conhecimento que apresentam os indivíduos, de 

maneira que pode ser possível uma educação específica como uma educação ou formação 

polivalente. É que os sistemas complexos, que mantêm a estabilidade mediante um 

processo de reorganização contínua, exigem uma especialização e uma generalização.         

O conhecimento escolar deve recolher o pensamento próprio da cultura. Este pensamento 

se organiza m diferentes sistemas de ideias (conhecimento científico-técnico, 

conhecimento filosófico, conhecimento quotidiano, conhecimento religiosos, etc.), que 

interactuam entre si. Contudo, a cultura não é algo homogénea. Os indivíduos constroem a 

sua visão do mundo dentro do contexto mediatizado pelos agentes socializantes, mesmo 

que estes lutem por se impor uns aos outros, utilizando o valor adaptativo e as (inter) 

relações de poder vigentes. A escola tem um papel importante na ‘competência – selecção’ 

de ideias, com a possibilidade de uma mudança de visão do mundo: a transição do simples 

ao complexo.  

Na actualidade há um paradigma científico-filosófico predominante, coerente com as 

estruturas próprias da sociedade neocapitalista, a que nenhum indivíduo é alheio, isto é, o 

paradigma da simplificação, caracterizado pela disjunção do saber, quer no conhecimento 

científico (multidisciplinar), quer entre o conhecimento científico e as outras formas de 

conhecimento, que faz que a nossa cultura global se entrelaça com uma cultura 

humanística e filosófico e uma cultura científico – técnica. Esta multidisciplinaridade dos 

saberes determina umas categorias gerais que estruturem os sistemas de ideias, construídas 

pelos alunos. Os conhecimentos multidisciplinares são um conjunto de conceitos, 
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procedimentos e valores que actuam como eixos integradores e orientadores do 

conhecimento escolar (Cubero, 1994: 40).  

Construir o conhecimento escolar integrando as várias formas de 

conhecimento 

A nossa argumentação implica uma revisão do papel da ciência na determinação do 

conhecimento escolar, questionando o pressuposto que se deve ensinar mais e melhor 

ciência. A ciência é mais um meio que um fim em si mesma, de maneira que o 

conhecimento escolar vêm dado pela integração da diversidade de conhecimentos 

existentes na nossa sociedade, especialmente, na inclusão de perspectivas críticas e 

alternativas (Garcia y Garcia, 1992).  

Estamos perante uma alternativa que apresenta uma integração didáctica no contexto 

escolar das diferentes formas de conhecimento, frente à conversão do científico ao escolar 

(García, 1994), que prioriza o papel da escola como o espaço de reflexão sobre as relações 

entre os seres humanos, entre estes e o meio envolvente (realidade), tendo como objectivo 

o enriquecimento do conhecimento quotidiano e a sua complexidade. O conhecimento 

quotidiano não é um conhecimento estático, nem natural, mas sim uma forma de entender 

o mundo que interage com outras formas de conhecimento e, por isso, é diverso e 

evolutivo. 

Desde este enfoque, o conhecimento escolar se define como o conhecimento que se propõe 

e se elabora nos espaços escolares, participando dos contributos de outras formas de 

conhecimento (científico, quotidiano, filosófico, ideológico, etc.), constituindo-se num 

conhecimento diferenciador e peculiar, ajustado às características do contexto escolar, mas 

que pretende ser generalizável a outros contextos (Cubero, 1994; Delattre, 1981). 

O conhecimento escolar terá que ter em conta quatro contribuições básicas: 

 *- Que visão do mundo actua como marco referencial na formulação dos conteúdos 

escolares, isto é, que paradigma filosófico (metodológico, ético, científico, …) orienta a 

formulação e evolução do conhecimento escolar e faz de articulação das restantes hipóteses 

curriculares. Em vez de enfrentar o quotidiano e o científico, optamos por considerar a 

incompatibilidade entre o simples e o complexo. Esta transição de uma visão simples do 

mundo a outra complexa, exige uma reestruturação da escola e da instrução/formação 

escolar.  
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*- A mudança se realiza ao tratar os problemas sociais e ambientais mais relevantes para a 

vida dos seres humanos. Este é um aspecto fulcral na definição do objecto de estudo 

escolar, dos problemas que investigam os alunos, tal como saber o ‘para quê’ do 

conhecimento que se constrói. Tudo isto se consegue indo mais além a distinção, no 

conhecimento escolar, entre os problemas científicos e problemas quotidianos, mediante a 

proposta de problemas que sendo quotidianos afectam a vida do ser humano, mas que pela 

sua complexidade exigem a participação de outras formas de conhecimento.   

*- Considerar que contributos podem dar o conhecimento científico – técnico em relação 

com os problemas sociais e ambientais, seja a partir da análise da natureza dos conteúdos 

científicos (perspectiva da lógica das unidades curriculares no currículo) ou desde a 

perspectiva da história dessas disciplinas. Trata-se de aproximar a ciência a partir do 

social.   

*- Partir do conhecimento quotidiano, que está presente nas ideias dos alunos e no meio 

social. O conhecimento pessoal dos alunos constitui um referente contínuo do 

conhecimento escolar, porque, desde do âmbito educativo e escolar, se trabalha desde e 

para o conhecimento que têm, geram e constroem os alunos. 

Em definitivo, tratámos das diferenças entre o conhecimento quotidiano e o conhecimento 

escolar. Considerámos que as circunstâncias sociais em que se produzem e se transmitem 

cada tipo de conhecimento se designam por subculturas. Uma das questões fundamentais 

se refere à organização da transacção entre essas subculturas no educando. Esta transacção 

é complexa em comunidades de aprendizagem multiculturais. 
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Resumo 

Recentemente as pesquisas em Ensino de Ciências têm enfocado a interação que se 
estabelece entre professor e alunos a partir da linguagem utilizada no ambiente de sala de 
aula. Esse enfoque não se restringe apenas à re-significação da linguagem no processo de 
ensino e de aprendizagem, mas envolve também, as inovações quanto aos aspectos 
metodológicos de coleta e análise de dados das interações que ocorrem nos contextos do 
processo de ensino e de aprendizagem em ciências. Nesse trabalho, abordamos o discurso 
do professor com o intuito de investigar as interferências deste sobre a maneira de como os 
alunos se envolvem com uma atividade experimental e como buscam construir argumentos 
para justificar os dados obtidos. Para tanto, focamos especial atenção aos processos de 
autoria dos discursos, tanto dos alunos quanto do professor, nos momentos interativos. 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Interações Dialógicas; Ensino de Física.  

Introdução 

Os trabalhos mais recentes relativos ao Ensino de Ciências, que abordam os processos de 

interação entre professor e alunos em sala de aula, têm destacado a importância de se 

superar os estudos processo-produto que se mostram muito limitados para analisar as 

complexas relações comunicativas que se estabelecem em sala de aula. 

Levando-se em conta não somente os fatos que descrevem o ocorrido em sala de aula 

durante o processo de interação aluno-professor, mas também os mecanismos de mediação 

que se estabelecem e evoluem para formas mais complexas de cognição, alguns estudos 

(e.g. VILLANI & ORQUIZA, 2005; MONTEIRO & TEIXEIRA, 2004; CAPECCHI & 

CARVALHO, 2000; CANDELA, 1998) têm evidenciado a importância do discurso do 

professor no desenvolvimento da capacidade dos alunos em construir argumentos relativos 

às atividades experimentais que realizam e em darem significado aos conceitos científicos 

que estão envolvidos no fenômeno estudado. 

Nesse trabalho, buscamos caracterizar os processos de autoria do discurso de uma 

professora das séries iniciais do Ensino Fundamental ao dirigir uma atividade relativa às 

fases da Lua. Nosso enfoque se estabeleceu na análise dos padrões de discurso adotado por 

ela durante as interação. 
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Autoria e a Análise de Discurso 

Foucault (2004) define o discurso como sendo um conjunto de enunciados sem elos 

capazes de conferir-lhe unidade e cabe à análise do discurso o estabelecimento de regras – 

chamadas de “regras de formação” – capazes de conferir ao discurso uma “formação 

discursiva” visando dar-lhe unidade e regularidade. Para ele, um texto com função 

enunciativa apresenta várias condições, entre elas a existência de um sujeito que ao 

assumir uma determinada posição, enuncia o enunciado. No entanto, é preciso apresentar a 

diferenciação apresentada por Foucault (2004) com relação ao conceito de autor. Autor é o 

indivíduo real, uma pessoa física que constrói o discurso e se responsabiliza por ele, 

enquanto que o sujeito é um vir a ser, é uma possibilidade, um procedimento da autoria. 

Mas, na visão de Foucault não é qualquer discurso que necessite de autor: 

(...) existem, ao nosso redor, muitos discursos que circulam, sem receber seu 
sentido ou eficácia de um autor ao qual seriam atribuídos: conversas 
cotidianas, logo apagadas; decretos ou contratos, que precisam de 
signatários e não de autor; receitas técnicas transmitidas no anonimato 
(FOUCAULT, 2004, p.26). 

 

Entretanto, Orlandi (2000) faz uma re-intrepretação dessa observação apresentada por 

Foucault, destacando que a própria unidade do texto pode ser considerada um efeito 

discursivo proveniente do princípio de autoria,. Dessa forma, pode-se afirmar que um 

enunciado mesmo prescindindo de um autor específico, pela função-autor, sempre 

relaciona-se a um autor. Dessa perspectiva, a autoria é vista como uma função discursiva 

assumida por um sujeito enquanto produtor de linguagem, produtor de texto. 

Assim, o conceito de autoria, a partir de um ponto de vista procedimental, é visto não 

apenas como uma ação do sujeito que constrói seu jeito de falar, mas  que envolve a 

maneira como essas ações são estabelecidas de forma a justificar diferentes situações 

sociais e psicológicas, dependendo do tipo do discurso, dos espaços disciplinares, nas 

diferentes áreas do conhecimento, da posição que o sujeito ocupa no discurso, bem como 

da formação discursiva a que se filia e, até mesmo, das tecnologias disponíveis para sua 

formulação. 

Por isso, adotamos o conceito de função-autor, de Orlandi (2000), para atribuir uma autoria 

ao discurso do professor. Mais do que um sujeito que se apropria do discurso científico 

para repassá-lo adiante, quando concebemos o professor como autor, reconhecemos nele o 

sujeito com atribuições sociais e institucionais para produzir o discurso didático-
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pedagógico, construído e articulado com o objetivo de ensinar. Portanto, o professor de 

Ciências não é apenas um sujeito que se apropria do discurso científico e o enuncia em sala 

de aula. É, do nosso ponto de vista, o sujeito social que se apropria de um discurso 

produzido pelos autores de livros didáticos, apostilas, e/ou estratégia de ensino e o 

reproduz para seus alunos. Assim, o professor é o autor de seu discurso didático-

pedagógico, tendo em vista que é ele, em última análise, quem busca estabelecer sentido às 

práticas em sala de aula e contribui para que seus alunos sejam capazes de apropriarem-se 

das práticas discursivas organizadas e controladas no âmbito das diferentes disciplinas. 

Portanto, acreditamos ser possível dinamizar o conceito de função-autor, proposta por 

Orlandi (2000). Entendemos que quanto mais o professor, investido da função-autor, se 

aproximar do seu referencial, mais contornos ele adquire da feição de autor. E esse fator, 

ao nosso ver, é determinante na interação dialógica efetiva em sala de aula, na medida em 

que, dominando os mecanismos discursivos que permitem configurar o professor mais, ou 

menos, apto a se representar como autor, conforme o grau de assunção da autoria em que 

se encontre, o docente possa criar condições para que os alunos também consigam atingir 

patamares cada vez mais altos de função-autor, possibilitando, assim, a construção do 

saber de uma maneira menos impositiva e mais democrática. 

Colaborando com essa ideía, destacamos o trabalho de Possenti (2002) que propõe 

elementos, que ele definiu como “indícios de autoria”, visando identificar sinais 

circunstanciais nos discursos enunciados que nos fazem presumir a existência de autor. Em 

resumo as suas observações, Possenti (opus cit.) afirma que alguém se torna autor quando 

assume fundamentalmente duas atitudes: 

 dar voz aos outros enunciadores; 

 manter distância em relação ao próprio texto. 

Em relação à primeira atitude ele destaca que um indício fundamental de autoria é a 

preocupação em incorporar em seu discurso os discursos de outros enunciadores. 

Evidencia-se, aqui, um respeito do autor ao leitor, pois essa atitude, revela que o autor 

presume as características do leitor. 

Na segunda atitude, destaca-se como indício de autoria, a evidência de uma disposição do 

autor em se afastar do seu dito para apresentar outras informações e/ou idéias que 

expliquem melhor suas intenções. 
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Diante do exposto, acreditamos ser possível relacionar os indícios de autoria apresentados 

por Possenti (2002), com nossa intenção de caracterizar a prática docente segundo o grau 

de autoria que pode assumir. 

O discurso construído pelo professor de Ciências não é o discurso científico. Uma vez que, 

investido da posição de sujeito-professor, o indivíduo tem o papel de ensinar o aluno, ou 

seja, tornar o discurso científico acessível ao aprendiz para promover sua inclusão social. 

Para tanto, o sujeito-professor é socialmente reconhecido como aquele que deve construir 

um discurso docente que, compromissado com os conceitos e princípios científicos, precisa 

levar em conta as necessidades do educando. 

É nessa perspectiva, portanto, que pretendemos observar os movimentos discursivos entre 

professor e alunos, em que pesem o lugar de onde falam e como negociam e constroem o 

saber científico numa relação de ensino/aprendizagem. 

A pesquisa 

Metodologia de coleta e análise de dados 

Os dados de nossa pesquisa foram coletados em função da vídeo-gravação de uma aula 

ministrada por uma professora das séries iniciais do Ensino Fundamental que tratava do 

assunto relativo às fases da lua. A aula, voltada para 25 alunos na faixa etária 

compreendida entre 9 e 10 anos, envolvia a seguinte atividade: 

Para analisarmos os dados referentes às falas da professora, utilizamos o conceito de 

função-autor proposto por Orlandi (2000). Como, em nosso trabalho, estamos 

especialmente interessados no conceito de autoria, bem como nos indícios que o 

configuram como tal, compreender o professor como autor de um discurso que se 

estabelece em sua fala ao interagir com seus alunos para fazê-los apropriarem-se de 

conteúdos de ensino, nos documentos de ensino que constrói, nos recursos didáticos que 

utiliza e/ou elabora, é fundamental para entendê-lo como um sujeito com identidade 

profissional e autonomia para planejar e gerir uma prática de ensino significativa para seus 

alunos. 

Dessa forma, para efeito de análise dos resultados de nossa pesquisa caracterizamos as 

marcas dos graus de assunção da autoria que determinam a prática do professor, inspirados 

em Possenti (2002), levando em conta as exigências sociais em torno da escola e, 
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conseqüentemente, sobre o professor e avaliamos o discurso da professora em três 

dimensões que se intercruzam visando atingir os objetivos educacionais: 

 a dimensão científica; 

 a dimensão social; 

 a dimensão didática. 

Dependendo de sua identidade, o professor organiza seu discurso docente com 

características que tendem para uma ou outra dimensão, tornando-se mais acessível ou não 

às necessidades de seus alunos. Desse ponto de vista, para nós, o domínio amplo dessas 

três dimensões do discurso docente imputa ao professor um alto grau de autoria. O 

contrário, confere ao professor um baixo grau de autoria. E foi com esse enfoque que 

caracterizamos os diferentes momentos interativos verificados no transcorrer da aula. 

Resultados obtidos 

A transcrição da aula é analisada parcialmente. Alguns momentos foram descartados ou 

por não permitirem uma audição favorável, ou por se referirem a assuntos que 

consideramos alheios ao foco do nosso estudo. 

Em vários momentos verificamos a preocupação da professora em promover um discurso 

de caráter científico na aula, com a proposição de termos específicos, como por exemplo: 

“Será que você está não está confundindo com o Eclipse?” 

 “Ah! Será que é isso? Vamos ver?. A Lua tem luz própria?” 

“O Sol se movimenta no Universo?” 

 “Um movimento, que a Terra faz em volta do Sol, como é que chama?” 

“E quanto tempo ele dura?” 

“Um ano, isso mesmo. E a Terra tem outro movimento?” 

“Em torno dela mesmo. Como é que chama esse movimento?” 

“Que dura quanto tempo?” 

“[...] A Lua gira em torno da Terra. Então, como a J. tinha falado, quando 

a Lua está nova, que a gente não enxerga a Lua no céu, é porque mesmo, 

J.? 
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‘[...] Agora, nessa posição. O Sol está iluminando a Lua? 

“E depois, nessa posição aqui o que acontece?” 

“[...] O Sol vai batendo só num pedacinho ou nela toda? E aí J.?” 

Além disso, transcrevemos ainda alguns dos momentos em que a professora parece tentar 

dar dar voz aos alunos ou ainda, manter distância em relação ao seu próprio planejamento 

prévio, característica da dimensão didática do discurso. 

“A experiência é sobre as fases da Lua. Então, o objetivo dessa experiência 

é a gente compreender o fenômeno das mudanças de fase da Lua. Ontem a 

gente viu que a Lua tem quatro fases. Vocês se lembram quais são essas 

fases?” 

“Quando a gente vê a Lua só um pedacinho, será que o outro pedaço 

sumiu, foi embora?” 

“Que será que aconteceu com ela?” 

“Como que a gente vê o brilho dela então? Fala...” 

“Olha agora, nessa posição. O Sol está iluminando a Lua?” 

Discussão dos resultados obtidos 

Construimos uma tabela classificando as falas da professora levando em conta as 

características do conceito de professor-autor: 
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DIMENSÃO CIENTÍFICA DIMENSÃO DIDÁTICA DIMENSÃO SOCIAL 

58% do discurso da professora 42% do discurso da professora 0% do discurso da professora 

Alguns movimentos 

discursivos da professora se 

estabelecem principalmente na 

direção de justificar as fases da 

Lua a partir do fato das luzes 

do Sol iluminar ou não a Lua, 

ou parte dela. É importante 

destacar que, investida do 

papel social de “autoridade”, 

afinal o que o professor fala é 

tido como verdade, a 

professora impõe-se perante os 

alunos que não a questionam, 

desse modo, não há o 

estabelecimento de um diálogo 

mas quase um interrogatório.  

Essa característica de 

autoridade fica evidente pelo 

fato de um dos alunos não 

interagir com a professora 

depois de ser questionado por 

ela sobre a possibilidade dele 

estar confundindo o fenômeno 

de mudança de fases da Lua 

com o fenômeno de eclipse. 

Ressalta-se também o fato de 

uma das alunas se destacar na 

interação a partir da 

autorização que a professora 

lhe dá no início da aula.  

Em alguns episódios da aula a 

professora manteve-se distante 

de seu próprio dizer e, por 

isso, passou a levar em conta 

as dificuldades dos alunos em 

compreender o fenômeno, e, 

por isso, justificou algumas de 

suas falas com os dados da 

simulação que estava 

realizando. Ao se colocar na 

condição dos alunos, a 

professora, então, escapava da 

ilusão de que seu dizer era 

claro e suficientemente 

inteligível para qualquer um de 

seus alunos e, dessa forma, 

conseguia manter-se distante 

de seu dizer e aproximava-se 

de seus alunos. Contudo, em 

vários momentos, a professora 

perdia essa lucidez, se investia 

da condição social do sujeito 

que detém o poder de proferir 

o discurso de autoridade e, 

portanto se mantinha distante 

dos seus alunos. Isso fica claro 

no episódio no qual os alunos 

não sabem dizer se fase da Lua 

era crescente e minguante. 

Talvez, por apresentar as 

mesmas dúvidas dos alunos, 

preferiu ignorar a dificuldade 

deles. 

Não observamos nenhum 

episódio no qual a professora 

tenha dado voz aos alunos, de 

forma a investí-los da 

possibilidade deles 

representarem-se como 

autores. Os alunos 

apresentavam um discurso 

muito distante do conceito de 

autor, pois apesar de dizerem 

palavras eles repetiam, sem 

perceber, a fala da professora. 

Nessa situação os alunos não 

tiveram a oportunidade de se 

colocarem enquanto autores de 

seus prórpios discursos, 

descaracterizando, portanto, 

toda atividade no que diz 

respeito a um significado 

social, ou seja, muito 

provavelmente aquele 

conhecimento não teria 

utilidade prática para os alunos 

nem mesmo aqueles que 

participaram da interação. 
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 Considerações finais  

A partir das interações em sala de aula, pudemos observar que não é somente a falta de um 

conhecimento mais profundo da matéria a ser ensinada que limitou a ação docente. É 

preciso destacar que faltou a ela propiciar mecanismos que partilhasse a autoria com seus 

alunos, de forma que estes pudessem construir argumentos que justificassem o fenômeno 

estudado.  

Nos parece claro que o professor, ao não desenvolver em sua fala todas as dimensões do 

discurso docente, abdica do papel de autor e, portanto, do exercício da função que tem 

reconhecimento social para execer. 

Portanto, do nosso ponto de vista, os cursos de formação docente, não deve, apenas, focar 

atenção aos conteúdos científicos ou aos recursos didáticos que desenvolve para que o 

professor exerça sua prática em sala de aula. É fundamental dar atenção à competência 

dialógica desse professor tornando-o capaz ser autor do discurso didático pedagógico que, 

de fato, dá significado ao contéudo e as atividades didáticas em sala de aula. 
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No prato da balança um verso basta para pesar no outro a minha vida. 

Eugénio de Andrade 

 

Resumo 

A perspectiva actual de ensino das ciências, contextualizada e centrada em questões 

problema que se constituem como fio condutor das actividades e tarefas propostas, é 

particularmente relevante para ultrapassar ideias não científicas ou incompletas, dos 

alunos, ao mesmo tempo que incentiva o estabelecimento de conexões do saber escolar 

com o quotidiano. Centrando-nos neste quadro, concebemos uma sequência didáctica 

que foi implementada numa turma de 1º Ciclo do Ensino Básico para tratar a “massa”, 

que é, com frequência, confundida com peso, se não mesmo ignorada a sua existência 

como grandeza física. Consideramos tratar-se de uma proposta inovadora dando 

oportunidade aos alunos para adquirirem um melhor nível de aprendizagens. Ao mesmo 

tempo, aprofundámos a convicção de que uma formação em que o professor se sinta 

investigador da sua própria acção conduz a uma atitude didáctica mais fundamentada.   

Palavras-chave: Educação científica; 1º Ciclo do Ensino Básico; Massa e balanças; 
Ensino Experimental 

 

Introdução 

A massa é, com frequência, confundida com peso, se não mesmo ignorada a sua 

existência como uma grandeza física, e não só na vida quotidiana mas também nas 

escolas. Os próprios manuais, por vezes, veiculam informação deturpada, por 

incompletude ou por falta de rigor. Actualmente, mesmo as balanças que são utilizadas 

no comércio a retalho já não evidenciam, claramente, a acção de comparar, na medição 

de massas. Na maioria das escolas de 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB) não existem 
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balanças que permitam explorar, manipulativamente, o conceito de massa de objectos 

diversos e efectuar determinações dos seus valores, ou seja, aceder à compreensão desta 

grandeza e da necessidade, ancestral, de utilizar massas marcadas relacionadas com uma 

que é tomada como unidade principal e com a qual se relacionam outras que são 

múltiplas ou submúltiplas desta. 

No tempo actual, a ciência é indissociável das vertentes social e tecnológica. Deste 

modo, a educação em ciência segue orientações que se ajustam a modos de pensamento 

inerentes a essas relações estabelecidas entre áreas do saber intrinsecamente inter-

relacionadas, adoptando uma perspectiva interdisciplinar e contextualizada. Como já 

antes referimos (Paixão 2005), é fundamental a selecção e organização de conteúdos e a 

sua inserção num contexto próximo ou longínquo mas com significado para os alunos. 

É a perspectiva de Ensino por Pesquisa (Cachapuz, Praia e Jorge, 2002) que, 

actualmente, melhor se ajusta à superação dos problemas identificados no ensino das 

ciências elevando-o para patamares de inovação conducentes a desejáveis 

aprendizagens de qualidade. Na senda do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS), a educação científica promove uma visão integradora proporcionando uma 

melhor atitude perante a aprendizagem das ciências. Tal perspectiva, centrada em 

questões problema que se constituem como fio condutor das actividades e tarefas 

propostas, é particularmente relevante para ultrapassar ideias não científicas ou 

incompletas, dos alunos, ao mesmo tempo que incentiva o estabelecimento de conexões 

do saber escolar com o quotidiano.  

Os professores do 1º CEB têm uma formação generalista, o que não significa, 

necessariamente, integradora das diversas áreas Com frequência, a dependência dos 

manuais escolares põe em causa o sucesso das aprendizagens dos alunos, numa 

perspectiva sustentada. Uma das áreas em que os professores, de um modo geral, se 

sentem menos preparados, e consequentemente, mais inseguros, é a do estudo do 

Meio/Ciências Naturais. Ultrapassar este problema, pressupõe a adesão consciente a 

programas de formação estruturados e orientados por formadores-investigadores 

fundamentados em perspectivas actuais sobre a educação em ciências. Considera-se 

como indispensável, no âmbito de tais programas de formação, a participação do 

professor na construção de propostas de práticas em que conceitos estruturantes 

identificados como problemáticos sejam revisitados de modo a que se sintam mais à 

vontade para os trabalhar com os seus alunos, construindo e reflectindo a sua própria 

formação.  
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O objectivo do estudo que se apresenta centrou-se na construção, aplicação em sala de 

aula e reflexão sobre uma proposta didáctica relativa ao tema “massa e sua 

determinação com a balança”.  

Desenvolvimento do estudo 

Um contexto de exploração 

Tomou-se como contexto de exploração a situação quotidiana de recurso a balanças 

para determinação de massas e a necessidade de compreender o significado de algumas 

indicações apostas em embalagens de produtos de consumo (por exemplo, nos pacotes 

de açúcar costuma ler-se a indicação: 1 kg).  

As crianças, habitualmente, acompanham os pais aos supermercados, onde encontram 

diversas situações relacionadas com a medição de massas. Nas suas casas também 

observam e até experimentam a utilização da balança, por exemplo, quando ajudam na 

confecção de bolos. Contudo, ouvem dizer: “Vou pesar as maçãs”, “Qual é o teu 

peso?”… Também em embalagens de muitos produtos encontram, com frequência, a 

palavra “peso”.  

Este tipo de vivências, nem sempre cientificamente coerentes, servirá de contexto para a 

exploração do conceito de massa e da balança (de braços iguais). 

Enquadramento curricular 

O Programa de Estudo do Meio refere, no Bloco 5 – À Descoberta dos Materiais e 

Objectos, que a atitude experimental deve estar sempre presente no processo de 

aprendizagem dos alunos. Também aponta para a realização de experiências com 

balanças, baloiços, mobiles (equilíbrio).  

O Programa de Matemática do 1.º Ciclo do Ensino Básico aponta para a importância 

dos materiais como suportes de aprendizagem, para a construção dos conceitos e sua 

abstracção. O Bloco 3, Grandezas e Medidas, apresenta os seguintes objectivos: 

 Fazer experiências utilizando diferentes materiais e objectos que conduzam à 

comparação de massas. 

 Reconhecer a necessidade de escolha de uma unidade para efectuar medições. 

 Utilizar a balança para comparar massas. 

 Comparar e ordenar massas. 
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 Reconhecer a utilidade prática do quilograma na medição de massas. 

 Efectuar medições utilizando o quilograma. 

 Compreender a necessidade de subdividir o quilograma em unidades mais 

pequenas. 

 Determinar numa balança de pratos a massa de objectos utilizando massas 

marcadas. 

 Fazer estimativas. 

 

Estabelecendo conexões entre as ciências e a matemática tomou-se como finalidade das 

actividades a desenvolver: Compreender o processo de medir massas através da balança 

de braços iguais e a necessidade de uma unidade de medida. Considerou-se que a 

proposta a construir poderia contribuir para o desenvolvimento das seguintes 

competências: 

 Reconhecer a existência de objectos tecnológicos resultantes da intervenção 

humana, em casa e em algumas actividades, aplicando cuidados na sua 

utilização. 

 Utilizar a balança para determinar massas, por comparação. 

 Utilizar o quilograma como unidade de medida de massa. 

 Estimar o valor da massa de um corpo comparando com a massa do quilograma. 

 Participar  nas diferentes situações comunicativas. 

 Formular perguntas e respostas. 

 

Foram identificadas as aprendizagens esperadas, considerando que as crianças deverão 

i) saber que: 

- uma balança fica equilibrada quando em cada prato da balança de braços iguais se 

encontram colocados objectos com massas iguais; 

- medir a massa de um objecto é comparar essa massa com uma massa padrão; 

- o quilograma é a unidade fundamental da grandeza massa; 

- existem unidades de massa menores do que o quilograma; 

 

ii) ser capazes de: 

- utilizar uma balança, para efectuar medições; 

- organizar o registo dos dados; 
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- confrontar os resultados obtidos com as previsões feitas; 

- compreender o que é um ensaio controlado; 

- apresentar e discutir os resultados em grupo;  

 

iii) desenvolver atitudes de: 

- respeito pelos colegas e pelo professor;  

- respeito por normas de segurança e de conduta em grupo de trabalho; 

- entusiasmo pela aprendizagem;  

A proposta didáctica – guião de exploração 

No âmbito de um diálogo contextualizador da temática, os alunos serão incentivados a 

procurar, no seu quotidiano e ao longo de duas semanas, instrumentos que identifiquem 

como balanças e irão desenhá-las ou fotografá-las. A professora reunirá, depois, os 

trabalhos que serão apresentados à turma através de um Powerpoint.  

Os alunos responderão a questões colocadas pelos colegas e pela professora, tais como: 

Onde se encontra a balança? Quem a utiliza? Como a utilizam ou utilizavam?... 

Actividade A  

Será apresentada aos alunos, uma ficha 1 (anexo) e a balança com que irão trabalhar na 

actividade seguinte (é adequada uma alavanca de braços iguais com ganchos para 

suspender massas marcadas, em posições definidas):  

 Os alunos identificarão as partes principais da balança. 

 Cada aluno fará um desenho de uma balança de dois pratos.  

 Com a ajuda da professora farão a legenda do desenho, identificando as partes 

essenciais (o fulcro, o fiel, os braços, os pratos ou apoios dos objectos). 

Será colocada a questão problema: Como equilibrar uma balança? 

Será feito registo de algumas respostas. 

Actividade B (figuras) 

Considerando a importância do trabalho experimental, seguiu-se o modelo evidenciado 

pelo Programa Nacional de Formação de professores para o Ensino Experimental das 

Ciências (Martins et al, 2006): 
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Antes da experimentação 

O que vamos manter: 

- O instrumento (balança – alavanca interfixa) e o local da experiência. 

O que vamos mudar: 

- Os objectos e a sua posição relativa ao ponto de apoio dos braços da balança (fulcro). 

O que vamos medir: 

- Se equilibra ou não equilibra, ou seja, as condições de equilíbrio. 

O que vamos fazer: 

- Observar a balança. 

- Utilizar alguns objectos com massas iguais e outros com massas diferentes. 

- Colocar massas iguais à mesma distância do fulcro e a distâncias diferentes. 

- Colocar massas diferentes à mesma distância do fulcro e a distâncias diferentes.  

Como vamos registar: 

- Utilizar um quadro construído para registar, em cada situação, as previsões e os 

resultados. 

Penso que Observo que 

Objectos (massas) 
Posições 

(Números) Equilibra 
Não 

equilibra 
Equilibra 

Não 

equilibra 

 ___ -___     Iguais à mesma 

distância ___ -___     

___ -___     Iguais a distâncias 

diferentes ___ -___     

___ -___     Diferentes à mesma 

distância ___ -___     

___ -___     Diferentes a distâncias 

diferentes ___ -___     

 

Experimentação 

 Executar o planeamento. 

Após a experimentação 

O que verificamos: 

- Há situações em que existe equilíbrio e há outras em que não existe equilíbrio. 

A resposta à questão problema é: 
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- A balança fica equilibrada quando as massas são iguais e estão colocadas à mesma 

distância do fulcro. 

- A balança fica equilibrada quando as massas são desiguais e a de maior massa está 

colocada mais perto do fulcro.  

 Quando há equilíbrio, o produto da massa pela distância a que está do fulcro é igual nos 

dois lados da balança. 

Conclusão 

O equilíbrio da balança depende da massa dos objectos e da distância do fulcro a que 

estes são colocados. 

 

 
 
 

Actividade C (figuras) 

A turma será dividida em grupos de quatro alunos. Serão distribuídas balanças de dois 

pratos, uma para cada grupo. Cada grupo fará oralmente a descrição da sua balança. 

A professora colocará a questão: Afinal, o que têm de comum as balanças dos diferentes 

grupos? Pretende-se que os alunos sejam capazes de clarificar que a balança é um 

instrumento que tem dois braços, um ponto de apoio que permite o movimento dos 

braços em torno dele e um fiel. 

Serão distribuídos diversos objectos e cada grupo utilizará livremente a balança para 

medir as suas massas. Numa folha farão alguns registos do tipo: “A massa da 

embalagem de algodão é menor que a massa da maçã”. 
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A professora apresentará o quilograma que colocará na mão de cada aluno para que eles 

sintam a força (peso) que a massa do quilograma exerce na sua mão (pode ser usada 

uma embalagem em que esteja evidenciada a massa de 1kg). Cada grupo procurará no 

seu conjunto de objectos os que têm massas iguais, superiores ou inferiores ao 

quilograma, sem utilizar a balança, ou seja, por estimativa. Utilizando a balança, os 

alunos avaliarão as suas estimativas e registarão os resultados no primeiro quadro da 

Ficha 3 (anexo). Utilizando o quilograma e outras massas marcadas cada grupo irá 

determinar a massa dos seus objectos, registando-a no segundo quadro. Cada grupo fará 

a ordenação, por ordem crescente, dos seus objectos, segundo o valor da respectiva 

massa.  

 

 

 

Conclusão 

As crianças contactam, no seu dia-a-dia, com explicações não científicas de diversos 

fenómenos para os quais a sua curiosidade é uma constante. Sobre outros, essa curiosidade 

pode ser despertada na escola. 

O termo “massa” é polissémico, contudo, não lhe é, em geral, atribuído o conceito de 

grandeza física associada à quantidade de matéria de um corpo. Deste modo, tornou-se um 

desafio construir uma sequência didáctica para trabalhar tal conceito com os alunos de 1º 

CEB (no nosso caso eram alunos de 2º ano de escolaridade que no ano anterior tinham 

estado implicados no Programa Nacional de Ensino Experimental das Ciências). A 

pesquisa e a implementação revelaram-se de muito interesse para todos; para nós, que a 
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concebemos e planificámos e para os alunos que se envolveram, entusiasmaram e 

aprenderam. 

Um dos aspectos que consideramos chave no êxito, é que a questão-problema esteja 

sempre presente devendo o professor manter os alunos em constante procura de resposta, 

compreendendo, assim, que o processo a desenvolver se centra na importância de alcançar 

um melhor nível de aprendizagens. 

Um segundo aspecto, e que recomendamos seja tomado em conta, é que o professor se 

deve assegurar do sentido e relevância que tem a temática que pretende abordar e procurar, 

de forma criativa, contextualizá-la nas vivências dos seus alunos ou nos potenciais 

interesses deles, implicando-os no planeamento experimental. Tal atitude é também uma 

garantia de não se transformar o modelo de planificação de actividades de trabalho 

experimental seguido, como se “de um método único” se tratasse sem que professor e 

alunos dele se apropriem e com ele se identifiquem, criticamente e de modo consciente. 

Com o trabalho desenvolvido e a permanente reflexão sobre ele, aprofundámos a 

convicção de que uma formação em que o professor se sinta investigador da sua própria 

acção é o meio de excelência para alterar atitudes didácticas cristalizadas pela inércia da 

experiência não fundamentada.   
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ANEXOS: 
 

Ficha de trabalho1 
 

Explorando... 

as condições de equilíbrio de uma balança. 

 
ACTIVIDADE A  

 
Desenha uma balança de dois pratos.  
 

 Faz a legenda da figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Pensa e dá a tua opinião sobre a seguinte questão: Como equilibrar uma balança? 

Regista algumas das respostas da turma. 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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Ficha de trabalho 2 - ACTIVIDADE B 
 

As condições de equilíbrio de uma balança 

 
 

QUESTÃO-PROBLEMA: Como equilibrar uma balança? 

 

Antes da experimentação: 

O que vamos mudar… 

______________________________________________________________________ 

 

O que vamos manter… 

______________________________________________________________________ 

 

O que vamos medir… 

______________________________________________________________________ 

 

O que vamos fazer e como… 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

O nosso quadro de registos: 

Penso que Observo que 

Objectos/massas Posição 
(número) Equilibra 

Não 

equilibra 
Equilibra 

Não 

equilibra 

     
Iguais à mesma distância 

     

     
Iguais a distâncias diferentes 

     

     
Diferentes à mesma distância 

     

     
Diferentes a distâncias diferentes 
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Experimentação 

Vamos experimentar seguindo o plano que fizemos. Registamos os resultados no quadro 

anterior. 

 

Após a experimentação 

Verificamos que: 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Vamos responder à questão-problema: Como equilibrar uma balança? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Concluímos que: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Ficha de trabalho3 - ACTIVIDADE C 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Utilizar a balança para medir massas 
 
 
Realiza este trabalho em grupo. Dá a tua opinião e respeita a dos teus colegas. Aguarda 

pela tua vez. Pensa e, com atenção e cuidado, utiliza os materiais, observa e regista. 

 

1. Com a balança, compara as massas dos diferentes objectos que se encontram sobre a 

vossa mesa de trabalho. Regista algumas das vossas comparações. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Pega no quilograma com uma mão e procura sentir a massa que lhe corresponde.  

Conversa com os teus colegas de grupo e façam 3 conjuntos com os vossos objectos:  

- o conjunto dos que possuem menor massa que o quilograma; 

- o conjunto dos que possuem a massa de um quilograma; 

- o conjunto dos que possuem maior massa que o quilograma. 

 

Regista no quadro seguinte as vossas estimativas. 

Massa menor que o 

quilograma 

Massa igual ao 

quilograma 

Massa maior que o 

quilograma Objectos 

Estimativa Resultado Estimativa Resultado Estimativa Resultado 
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536 

Verifica as estimativas feitas: 

Coloca num dos pratos da balança o quilograma e no outro um objecto de cada vez.  

Regista os resultados no quadro anterior.  

Compara a estimativa com o resultado. 

 

2. Mede a massa de cada objecto na balança utilizando as massas marcadas. 

Massas 

Objectos 
Medidas com a balança 

Registadas na 
embalagem 
(se existir) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Coloca por ordem crescente as massas dos objectos. 

______ < ______ < _______ < _______ < _______< _______ < _______ < _______   
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Resumo 

O estudo faz parte de uma investigação mais ampla, centrada na formação inicial de 
professores do 1º Ciclo do Ensino Básico na área das ciências, que pretendia analisar a 
importância de características específicas do contexto de formação no desempenho de 
futuros professores em termos de aquisição (ideias) e de aplicação (práticas) de 
conhecimentos relacionados com o que se ensina e com a forma como se ensina. 

A investigação usou o modelo do discurso pedagógico de Bernstein como principal quadro 
teórico e uma abordagem metodológica de natureza compreensiva-interpretativa, 
envolvendo uma instituição de ensino superior, uma professora de uma disciplina da área 
do Ensino das Ciências e respectiva turma (10 formandas). 

Nesta comunicação apresenta-se a análise da relação entre a modalidade de prática 
pedagógica subjacente ao contexto de formação e as ideias adquiridas pelas formandas, 
quando essa análise se centra em características relacionadas com o que se ensina – 
trabalho experimental – e com a forma como se ensina – intradisciplinaridade. As ideias 
das formandas foram apreciadas em termos de orientação específica de codificação para as 
características em estudo e foram obtidas a partir de uma entrevista semi-estruturada, 
aplicada antes e após a formação. O contexto de formação foi caracterizado a partir da 
observação de aulas, com base em instrumentos de análise de práticas pedagógicas. 

Os resultados mostraram que as formandas evoluíram pouco no seu desempenho, 
particularmente ao nível da concretização das ideias, e que esta fraca evolução tende a 
reflectir lacunas ao nível do contexto de formação quanto às características estudadas.  

Palavras-chave: Formação inicial de professores; 1º Ciclo do Ensino Básico; 

Aprendizagens em ensino das ciências; Trabalho experimental; Relações 

intradisciplinares. 

Introdução 

A importância crescente que se atribui à aprendizagem das Ciências desde os primeiros 

anos de escolaridade, tem estado na base de estudos que procuram encontrar explicações 

para o desempenho limitado dos alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico nesta área do 

conhecimento. Alguns desses estudos têm sugerido que a dificuldade em implementar um 

ensino científico de qualidade se relaciona, pelo menos em parte, com uma formação 
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inicial que investe pouco na qualificação adequada dos futuros docentes nesta área 

disciplinar (Afonso, 2008). Esta lacuna, que é referenciada tanto no contexto nacional 

como no contexto internacional (Alarcão & Roldão, 2008; Appleton & Kindt, 1999), 

aponta para a necessidade de se investir na formação inicial, quer ao nível da dimensão 

científica quer ao nível da dimensão didáctica. Sendo estas duas dimensões os pilares da 

formação inicial em ensino das ciências, qualquer carência numa delas poderá 

comprometer o desenvolvimento profissional dos futuros docentes nesta área.  

É no contexto da formação inicial de futuros professores do 1º Ciclo do Ensino Básico que 

se centra a investigação mais ampla que integra o estudo apresentado nesta comunicação. 

Essa investigação faz parte de um projecto realizado no âmbito do Grupo ESSA (Estudos 

Sociológicos da Sala de Aula), sobre a formação inicial de professores de diferentes níveis 

de ensino, que dá continuidade a projectos realizados, no âmbito da formação contínua de 

professores, dentro do mesmo quadro conceptual e metodológico (Afonso, Morais & 

Neves, 2002; Afonso, Neves & Morais, 2005; Morais & Neves, 2005). 

A investigação usa, assim, uma conceptualização fundamentalmente sociológica, baseada 

no modelo do discurso pedagógico de Bernstein (1990) mas que tem também em 

consideração perspectivas teóricas de natureza epistemológica e psicológica. De um ponto 

de vista epistemológico, recorre às ideias de Ziman (1984) sobre a construção da ciência e 

tem em consideração a posição defendida por vários autores (por exemplo, McComas, 

Clough & Almazroa, 1998) sobre a importância da sua inclusão na aprendizagem 

científica. De um ponto de vista psicológico, baseia-se nas ideias de Vygotsky (1978) 

sobre a importância da interacção social e do nível de exigência conceptual na 

aprendizagem.  

Em termos metodológicos, a investigação recorre a um modelo de metodologia mista que 

apresenta características associadas às abordagens quantitativa e qualitativa (Creswell, 

2003; Morais & Neves, 2007). A orientação metodológica geral é de cariz racionalista e a 

recolha e a análise dos dados são orientadas por instrumentos e modelos construídos com 

base numa dialéctica entre o teórico e o empírico. 

Problema e Objectivos 

A investigação mais ampla em que o presente estudo se insere partiu do pressuposto de que 

uma preparação sólida na área do Ensino das Ciências é fundamental para o posterior 

desempenho dos professores e tem em consideração resultados dos estudos anteriores 
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sobre formação de professores do 1º ciclo que sugerem que determinadas características da 

prática pedagógica subjacente ao contexto de formação são favoráveis ao desenvolvimento 

profissional dos professores (por exemplo, Afonso, Neves & Morais, 2005). 

A investigação partiu assim do seguinte problema: “Em que medida características 

específicas da modalidade de formação na área do Ensino das Ciências pode reflectir-se no 

desempenho dos futuros professores, quando esse desempenho é perspectivado em termos 

de aquisição (ideias) e de aplicação (práticas) de conhecimentos relacionados com o que se 

ensina e com a forma como se ensina ciências?”. 

Com base neste problema delinearam-se os seguintes objectivos: 

(1) Caracterizar a modalidade de formação no contexto de uma disciplina da área do 

Ensino das Ciências.  

(2) Averiguar em que medida a modalidade de formação do contexto em estudo tem 

subjacente uma prática pedagógica com características favoráveis à aprendizagem de 

alunos/futuros professores. 

(3) Apreciar a aprendizagem dos alunos/futuros professores em termos de ideias adquiridas 

e de práticas implementadas em contexto de sala de aula, no âmbito do estágio pedagógico. 

(4) Avaliar o impacto da modalidade de formação na aquisição e aplicação de 

conhecimentos, dos alunos/futuros professores, relacionados com o que se ensina e com a 

forma como se ensina ciências. 

Com o objectivo de responder ao problema enunciado e explorar os objectivos 

estabelecidos, desenhou-se um plano de investigação que envolveu uma instituição de 

ensino superior de formação de professores do 1º ciclo do ensino básico, uma turma 

(constituída por 10 formandas) leccionada pela professora de uma disciplina do 3º ano da 

área do Ensino das Ciências e uma turma do 1º ano de uma escola do 1º ciclo do ensino 

básico onde teve lugar o estágio pedagógico das formandas. 

De acordo com o quadro teórico utilizado na investigação, o contexto de formação foi 

conceptualizado como modalidade de prática pedagógica e, dentro desta perspectiva, 

analisado em função de características relacionadas com o que e com o como do 

ensino/aprendizagem das ciências. No primeiro caso, seleccionaram-se as seguintes 

características: construção da ciência, trabalho experimental e exigência conceptual (em 

termos de nível de complexidade dos conhecimentos e das competências cognitivas). No 
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segundo caso, seleccionaram-se características relacionadas com as componentes 

instrucional e reguladora da prática pedagógica. Relativamente à componente instrucional 

considerou-se a relação entre sujeitos – regras discursivas (selecção, sequência, ritmagem e 

critérios de avaliação) – e a relação entre discursos (intradisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e relação entre os conhecimentos da formadora e das formandas). 

Quanto à componente reguladora, consideram-se as relações entre os sujeitos (regras 

hierárquicas) e a relação entre os espaços. 

As aprendizagens das formandas foram analisadas em função das ideias adquiridas e das 

práticas implementadas em contexto de estágio, tomando-se como base conceptual dessa 

análise a evolução da orientação específica de codificação (regras de reconhecimento e de 

realização) para determinadas características da prática pedagógica relacionadas com o que 

e com o como da aprendizagem. 

Nesta comunicação apresentam-se apenas os resultados da relação entre a modalidade de 

prática pedagógica subjacente ao contexto de formação e as ideias adquiridas pelas 

formandas quanto a duas das características seleccionadas para estudo – trabalho 

experimental e intradisciplinaridade. 

O trabalho experimental, é por si só, uma mais valia para a aprendizagem das Ciências 

uma vez que permite atingir múltiplos objectivos, bem como desenvolver no aluno 

capacidades em todos os domínios psicológicos (Ministério da Educação, 2006). Este tipo 

de trabalho, sendo mais centrado no aluno, amplifica a sua motivação para os conteúdos 

programáticos. Trata-se também de uma estratégia de ensino-aprendizagem que permite 

desenvolver uma relação mais próxima, quer aluno-aluno, quer aluno–professor, esbatendo 

eventuais fronteiras que possam existir dentro da sala de aula.  

No que respeita à intradisciplinaridade, as orientações curriculares para o 1º ciclo do 

ensino básico salientam que a apropriação dos conhecimentos é tanto mais significativa 

quanto melhor o aluno compreender as múltiplas ligações que existem entre os diferentes 

conceitos de um determinado tema estudado e os conceitos de outros temas já abordados 

anteriormente. Deste modo, o processo de ensino-aprendizagem proposto pelo professor 

deve proporcionar aos alunos a situações que promovam o estabelecimento de tais 

relações, contribuindo assim para que o aluno vá construindo uma rede de conhecimentos 

científicos cada vez mais integrados uns em relação aos outros (Ministério da Educação, 

2001). 
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Desenvolvimento do estudo  

Para proceder à caracterização da modalidade de prática pedagógica subjacente ao 

contexto de formação em estudo, foram observadas, gravadas em registo vídeo e, 

posteriormente, transcritas as aulas (14 aulas de 2h de duração) de uma disciplina da área 

das Metodologias do Ensino das Ciências. A análise dos dados resultantes da observação 

das aulas (transcrições e notas de campo da investigadora) foi orientada por instrumentos 

de caracterização da prática pedagógica, derivados de outros previamente elaborados 

dentro do mesmo quadro conceptual e metodológico. Esses instrumentos continham, para 

cada uma das características seleccionadas para estudo, vários indicadores (obtidos a partir 

de uma observação prévia das aulas) e, para cada indicador, descritivos correspondentes a 

graus de escalas construídas em função da natureza da característica. Por exemplo, o 

instrumento utilizado para analisar o contexto de formação no que respeita ao “trabalho 

experimental” continha uma escala de três graus, que traduz um nível crescente de 

competência pedagógica na concepção, realização e discussão de actividades 

experimentais de natureza investigativa. O instrumento utilizado para analisar o contexto 

de formação no que respeita à “intradisciplinaridade” continha uma escala de quatro graus, 

que traduz um nível crescente de relação entre diferentes conhecimentos da disciplina. 

Neste caso recorreu-se ao conceito de classificação da teoria de Bernstein, em que o grau 

mais baixo da escala (C++) corresponde a situações em que os diferentes conhecimentos 

são explorados de forma isolada e o grau mais elevado (C- -) corresponde a situações em 

que se estabelecem relações entre conceitos de temas diferentes; os graus intermédios (C+ 

e C-) correspondem respectivamente a situações em que se estabelecem apenas relações 

entre factos dentro do mesmo tema e a situações em que se estabelecem relações entre 

conceitos dentro do mesmo tema.  

Para apreciar o desempenho das formandas em termos de ideias adquiridas, foi usada uma 

entrevista semi-estruturada. O guião da entrevista, que foi previamente pilotado, continha 

questões destinadas a avaliar o grau de reconhecimento e de realização passiva e pró-activa 

das formandas relativamente a cada uma das características pedagógicas seleccionadas 

para estudo. As entrevistas foram aplicadas às formandas antes e após a formação, tendo 

sido gravadas em registo audio e, posteriormente, transcritas. 

Os dados obtidos a partir da entrevista foram organizados nas três categorias de análise 

previamente estabelecidas (reconhecimento, realização passiva e realização pró-activa) e 

em três níveis de desempenho relativamente a cada uma dessas categorias (níveis 1, 2 e 3). 
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No caso do reconhecimento, o nível mais elevado (nível 3) correspondia a situações em 

que a formanda mostrava reconhecer a importância, na aprendizagem dos alunos, da 

característica pedagógica em análise; no caso da realização passiva correspondia a 

situações em que a formanda revelava conhecer os fundamentos da valorização atribuída a 

essa característica; no caso da realização pró-activa, correspondia a situações em que a 

formanda era capaz de explicitar formas de actuação em sala de aula conducentes à 

implementação da característica em análise. 

Resultados 

A análise do contexto de formação quanto às características em estudo – trabalho 

experimental e intradisciplinaridade – revelou que, de um modo geral, estas dimensões do 

ensino/aprendizagem não foram exploradas da forma mais adequada. Quanto à relação 

entre os conhecimentos abordados no âmbito da disciplina em estudo, foi possível 

constatar uma quase ausência de articulação entre os vários assuntos, quer dentro da 

mesma temática, quer entre temáticas diferentes, o que se traduziu numa 

intradisciplinaridade caracterizada tendencialmente por uma classificação muito forte 

(C++). Quanto ao trabalho experimental, embora fosse explorada, em termos teóricos, a 

importância da implementação de actividades de natureza investigativa na aprendizagem 

científica, não foram proporcionadas às formandas condições para que elas vivenciassem 

na prática esse tipo de actividades. Este facto levou a que esta dimensão do contexto de 

formação em estudo fosse tendencialmente caracterizada por um baixo grau de consecução 

(grau 1 da escala utilizada).  

Quando se analisa o desempenho das formandas em termos das suas ideias sobre a 

característica “intradisciplinaridade”, a maioria das formandas (60%) revelou valorizar, 

mesmo antes da formação, a importância de estabelecer relações conceptuais como forma 

de promover a aprendizagem (isto é, revelavam ter reconhecimento em grau elevado); após 

a formação a evolução das ideias das formandas manifestou-se no sentido de passar a haver 

80% de formandas com reconhecimento elevado (nível 3) e de deixar de haver formandas 

com reconhecimento baixo (nível 1). No que se refere às suas ideias em termos de 

justificação da valorização atribuída (traduzida em níveis de realização passiva), os dados 

revelaram que houve alguma evolução, traduzida por um aumento do grau mais elevado 

(de 10% para 50%) e por uma diminuição do grau mais baixo (de 60% para 30%). No que 

respeita às ideias expressas pelas formandas quanto a formas de actuação em sala de aula 
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conducentes à implementação da intradisciplinaridade (traduzida em níveis de realização 

pró-activa), os resultados revelam uma evolução muito baixa – mesmo após a formação, 

70% das formandas revelam possuir o nível mais baixo de realização pró-activa e apenas 

20% mostram possuir um nível elevado. 

Quando se apreciam as ideias das formandas relativamente à característica “trabalho 

experimental”, foi possível observar que houve uma elevada evolução em termos de 

aquisição de regras de reconhecimento (20% antes da formação e 80% após a formação 

revelaram um nível 3 e não há nenhuma formanda com nível 1 após a formação). Contudo, 

houve uma baixa evolução em termos de realização passiva (após a formação apenas 30% 

revelou ter nível 3 e 20% de formandas revelaram ainda ter o nível 1) e de realização pró-

activa (após a formação apenas 10% atinge o nível 3 e ainda há 40% com nível 1). Estes 

dados sugerem que as formandas continuam, após a formação, a ter dificuldades ao nível 

da compreensão quanto à importância do trabalho experimental de natureza investigativa e 

da intradisciplinaridade como características potenciadoras de uma eficiente aprendizagem 

científica e principalmente ao nível da explicitação de formas de actuação para 

implementar essas características em sala de aula. Este último aspecto revelou-se mais 

evidente no caso da intradisciplinaridade. 

Conclusões 

Os resultados do estudo revelam que, no que diz respeito a aspectos didácticos, as 

formandas revelam, em geral, um nível relativamente elevado de reconhecimento para as 

características analisadas – trabalho experimental e intradisciplinaridade. Contudo, na sua 

maioria, parecem não conhecer a razões da importância dessas características na 

aprendizagem dos alunos (têm um baixo nível de realização passiva) e têm dificuldade em 

explicitar formas de actuação em sala de aula para a implementação dessas características 

(têm um baixo nível de realização pró-activa). 

As formandas evoluíram pouco no seu desempenho, principalmente ao nível da 

concretização das suas ideias (realização pró-activa), em particular no que respeita à 

intradisciplinaridade. Este facto parece sugerir que a modalidade de prática pedagógica 

subjacente ao contexto de formação inicial estudado não promoveu com eficácia as 

aprendizagens das formandas relativamente às características pedagógicas em análise. Este 

resultado tende a ser mais relevante no que se refere ao desempenho das formandas em 
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termos de concretização das suas ideias, comprometendo, deste modo, o sucesso da sua 

prática pedagógica futura, no domínio do ensino das Ciências Naturais. 

O estudo permite levantar questões sobre a importância e significado dos conhecimentos 

pedagógicos que são objecto de ensino/aprendizagem na formação inicial de professores 

do 1º ciclo do ensino básico no que se refere a características relacionadas com o que se 

ensina em ciências e com a forma como se ensina ciências. O estudo permite também 

discutir aspectos metodológicos relacionados com a forma como se pode caracterizar 

modalidades de prática subjacentes a contextos de formação e como se pode apreciar o 

desempenho de formandos em contexto de formação inicial. 
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Resumo 

Este estudo tem por base, parte de uma investigação efectuada por um grupo de 
professores de vários níveis escolares: professores do 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 
(CEB) e do Ensino Superior. O principal propósito deste estudo foi analisar as concepções 
declaradas de oito professores do 1º CEB, participantes, pela primeira vez, no Programa de 
Formação de Professores do 1º CEB em Ensino Experimental das Ciências (PFEEC). O 
estudo foi realizado antes dos professores abordarem a temática Mudanças de Estado 
Físico no âmbito do PFEEC, centrando-se no ensino do conceito de Evaporação. 

Para se efectuar a análise dos documentos redigidos pelos professores, contemplando as 
suas concepções declaradas (designados por Radiografias da Prática), foi utilizado um 
Instrumento de Análise das Concepções dos Professores de Ensino Básico, no âmbito das 
Ciências da Natureza, de acordo com Monteiro (2006) e Monteiro et al. (2008). 

Neste estudo foram encontrados perfis de 6 professores manifestando uma tendência 
maioritariamente Espontaneísta, um exibido um perfil maioritário Tradicional e outro 
apresentando um perfil mais Tecnológico. 

Palavras-Chave: Concepções de Professores, Tendências Didácticas, Ensino das Ciências, 

Formação de Professores.  

Introdução 

Hoje em dia é comum aceitar que o processo de educação científica dos indivíduos nas 

sociedades actuais constitui uma das primeiras medidas para que possam participar 

activamente no levantamento e na resolução de problemas (Cañal, 2000). Do mesmo 

modo, cada vez mais se reconhece a importância especial que tem o processo de 

alfabetização científica nas primeiras etapas escolares. É essencial que as crianças estejam 

em contacto com alguns elementos básicos da cultura científica, desde os primeiros anos 

de escolaridade, para que deste modo, esta se possa reflectir na construção dos primeiros 

esquemas de compreensão e actuação das crianças sobre o seu meio natural e social.  

Existe um amplo conjunto de investigações (Harlen, 1998, Driver et al. 1999, Osborne & 

Freyberg, 2001) que demonstram que as ideias das crianças sobre o mundo que as rodeia se 

constroem ao longo do 1º CEB, quer se ensine ciências ou não. No entanto, se não se 
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intervier para se introduzir um carácter científico logo no 1º CEB, quando os alunos fazem 

a sua exploração do mundo que os rodeia, as ideias que os alunos irão formar facilmente 

serão acientíficas e irão dificultar a sua compreensão acerca das ciências ao nível do ensino 

secundário. Segundo Harlen (2000) o maior contributo que uma escola pré- 

-secundária pode dar é vir a reduzir a lacuna existente entre as ideias próprias das crianças 

e os pontos de vistas científicos, induzindo as crianças em explorações e testando as suas 

ideias através de uma investigação sistemática.  

No entanto, são vários os factores que dificultam a implementação do ensino das Ciências 

da Natureza no 1º CEB. Entre eles, destacamos os seguintes: (i) insuficiência de espaços; 

(ii) falta de material e equipamento adequado nas escolas do 1º CEB; (iii) falta de 

experiência por parte professores para trabalharem com os alunos organizados em grupos 

de trabalho; (iv) insuficiência de tempo para cumprirem os programas nos seus aspectos 

tradicionais e considerados prioritários; (v) falta de formação, apoio e orientação dos 

professores; (vi) insuficiência de conhecimentos científicos, bem como, (viii) sentimentos 

de insegurança dos professores no Ensino das Ciências (Sá, 1994, Dionísio, 2004). Além 

destas dificuldades sentidas pelos professores, pensa-se que os principais obstáculos ao 

ensino das ciências no 1º CEB residem no facto de os professores ainda não estarem 

suficientemente convencidos da importância da educação científica como parte integrante 

da educação básica, bem como de algumas concepções que estes ainda têm no que diz 

respeito ao ensino e aprendizagem de conteúdos no âmbito das Ciências da Natureza.  

Segundo Martins et al. (2006) a promoção de condições nas escolas e o desenvolvimento 

de competências dos professores no que respeita à implementação de actividades de 

Ciências de índole experimental no 1º CEB são factores imprescindíveis à melhoria da 

formação científica dos alunos. Por esta razão, é necessária mais e melhor Educação em 

Ciências desde os primeiros anos de escolaridade tendo a Escola uma acentuada 

responsabilidade na concretização dessa meta havendo necessidade de se intervir na 

formação institucionalizada de professores. 

Apesar dos progressos alcançados na formação inicial de professores do 1º CEB nos 

últimos anos, é necessário desenvolver medidas para proporcionar a todos os professores 

em exercício neste nível de escolaridade, formação em Educação em Ciências. Com efeito, 

a maioria não terá, certamente, tido grandes oportunidades neste domínio, pelo menos na 

perspectiva de uma orientação fornecida pela investigação recente em Didáctica das 

Ciências, dado o número ainda pequeno de formadores (mestres e doutores) neste campo, 
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em Portugal. Além disso, os estudos têm vindo a mostrar que as práticas de ensino das 

Ciências nas escolas são ainda incipientes, quer em metodologias de trabalho, quer em 

tempo curricular que lhes é destinado (Martins et al. 2006). 

De modo a minimizar estas e outras dificuldades, o Ministério da Educação (ME) 

concebeu o Programa de Formação de Professores do 1º CEB em Ensino Experimental das 

Ciências (PFEEC). Este programa destina-se a professores do 1º CEB e insere-se no 

quadro de Programa Nacional para a dinamização do ensino prático e experimental das 

Ciências no 1º CEB.  

Existem vários estudos e reflexões sobre o conhecimento e práticas profissionais de 

professores (Stenhouse, 1981, Schön, 1983, Calderhead, 1996, Shulman, 1986), que 

durante as últimas décadas, têm procurado compreender a natureza, o conteúdo e a 

estrutura do conhecimento profissional do professor. De acordo com Schön (1983) o 

conhecimento profissional do professor tem uma natureza tácita e intuitiva e está implícito 

na acção, sendo impossível de compreender separado desta mesma acção. 

As concepções didácticas dos professores têm sido objectos de muitos estudos. Os 

resultados dessas investigações, segundo Porlán e Rivero (1998) permitem a defesa de uma 

epistemologia docente com relevante influência sobre a sua prática. 

Os professores através dos seus anos de experiência constroem modelos de práticas 

docentes muito estáveis. A sua modificação exige uma reflexão pessoal sobre a prática de 

ensino, de um determinado conteúdo, em contextos escolares concretos (Jorge, 2005). 

Também Freire (2004) defende que tal como as concepções prévias dos alunos são 

resistentes à mudança durante o ensino, também as concepções dos professores sobre o 

ensino e a aprendizagem se tornam difíceis de modificar em processos de aprendizagem do 

ensino. Torna-se, por isso necessário, uma formação de professores que promova processos 

reflexivos na acção e sobre a acção de modo a questionar as concepções sobre o ensino e a 

aprendizagem que cada professor for construindo durante o seu percurso profissional.  

Deste modo, é fundamental aceder ao pensamento do professor de modo a estudar e 

identificar as suas concepções, contribuindo para o desenvolvimento profissional destes. 

Os principais objectivos deste estudo foram: (i) conhecer as concepções declaradas de 

professores do 1º CEB, quando ensinam sobre o conceito de Evaporação, no âmbito da 

temática Mudanças de Estado Físico, antes deste conteúdo ter sido abordado no PFEEC; 

(ii) analisar essas concepções tendo por base o Instrumento de Análise das Concepções dos 
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Professores de Ensino Básico, no âmbito das Ciências da Natureza, de acordo com 

Monteiro (2006) e Monteiro et al. (2008). 

Metodologia 

Face aos propósitos do estudo e fundamento teórico anteriormente apresentados, pode 

referir-se que este estudo se enquadra no âmbito das investigações qualitativas, abarcando 

o paradigma do tipo interpretativo. Deste modo, e de acordo Latorre et al. (1997), 

tenciona-se enfatizar a compreensão e interpretação da realidade educativa a partir dos 

significados das pessoas implicadas nos contextos educativos e aceder às suas crenças, 

intenções, motivações, entre outros aspectos não observáveis nem passíveis de 

experimentação. 

Uma vez que se pretende obter descrições ricas e densas, bem como estudar o caso em 

profundidade (Stake, 1998), a metodologia de estudo de casos surgiu como a mais 

adequada para levar a cabo nesta investigação. Também de acordo com Yin (1993) e 

Merrian (1998), o estudo de caso visa conhecer o como e os porquês de um fenómeno ou 

identidade bem definida (o caso) quando o investigador não tem controlo sobre os 

acontecimentos, nem tão pouco é possível ou desejável manipular as causas potenciais do 

comportamento dos participantes. Seleccionou-se ainda o estudo de casos porque: (i) se 

pretende obter explicações para as questões propostas e (ii) não se deseja exercer qualquer 

tipo de controlo sobre a situação. Deste modo, a questão primordial que se pretende ver 

respondida neste estudo pode ser enunciada do seguinte modo: “Que concepções declaram 

os professores do 1º CEB sobre o processo de ensino e aprendizagem relativamente à 

temática Mudanças de Estado Físico, mais concretamente, em relação ao conceito 

Evaporação? 

Os professores intervenientes neste estudo são professores do 1º CEB que participaram no 

PFEEC, pela primeira vez, no ano lectivo 2008/2009. Deste modo, foram seleccionados 

oito professores de um leque mais abrangente de participantes nesse programa de formação 

que leccionavam em escolas do 1º CEB da região do Algarve.  

A recolha dos dados teve lugar antes do início do referido programa de formação, mais 

concretamente antes de se efectuarem as “sessões de grupo” conducentes à temática 

“Explorando…Mudanças de Estado Físico” (Martins, et al. 2008). 

Utilizou-se como instrumento de recolha de informação um documento denominado 

Radiografia da Prática, sendo solicitado aos professores do 1º CEB que fizessem uma 
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descrição detalhada das suas acções e das acções que esperavam obter, por parte dos seus 

alunos, quando abordassem a temática Mudanças de Estado Físico, mais concretamente, o 

conceito de Evaporação. A informação obtida através dos documentos escritos dos 

professores do 1º CEB foi analisada tendo em conta quatro fases: (i) seleccionaram-se as 

unidades de informação; (ii) identificaram-se os indicadores, tendo em conta o instrumento 

de análise; (iii) identificou-se o perfil do professor no que concerne à sua tendência 

didáctica; (iv) efectuou-se a triangulação da informação obtida.  

O Instrumento de Análise usado intitula-se “Instrumento de Análise das Concepções dos 

Professores de Ensino Básico no âmbito das Ciências” segundo Monteiro (2006) e 

Monteiro et al. (2008) que teve por referência estudos anteriores de Porlán e Rivero 

(1998), Carrillo (1998), Contreras (1999), Climent (2002), Monteiro e Aguaded (2002, 

2004). Este instrumento contempla 40 indicadores, dentro de um leque de categorias, onde 

se podem destacar: metodologia, ciência escolar, aprendizagem, papel do aluno, papel do 

professore e avaliação. No entanto, decidiu-se usar apenas 19 indicadores do referido 

instrumento de análise, visto que através da Radiografia da Prática, apenas se consegue 

aceder às concepções declaradas dos professores envolvidos neste estudo. 

Como unidade de informação seleccionaram-se frases extraídas da Radiografia da Prática 

de cada professor. Tendo em conta essas unidades de informação e ainda os indicadores 

constantes do instrumento de análise atribui-se uma tendência didáctica ao professor: 

Tendência Tradicional (TR), Tendência Tecnológica (TE), Tendência Espontaneísta (E) ou 

Tendência Investigativa (I).   Depois de terem sido seleccionadas as unidades de 

informação e indentificados os indicadores, procedeu-se à atribuição de um perfil 

maioritário para cada professor.  Quanto mais indicadores estiverem em determinada 

tendência didáctica assim lhe é atribuído o respectivo perfil. 

A última fase deste estudo diz respeito à triangulação da informação recolhida e analisada 

pelos investigadores deste estudo, relativamente aos oito professores, com outros 

investigadores pertencentes ao Grupo FIE (Grupo de Formação e Investigação Escolar).  

Esta última etapa teve como objectivo primordial a obtenção de um consenso acerca das 

tendências didácticas atribuídas aos professores do 1º CEB participantes deste estudo. 
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Resultados e Discussão 

Com base nos documentos escritos pelos professores do 1º CEB, Radiografia da Prática, 

bem como no Instrumento de Análise das Concepções de Professores, obtiveram- 

-se perfis para esses professores. Dos oito professores participantes neste estudo, seis 

apresentam um perfil maioritariamente espontaneísta, um deles exibe um perfil maioritário 

tradicional e outro um perfil tecnológico. 

 

Unidades de informação do Professor Tendências/Indicador 

“O professor apresenta uma série de imagens sem se referir ao 
tema”. 

E/I (2) 

“Pesquisar outras formas de comprovar a evaporação…”. E (5) 

“O Professor questiona os alunos sobre as imagens e explora o 
conhecimento dos alunos sobre o tema”. 

E (7) 

“Pesquisar outras formas de comprovar a evaporação…”. E (9) 

“Os alunos observam as imagens e tecem comentários sobre as 
mesmas descrevendo-as…, escrevem em cartões diferentes soluções…, 
realizam as experiências…, verificam…, registam e pesquisam em casa 
outras formas de comprovar a evaporação”. 

E (12) 

“O Professor questiona os alunos…”, “Os alunos tecem comentários 
e escrevem em cartões diferentes soluções (hipóteses)”. “Os alunos 
registam as conclusões”. 

E (14) 

“O Professor propõe a realização de experiências sobre os temas 
sugeridos pelos alunos”. 

E (20) 

 “ O Professor propõe a realização de experiências sobre os temas 
sugeridos pelos alunos”. 

E (25-28) 

“O Professor compara os resultados das experiências com as 
hipóteses dos alunos”. 

E (29) 

 “O Professor apresenta uma série de imagens, sem se referir ao 
tema…”, “Os alunos observam as imagens e tecem comentários sobre 
as mesmas, descrevendo-as…”, “O Professor questiona os alunos sobre 
as imagens e explora o conhecimento dos mesmos sobre o tema”. 

E (39) 

Tabela 1 – Unidades de informação do professor W e respectiva tendência/indicador 

Para todos os professores foram criadas tabelas onde se apresentam as unidades de 

informação seleccionadas da Radiografia da Prática, bem como a respectiva tendência 

didáctica atribuída pelos investigadores. A título exemplificativo seleccionou-se uma 

tabela (tabela 1), que apresenta de um modo sucinto, essas unidades de informação bem 
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como a respectiva tendência didáctica atribuída pelos investigadores ao professor W, de 

acordo com os indicadores do Instrumento de Análise utilizado neste estudo. 

Quando o professor W declara na sua Radiografia da Prática que “(…) propõe a realização 

de experiências sobre os temas sugeridos pelos alunos”., evidencia de uma forma explícita 

que está de acordo com a tendência/indicador E(20). Deste modo, o professor realça o 

papel do aluno, promovendo a participação destes no desenho didáctico, ou seja, de acordo 

com o instrumento de análise (Monteiro, 2006), é o aluno que condiciona indirectamente a 

selecção e/ou sequência de conteúdos e objectivos (através da negociação de interesses) no 

desenho didáctico (através das suas intervenções no que fazer da aula). 

Após a selecção das unidades de informação e a atribuição dos respectivos indicadores, 

precedeu-se à identificação do perfil maioritário para todos os professores. A tabela 2 

ilustra, as unidades de informação de um dos professores envolvidos neste estudo, 

professor W, bem como a respectiva tendência didáctica. 

Tabela 2 – Perfil maioritário do professor W. 

Categoria/ 
Sub-categoria 

Indicador 
Tendência 

Tradicional 
(TR) 

Tendência 
Tecnológica 

(TE) 

Tendência 
Espontaneísta 

(E) 

Tendência 
Investigativa 

(I) 
2    
4                             Metodologia 

5     
7     
9    Ciência escolar 

10     
12     
14     
15                             

Aprendizagem 

16                            
20    
21     
22     
23                             

Papel do aluno 

24     
25-28     Papel 

do professor 29     
30 Não se consegue aferir 

Avaliação 
39     

Como se pode observar através da tabela 2, o professor W apresenta uma Tendência 

Didáctica maioritariamente Espontaneísta (E). Contudo, o professor apresenta, ainda, 

traços de outras tendências, tal como a tendência tecnológica (TE). Este facto não é de 

surpreender e está de acordo com o próprio conceito de tendência. 
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Conclusões 

Através da análise de todos os dados deste estudo, (que não constam neste documento por 

falta de espaço) nota-se a presença de divergentes tendências didácticas resultantes de 

diferentes concepções de educação escolar que permeiam o pensamento dos professores.  

Este estudo permitiu uma primeira aproximação à compreensão das concepções declaradas 

dos oito professores do 1º CEB, no que se refere à temática Mudança de Estado Físico, 

mais concretamente ao conceito de Evaporação. É de referir que não se contemplam aqui 

as concepções em acção (práticas). No entanto, este estudo pode servir de base para um 

estudo mais aprofundado, no qual se tenham em consideração essas concepções após a 

observação das práticas dos professores em sala de aula, bem como aceder às concepções 

declaradas desses mesmos professores após a participação destes no PFEEC. 

Os resultados relativos aos perfis obtidos para os oito professores do 1º CEB participantes 

deste estudo, não são generalizáveis, uma vez que se trata de um estudo de casos, sendo 

cingidos à temática em estudo, bem como às circunstâncias em que o respectivo estudo 

decorreu. No entanto, pode-se afirmar que estes dados, são possivelmente, comuns a outros 

casos, o que requer alguma reflexão. 
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Resumo  

A comunicação que se apresenta respeita a uma fase preliminar de um estudo mais 
alargado que visa identificar concepções e práticas dos professores do 1CEB do distrito de 
Viana do Castelo relativamente ao trabalho experimental (TE), tendo em vista a avaliação 
do impacto do Programa de Formação em Ciências Experimentais para Professores do 
1CEB (PFPEEC ) na evolução/mudança dessas concepções e práticas. Os dados obtidos 
através da aplicação de um inquérito a um grupo restrito de professores não permitem 
inferir a existência de uma relação causa efeito entre estas duas variáveis, já que o número 
de respondentes não envolvidos na formação foi escasso e não se observaram diferenças 
significativas entre os dois grupos. A frequência de realização de TE nas escolas 
envolvidas fica aquém do que se seria desejável, sendo ainda questionável se o que 
realizam são actividades em que há controlo e manipulação de variáveis ou apenas 
actividades com manipulação de materiais. Isto, porque a maior parte dos respondentes 
aponta o manual escolar como principal fonte na preparação dessas aulas, e é sabido que 
esses recursos condicionam o tipo de actividades práticas realizadas em contexto de sala de 
aula e geralmente não incluem actividades tipo TE. Os resultados obtidos sugerem a 
necessidade de reformular o questionário antes de o utilizar no estudo principal, recorrendo 
a instrumentos diversificados de recolha de dados de modo a aferir da realidade das 
práticas e, consequentemente, concluir sobre o impacto da frequência do PFPEEC. 

Palavras Chave: Ciências, Trabalho Experimental, Formação contínua, 1CEB 

 

Introdução  

Segundo alguns autores a definição de trabalho experimental (TE) denota alguma 

ambiguidade (Almeida, 2001). No entanto, partilhamos da opinião de Leite (2001) e de 

Valadares (2006) que consideram o TE como aquele que envolve controlo e manipulação 

de variáveis, onde o aluno desenvolve prontidão cognitiva no estudo da variação de uma 

grandeza, sendo capaz de fixar todas as variáveis, excepto uma.  

No TE os alunos não devem realizar tarefas mecanizadas, mas investigativas, que 

envolvam conhecimentos e habilidades assimiladas, desenvolvendo assim as suas 

potencialidades criativas (Silva & Núñez, 2002) e de raciocínio, desempenhando um papel 

activo na construção do seu conhecimento e na capacidade de resolução de problemas 

transferível para a vida quotidiana (Morais & Paiva, 2007). Este tipo de actividades 
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promove o questionamento, estimulando a busca de soluções através da observação, 

experimentação, comunicação e discussão entre resultados e as suas previsões (Pedrosa et 

al., 2001), ajudando a diminuir dificuldades de aprendizagem (Cachapuz et al., 2001).  

Segundo Almeida (2001), vários estudos de caracterização do ensino experimental das 

ciências (EEC) realizados em Portugal evidenciam a fraca utilização de TE na prática 

lectiva e, quando acontece, predominam demonstrações e verificações, com ausência de 

verbalização e discussão de ideias, o desenvolvimento de competências de resolução de 

problemas, a reflexão e avaliação crítica do trabalho desenvolvido. Valadares (2006) 

chama a atenção para o facto de, por vezes, se falar em actividades práticas, actividades 

experimentais ou simplesmente experiências, sendo que a grande maioria delas não 

corresponde a TE – muitas vezes por desconhecimento do conceito. Apesar do papel 

fundamental que as actividades experimentais têm no ensino/aprendizagem das ciências 

(EAC) (Borges & César, 2001), estas têm sido deixadas para último plano ou caído no 

esquecimento. De facto, apesar do EEC se encontrar integrado nos currículos do 1CEB, 

devidamente salvaguardado por preceitos legais (D.L. n.º 6/2001, 18 de Janeiro, 

Declaração de Rectificação n.º 4-A/2001, 28 de Fevereiro; D. L. n.º 209/2002, 17 de 

Outubro), e do Ministério da Educação (ME) apontando de forma incisiva para que, nos 

três ciclos EB  

“O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará, obrigatoriamente, 
actividades experimentais e actividades de pesquisa adequadas à natureza 
das diferentes áreas ou disciplinas, nomeadamente no ensino das Ciências”  

(DEB, 2004:20), 

os professores continuam a apresentar resistência à sua utilização, mantendo o teor (quase) 

expositivo das suas práticas lectivas (Canavarro, 2000). Entre as muitas causas apontadas 

para esta situação destacam-se a insuficiente formação de professores nesta área e a falta 

de instalações e equipamentos adequados (Dourado & Freitas, 2000). 

A necessidade de se criarem condições que estimulem e suportem uma mudança nas 

práticas lectivas, a fim de valorizar o TE, tem levado à apresentação de diferentes medidas 

de política educativa, coerentes e articuladas, ao nível da renovação dos currículos e dos 

programas de formação inicial e contínua dos professores (Almeida, 1998). 

Houve, pois, necessidade de se proceder à concepção de projectos que contribuíssem para 

contrariar o rumo tomado pela Educação em Ciências (EC) em Portugal. 

Independentemente da modalidade formativa a implementar em ligação com os currículos 

escolares, esta deverá ser previamente trabalhada em acções de formação/reflexão que, 
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funcionando simultaneamente como projectos de investigação em EAC, permitam reflectir 

de forma crítica sobre a prática lectiva, um novo olhar sobre o TE/trabalho prático (TP) e 

os seus papeis nas aulas de ciências, a mudança de perspectivas sobre a ciência, o trabalho 

científico e a EC, imprescindíveis à construção de percursos alternativos (Almeida, 2000). 

Em suma, pelos diferentes aspectos apontados, procura-se que os Programas de Formação 

em EEC (PFEEC) constituam um importante contributo para a alteração de concepções e 

práticas de professores em contexto de sala de aula. 

Neste sentido, no final da década de 90, foram criados PFEEC, primeiramente, para 

professores do ensino secundário, cujos objectivos se centraram na importância de oferecer 

formação aprofundada a professores que viessem a dar apoio nas escolas da sua área 

pedagógica, em que o TP e TE adquirissem um papel determinante. Mais recentemente foi 

lançado pelo ME (Despacho n.º 2 143/2007, de 9 de Fevereiro) o Programa de Formação 

de Professores em Ensino Experimental das Ciências para Professores do 1CEB (PFPEEC) 

delineado por Martins et al. (2006). 

No âmbito deste programa, o grupo de formadoras responsáveis pela sua implementação 

no distrito de Viana do Castelo sentiu a necessidade de avaliar o seu impacto nas 

concepções e práticas dos professores no que concerne ao TE, formulando os seguintes 

objectivos:  

Identificar as concepções dos docentes do 1CEB sobre TE; 

Caracterizar as suas práticas relativamente ao TE; 

Comparar concepções e práticas dos professores que frequentam/frequentaram e dos que 

não frequentam/frequentaram o PFPEEC. 

 

Desenvolvimento  

No sentido de atingir os objectivos definidos realizou-se um estudo piloto (Borg & Gall, 

2003). Os dados foram obtidos a partir da aplicação de um inquérito, constituído 

essencialmente por questões de resposta fechada, a um grupo de professores do 1CEB a 

frequentar o PFPEEC e a outro grupo que não se encontra a frequentar o mencionado 

programa de formação. A população alvo era constituída por 55 professores a leccionar em 

escolas do 1CEB pertencentes ao Agrupamento de Escolas do Vale do Tamel, Barcelos, 

dos quais 33 docentes se encontravam a frequentar o PFEEC. Apenas responderam ao 

questionário 38 professores.  

A maioria dos respondentes pertencia ao género feminino, com idades compreendidas os 

42 e os 52 anos e com formação académica ao nível de licenciatura, concluída entre 1998 e 
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2008. A maioria dos professores (23 em 38) frequentam ou já frequentaram o PFPEEC (11 

em 2006/2007 e 9 no presente ano lectivo). Três docentes não explicitaram o ano de 

realização do curso de formação.  

Quando questionados sobre o conceito de TE, a maioria dos professores mencionou que se 

trata de todo o trabalho prático em que se realiza controlo e manipulação de variáveis 

(tabela 1). No entanto, uma percentagem elevada (44,7%) mencionou que se trata de um 

trabalho em que se faculta aos alunos um protocolo experimental que deve ser seguido para 

se chegar a uma conclusão conhecida. É de salientar que dos 12 professores que não 

frequentam o PFPEEC, 8 apresentaram um conceito de TE de acordo com o definido por 

Leite e Valadares. Tendo em conta estes resultados parece não haver uma relação directa 

entre as concepções de TE e a frequência do PFPEEC. Não foi conclusivo se as 

concepções se reflectiam nas práticas dos docentes.  

 

Tabela 1 
Conceito de TE 

(N=38) 
Definição TE f % 

Todo o trabalho prático em que há controlo e manipulação de variáveis 22 57,9 

Trabalho em que é entregue ao aluno um protocolo experimental que deve 
ser seguido para se chegar à conclusão esperada 

17 44,7 

Não responde 1 2,6 

Nota: Dois docentes assinalaram mais do que uma opção 

 

Relativamente à frequência com que os professores realizam TE nas aulas (tabela 2), 

destaca-se a sua realização uma vez por mês (47,4%). Apesar de esta frequência não estar 

de acordo com o previsto pela legislação, podemos inferir que o TE está a ser realizado nas 

aulas do 1CEB com uma periodicidade que permitirá abranger diversos conteúdos 

curriculares. Dos 8 professores que não frequentaram a formação e apresentaram uma 

definição correcta de TE, 4 indicam realizá-lo uma vez por mês, 3 mencionam sempre que 

os temas o sugerem e apenas um refere realizá-lo uma vez por semana. Saliente-se que 11 

professores assinalaram a opção de resposta “outras”, tendo indicado respostas vagas 

(“sempre que se justifique”; “de acordo com a planificação anual”), não permitindo aferir a 

frequência com que o fazem.  
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Tabela 2 
Frequência com que os professores realizam TE  

(N=38) 
Frequência de realização  f % 

Uma vez por mês 18 47,4 

Uma vez por semana 6 15,8 

Quando os temas o sugerem 5 13,2 

Sempre que se justifique 4 10,5 

Uma vez por período 3 7,9 

Sempre que as condições o permitam 1 2,6 

De acordo com a planificação anual 1 2,6 

 

Foi também analisado se a frequência mencionada pelos professores correspondia à 

desejada pelos mesmos (tabela 3). Mais de metade não está satisfeito com a frequência 

com que realiza TE, apontando como principais motivos a elevada extensão do programa 

(68,2%), a falta de tempo para a preparação deste tipo de aulas (59,1%) e ainda a falta de 

equipamento adequado (50%) (tabela 4). Estes resultados estão de acordo com a literatura 

(Dourado & Freitas, 2000; Sá et al., 1999), sugerindo que o TE ainda é visto como um 

suplemento acessório não articulável com outras áreas curriculares. 

 

Tabela 3 
Opinião dos professores relativamente à frequência com que realizam TE 

(N=38) 
Realização de TE com a frequência desejada f % 

Sim 14 39,4 

Não 22 54,5 

Não responde 2 6,1 
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Tabela 4 
Motivos apresentados pelos professores que mencionaram que não realizam TE com a frequência 

desejada. 
(n=22) 

Motivos f % 

A sala de aula não está adequada 5 22,7 

Falta de formação nesta área 5 22,7 

Falta de bibliografia adequada 3 13,6 

Falta de equipamento 11 50 

Insegurança 5 22,7 

Falta de tempo para a preparação deste tipo de aulas 13 59,1 

Programa escolar demasiado extenso 15 68,2 

Programa com conteúdos sociais/culturais que não permite TE  1 4,5 

Não ter uma turma atribuída 1 4,5 

Não responde 1 4,5 

Nota: Exceptuando uma docente, todos apresentaram mais do que um motivo. 
 

Quase 40% dos professores mencionaram realizar TE com a frequência desejada (tabela 3), 

tendo assinalado como principais motivos a reacção positiva dos alunos (92,9%), bem 

como o gosto que sentem na sua implementação (64,3%) (tabela 5). Estes resultados 

também estão em consonância com a literatura (Sá et al., 1999). 

 
Tabela 5 

Motivos apresentados pelos professores que mencionaram que realizam TE com a frequência 
desejada. 

(n=14) 
Motivos f % 

Os alunos reagem positivamente a este tipo de aulas 13 92,9 

A sala de aula é adequada 2 14,3 

O comportamento dos alunos é adequado 3 21,4 

Detém formação nesta área 3 21,4 

Gosto de realizar este tipo de aulas 9 64,3 

Nota: Os docentes apresentaram mais do que um motivo. 
 

 

No que respeita ao ano de escolaridade a grande maioria dos docentes realiza TE nos 3º e 

4º anos (gráfico 1). Isto poderá indicar que se torna mais fácil realizar TE com alunos com 
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maior maturidade, maior domínio da escrita e motricidade mais desenvolvida, mas também 

pode estar relacionado com as orientações curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Frequência de realização de TE pelos docentes do 1ºCEB 
 

Quanto aos temas curriculares referidos, optamos por categorizar todas as respostas 

segundo os blocos de Estudo do Meio previstos no programa (tabela 6). A maioria dos 

conteúdos referidos pelos professores incluem-se nos Blocos 5 e 3 (69 e 63 referências, 

respectivamente). Incluíram-se no Bloco 3 conteúdos como seres vivos, estados físicos da 

água, solos rochas e minerais, e no Bloco 5 conteúdos como dissolução, electricidade e ar. 

Estes resultados estão de acordo com as orientações curriculares.  

 
Tabela 6 

Blocos curriculares em que os professores costumam implementar TE 
         (n=38) 

Blocos f 

Bloco 3 - À descoberta do ambiente natural 63 

Bloco 5 – À descoberta de materiais e objectos 69 

Boloco6 - À descoberta das inter-relações entre a natureza e a sociedade 2 

Bloco 1-À descoberta de si mesmo 1 

 
 

No que concerne às fontes assinaladas, destacam-se os manuais escolares (83,8%)  e a 

Internet (71,1%). Este resultado, concordante com a literatura (Moreira, 2003), sugere que 

os professores continuam muito dependentes dos manuais, o que é preocupante se tivermos 
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em conta que muitos desses recursos não apresentam sugestões de trabalho experimental e 

enfermam de erros científicos e metodológicos (Alves & Carvalho, 2007). Quanto à 

Internet foram mencionados os sítios Ciência Viva e Site Júnior que apresentam 

actividades de cariz prático, mas não necessariamente experimental. Dos 23 professores a 

frequentar o PFPEEC, apenas 18 mencionaram a utilização dos guiões didácticos (tabela7), 

mas dos 12 que não frequentam este programa de formação 5 dizem utilizar este recurso. 

 

Tabela 7 
Fontes utilizadas pelos professores na preparação de aulas com TE 

(n=38) 
Fontes f % 

Manuais escolares 33 83,8 

Enciclopédias 4 10,5 

Artigos científicos 6 15,8 

Guiões didácticos do PFPECC 21 55,3 

Internet 27 71,1 

Livros de educação em ciências 1 2,6 

Revistas didácticas 1 2,6 

Nota: Na grande maioria dos casos cada professor mencionou mais do que uma fonte. 

Pela análise da tabela 8 constatamos que a esmagadora maioria dos professores realiza TE 

para despertar o interesse e curiosidade dos alunos pelas ciências (86,8%), bem como para 

os desafiar a procurar respostas (60,5%). Apenas 3 professores menciona realizá-lo para 

cumprir o tempo lectivo previsto pelo currículo para este tipo de aulas, o que pode indicar 

que os professores realizam, ou não, TE independentemente das directivas que estabelecem 

a obrigatoriedade da implementação TE experimental no 1CEB. Quase 50% dos 

professores considera o TE como forma de aumentar o sucesso escolar dos alunos de 

acordo com  o referido por Sá et al., 1999. 
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Tabela 8 

Objectivos definidos para as aulas com recursos a TE 
(n=38) 

Objectivos f % 

Despertar o interesse e curiosidade pelas ciências 33 86,8 

Desafiar os alunos a procurar respostas 23 60,5 

Interpretar e explicar situações do dia-a-dia 21 55,3 

Ensinar uma metodologia científica com controlo e manipulação de 
variáveis 

17 44,7 

Aumentar o sucesso escolar dos alunos 18 47,4 

Desenvolver capacidades de resolução de problemas 14 36,8 

Promover o aprofundamento/ou reconstrução de conhecimento 9 23,7 

Confirmar conceitos 7 18,4 

Desenvolver competências de comunicação científica 7 18,4 

Confirmar conceitos e princípios científicos 7 18,4 

Mostrar como se faz ciência 7 18,4 

Ilustrar conceitos científicos 4 10,5 

Fomentar a produção, implementação e avaliação das actividades práticas 
de cariz laboratorial e experimental 

4 10,5 

Cumprir o tempo lectivo previsto no currículo para a realização de 
trabalho experimental 

3 7,9 

Desenvolver técnicas laboratoriais e experimentais 4 10,5 

 

Conclusões 

Pelo exposto, não podemos concluir sobre a influência da frequência do PFPEEC nas 

concepções e práticas dos professores. Por um lado, o número de respondentes não 

envolvidos na formação foi escasso, por outro, não se observaram diferenças significativas 

entre os dois grupos. Além disso, apenas uma minoria dos docentes considera a falta de 

formação como um entrave à utilização de TE. 

A frequência com que os professores afirmam realizar TE fica muito aquém do que seria 

desejável, sendo que menos de metade dos inquiridos aponta como motivo para sua 

utilização ensinar uma metodologia científica com controlo e manipulação de variáveis, 

utilizando o manual escolar como principal fonte na preparação dessas aulas.  Assim, 

questionamos se de facto o que é feito é TE ou apenas manipulação de  materiais, já que os 

manuais geralmente não incluem actividades tipo TE, apresentam muitos erros científicos 
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e, esse recurso influencia o tipo de actividades práticas realizadas em contexto de sala de 

aula (Hofstein & Lunetta, 1982).   

Da análise dos dados obtidos emerge a necessidade de reformular o inquérito antes de o 

aplicar no estudo principal e, eventualmente, recorrer a outros instrumentos de recolha de 

informação para aferir da realidade das práticas, e poder concluir do impacto da frequência 

do PFEEC. 
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Resumo 

Indicadores nacionais e internacionais têm evidenciado um decréscimo no número de 
jovens que, na sua escolaridade, optam por estudos nas áreas das Ciências e da Tecnologia. 
Este decréscimo tem sido um factor de preocupação ao nível das políticas educativas, 
nomeadamente europeias, tornando-se urgente, por um lado, compreender o porquê desse 
facto e, por outro, encontrar formas de o minimizar. 

Os factores que levam os alunos, no final da escolaridade obrigatória, a escolher o seu 
percurso escolar são vários. Neste estudo procurou-se saber em que medida a frequência de 
Clubes na área das Ciências influenciam essa decisão e, ainda, estudar como potenciar a 
sua organização no sentido de que estes possam contribuir positivamente para as escolhas 
dos alunos por percursos escolares na área das Ciências. 

Numa primeira fase, foi avaliada a influência dos Clubes de Ciências na decisão do 
percurso escolar dos alunos, no final da escolaridade básica. Para o efeito foram realizadas 
entrevistas a sete professoras responsáveis por Clubes na área das Ciências Físicas e 
Naturais, e administrado um questionário, a uma amostra de 106 alunos, do 10ºAno, que 
frequentaram Clubes na área das Ciências Físicas e Naturais, no 3º Ciclo. 

Numa segunda fase concebeu-se e implementou-se um Clube de Ciências intitulado: 
“Educação para o Desenvolvimento Sustentável”, no qual foi desenvolvido o projecto: 
“Construção e dinamização de uma Estação Meteorológica Clássica”.  

Os resultados obtidos foram reveladores da importância que é atribuída às experiências 
vivenciadas pelos alunos nos Clubes de Ciências que frequentaram no 3ºciclo, para a 
decisão no percurso escolar. 

Palavras-chave: Clubes de Ciências, Percurso Escolar, Estação Meteorológica Clássica. 

Introdução 

A Reorganização Curricular no Ensino Básico prevê a realização de actividades de 

enriquecimento curricular. Neste âmbito o artigo 9º do Dec-Lei nº6/2001, refere: “as 

escolas, no desenvolvimento do Projecto Educativo, devem proporcionar aos alunos 

actividades de enriquecimento do Currículo, de carácter facultativo e de natureza 

eminentemente lúdica e cultural, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, 

de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da Educação”. 

É neste artigo que se enquadram os Clubes de Ciências, nomeadamente na área das 

Ciências Físicas e Naturais. Apesar da importância atribuída ao ensino formal das Ciências 
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importa desenvolver os diferentes tipos de ensino que no seu conjunto se complementam 

para a formação global dos indivíduos. 

Segundo Martins (1999) o ensino formal é estruturado por políticas educativas, planificado 

para ser levado à prática por agentes (professores), tem lugar nas Escolas e é de carácter 

obrigatório, por períodos de tempo variáveis, na maioria dos países. 

A aprendizagem não formal desenvolve-se dentro ou fora da Escola, sem carácter 

obrigatório em: museus, centros de Ciência, Clubes de Ciência, veiculam informação a que 

cada indivíduo acede de acordo com a sua própria vontade. 

A aprendizagem informal ocorre ocasionalmente e de forma espontânea na vida do dia-a-

dia, sendo muito dependente de interlocutores ocasionais e quase não programável. 

A União Europeia reconheceu recentemente o valor educativo da educação não formal e 

informal no ensino: as actividades não formais e informais podem proporcionar um valor 

significativo na sociedade, na economia e nos próprios jovens; constituem eficazes 

instrumentos do processo educativo para tornar o ensino mais atractivo; promovem nos 

jovens uma boa disposição para a aprendizagem permanente, a integração social, a 

aquisição de novos conhecimentos, qualificações e competências; contribuem para o seu 

desenvolvimento pessoal, na inclusão social e da cidadania activa, melhorando assim as 

suas possibilidades de êxito ( Consejo de Europa, 2006). 

Apesar dos esforços desenvolvidos em contexto escolar, estamos ainda longe de ver 

resultados positivos generalizados de entusiasmo dos jovens pelas Ciências e Tecnologias. 

Na transição do Ensino Básico para o Ensino Secundário os alunos são confrontados com a 

decisão do curso a escolher no prosseguimento de estudos. Constata-se que a procura de 

cursos de Ciências a nível pós-obrigatório, globalmente, tem vindo a diminuir (Osborne et 

al., 1998).  

O Ensino Secundário com vista ao prosseguimento de estudos de nível superior em áreas 

científicas e/ou técnicas é de importância fulcral pois será destes grupos profissionais que 

sairão muitos dos quadros indispensáveis ao desenvolvimento sócio-económico de cada 

país. Torna-se, portanto, indispensável encontrar formas de cativar os jovens para estas 

áreas. 

Neste enquadramento parece-nos que a Escola deverá dedicar particular atenção ao 

problema no sentido de contrariar esta tendência de decréscimo e como tal proporcionar 

569 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

outras oportunidades motivadoras de aprendizagem como por exemplo o contexto não 

formal em Clubes de Ciências. 

Para dar resposta aos desafios da actualidade são muitas as temáticas que poderão ser 

abordadas em Clubes de Ciências, nomeadamente as que promovam estilos de vida 

ambientalmente sustentáveis. 

O Estudo 

O problema em estudo (nesta investigação) residiu na compreensão do papel 

desempenhado pelos Clubes escolares, nomeadamente na área das Ciências Físicas e 

Naturais, na escolha do percurso escolar dos alunos assim como no seu contributo para 

uma formação científica, para ambos os géneros, em consonância com o preconizado na 

literatura nomeadamente sobre Educação em Ciências. 

Na medida em que em Portugal pouco se sabe sobre o impacto que os Clubes de Ciências 

têm na formação e nas escolhas escolares dos alunos, foi eleita esta temática para estudo. 

Neste sentido definiram-se as seguintes questões investigativas: 

- Que potencialidades podem ter os Clubes de Ciências na escolha do percurso escolar dos 

alunos? 

- Como potenciar a organização de Clubes de Ciências no sentido de influenciar 

positivamente os alunos na escolha de percursos escolares na área das Ciências?  

A resposta a estas questões passou pela consecução dos seguintes objectivos: 

- Identificar os objectivos, os temas/assuntos abordados e as estratégias implementadas em 

Clubes de Ciências na escolaridade obrigatória, no 3ºCiclo; 

- Avaliar a influência dos Clubes de Ciências na decisão sobre o percurso escolar dos 

alunos no final da escolaridade básica; 

- Construir uma proposta de criação de um Clube de Ciências no 3ºCiclo do Ensino Básico 

que possa potenciar a escolha dos alunos pela área das Ciências no Ensino Secundário.  

O estudo empírico foi organizado em duas fases.  

Numa primeira fase, procurou-se avaliar a influência dos Clubes de Ciências na decisão do 

percurso escolar dos alunos, no final da escolaridade básica. Para isso entrevistaram-se 

professores responsáveis pela dinamização de Clubes de Ciências, no 3º Ciclo, e também 
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se questionaram alunos de 10ºAno sobre as suas experiências vivenciadas em Clubes e as 

suas escolhas ao nível do Ensino Secundário. 

Numa segunda fase, concebeu-se uma proposta de criação de um Clube de Ciências 

dirigido a alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico, que pudesse potenciar as decisões pela 

continuidade de estudos na área das Ciências.  

Atendendo à Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentado, promovida pelas 

Nações Unidas (2005-2014), considerou-se ser uma excelente oportunidade criar um Clube 

de Ciências com objectivos direccionados para uma educação para a sustentabilidade. E, 

ainda, a estudos anteriores, onde se evidenciou o interesse dos alunos do Ensino Básico na 

área da Meteorologia (Sardo, 2006), esse Clube contemplou um projecto, que foi 

implementado e, que incluiu a construção e a dinamização de uma Estação Meteorológica 

Clássica. 

No tratamento de dados das entrevistas foi utilizada a análise de conteúdo, segundo 

categorias de resposta. Nos questionários foi feito o tratamento estatístico com recurso ao 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Science) onde foi realizada uma análise 

estatística descritiva e inferencial. Nas respostas abertas do questionário também foi 

utilizada a análise de conteúdo, segundo categorias de resposta. 

Alguns resultados 

Entrevista a responsáveis por Clubes de Ciências 

Caracterização da amostra:  

As idades das entrevistadas situaram-se entre os 39 e os 60 anos. A maioria tem formação 

académica ao nível de Mestrado sendo duas professoras de Ciências Naturais e cinco de 

Ciências Físico-Químicas. Pertencem todas ao quadro de Escola e o tempo de serviço 

situava-se entre 12 e 36 anos. 

A maioria das professoras inquiridas respondeu que: 

 O Clube foi formalizado com um projecto; 

 Os objectivos foram contextualizar o Ensino das Ciências, motivar os alunos para o 

estudo das Ciências e promover o ensino experimental; 

 Os temas/assuntos abordados foram essencialmente conteúdos ligados às áreas do 

conhecimento das disciplinas de Ciências; 
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 As estratégias/actividades implementadas foram predominantemente três: 

divulgação das actividades/iniciativas, trabalho experimental e desenvolvimento de 

projectos; 

 As perspectivas metodológicas utilizadas promoveram: grupos de alunos 

constituídos por interesses comuns, adaptação dos objectivos aos alunos e 

desenvolvimento de competências; 

 No funcionamento do Clube houve flexibilidade nas planificações, algum apoio do 

órgão de gestão da Escola para aquisição de materiais e apoios diversos de outras 

entidades. No que diz respeito à frequência dos alunos é fundamental a motivação feita 

pelos professores das disciplinas de Ciências; 

 Na avaliação do Clube, e apesar desta não parecer ser feita de um modo 

sistemático, é destacado um aspecto negativo: número reduzido de professores e/ou alunos 

no Clube e dificuldades na articulação dos horários; 

 Apesar de não haver qualquer mecanismo que avaliasse o impacto do Clube no 

percurso escolar dos alunos, existiram algumas evidências positivas do impacte actual ao 

nível da sala de aula e em declarações de agrado dos alunos; 

 Não foi um objectivo do Clube planificar e desenvolver as actividades com a 

finalidade de potenciar a ida dos alunos, no 10ºAno, para Cursos da área das Ciências; 

 Contudo o Clube parece ter permitido apoiar a orientação vocacional dos alunos na 

medida em que foi uma oportunidade para confirmar o gosto pela Ciência; 

 O contributo que os Clubes na área das Ciências poderão dar na orientação 

vocacional ao longo dos três anos de escolaridade, do 3º Ciclo, é no sentido de reforçar a 

motivação e o gosto pelas Ciências. 

Questionário a alunos do 10ºAno que frequentaram Clubes na área das 

Ciências no 3º Ciclo 

Caracterização dos participantes:  

Na sua maioria os respondentes apresentavam uma idade de 15 anos e eram do género 

feminino. A maioria dos alunos frequenta o curso de Ciências e Tecnologias 67,9%, sendo 

o segundo curso mais frequentado o Tecnológico 17,9%.  
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A maioria dos alunos (63,2%) frequentou apenas um ano o Clube e 24,5% frequentaram 

dois anos. Constatou-se que a maioria dos Clubes frequentados pelos alunos no 7º, 8º e 9º 

Anos eram da área de Ciências Físico-Químicas. 

As principais conclusões dos questionários foram: 

 As actividades que existiram menos nos Clubes frequentados foram as visitas de 

estudo, seguidas dos debates; 

 Globalmente os assuntos menos tratados nos Clubes foram as temáticas com 

Impacto Social e o tema Meteorologia; 

 Foram seleccionadas pelos alunos, como actividades que mais lhes agradaram, o 

“trabalho de projecto” e a “experimentação”. Os motivos invocados para a escolha estão 

relacionados com o “interesse da actividade ” e o “gosto pelo tema”; 

 Na opinião dos respondentes, independentemente de terem frequentado um, dois ou 

três anos de Clube, o aspecto mais importante a ter em conta na escolha do curso foi seguir 

uma área para a qual se sentem vocacionados; 

 Os alunos que frequentaram o(s) Clube(s) consideraram úteis as actividades 

realizadas e ficaram satisfeitos com as seguintes: Trabalho de grupo; Resolução de 

problemas; Trabalho experimental; Desenvolvimento de Projectos; Uso de Tecnologias de 

Informação; Exploração de situações do dia-a-dia e Exposição de trabalhos; Debates; 

Visitas de Estudo e Dinamização de sessões para toda a Escola; 

 Os alunos que frequentam o curso de Ciências e Tecnologias afirmam, em maior 

percentagem, que as experiências vivenciadas no(s) Clube(s) contribuíram 

muito/razoavelmente para querer exercer uma profissão na área das Ciências; 

 Os inquiridos que frequentam o curso de Ciências e Tecnologias afirmam por 

maioria que as experiências vivenciadas no(s) Clube(s) contribuíram muito/razoavelmente 

para ajudar na escolha da área a frequentar no Ensino Secundário; 

 São os alunos que frequentam o curso de Ciências e Tecnologias que afirmam por 

maioria que o aproveitamento à disciplina de Ciências Físico-Químicas no 3º Ciclo, o 

interesse pela Física e o interesse pela Química influenciaram muito/parcialmente na 

escolha do curso que estão a frequentar. 

 

Proposta de Clube de Ciências 
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A nossa Sociedade confronta-se com graves problemas ambientais que afectam o nosso 

modo de vida, como o próprio equilíbrio ecológico da Terra. Nas últimas décadas têm-se 

multiplicado os estudos e os relatórios sobre o estado do planeta, indicando um ritmo de 

degradação ambiental preocupante.  

É preciso um esforço sistemático para incorporar a educação para a sustentabilidade como 

um objectivo chave na formação de futuros cidadãos e cidadãs e fazer compreender a 

necessidade de acções que contribuam para o futuro sustentável nos diferentes âmbitos: 

consumo responsável, actividade profissional e acções de cidadania (Vilches et al., 2008). 

Nesta perspectiva surgiu a criação do Clube de Ciências intitulado: “ Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável”. 

Este Clube na área das Ciências procura dar um contributo para a década da Educação para 

o futuro sustentado instituída pelas Nações Unidas para fazer frente à actual situação de 

emergência planetária. Acresce ao primeiro projecto desenvolvido no Clube, “Construção 

de uma Estação Meteorológica Clássica” o interesse manifestado pelos alunos em relação à 

temática Meteorologia.  

A temática do projecto deve ser seleccionada de forma a contemplar, tanto quanto possível, 

aspectos reais, isto é, estar ancorada em realidades do quotidiano valorizando contextos de 

interesse local, regional ou global (Castro e Ricardo, 1992; Cachapuz et al., 2000). 

Esta proposta de Clube pretende mostrar um caminho de exploração do ensino não formal 

com amplas potencialidades. 

Projecto desenvolvido no Clube 

Numa primeira fase de desenvolvimento do projecto, foi escolhido o local e construído o 

abrigo meteorológico. Numa segunda fase foram construídos alguns instrumentos de 

medida, que permitem explorar e medir algumas variáveis meteorológicas: temperatura do 

ar, temperatura do termómetro molhado, humidade relativa do ar, velocidade do vento, 

rumo do vento, precipitação, evaporação (no interior do abrigo e a céu aberto) e pressão 

atmosférica. Na construção dos instrumentos de medida foram tidos em atenção aspectos 

relacionados com a regularidade de funcionamento, a precisão, a comodidade no 

manuseamento, a solidez da construção e o baixo custo (foram usados materiais de fácil 

acesso e reciclados). A Figura 1 mostra uma vista da Estação Meteorológica Clássica 
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construída na Escola. Nesta fase os alunos envolvidos no projecto fizeram trabalho de 

pesquisa, com recolha de informação em diversas fontes.  

Os alunos produziram ainda alguns materiais escritos para o portfólio do Clube e 

planificaram as actividades de inauguração da Estação Meteorológica. Participaram ainda 

na inauguração com a apresentação dos instrumentos de medida à comunidade Educativa. 

 

Figura 1 – Estação Meteorológica Clássica 

Numa terceira fase e após a inauguração, foi iniciada a dinamização envolvendo mais 

directamente os alunos, tendo em conta alguns objectivos propostos no projecto, 

nomeadamente: retirar dados regularmente; manipular os vários parâmetros 

meteorológicos em diversas áreas disciplinares; promover a utilização das novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação; partilhar experiências e informações sobre 

meteorologia e divulgar os dados obtidos; alertar a população escolar para o impacto das 

alterações climáticas; sensibilizar a comunidade educativa para a necessidade de acções 

que contribuam para um desenvolvimento sustentado e vivenciar experiências que 

permitam desenvolver o gosto dos alunos pela Ciência e, de alguma forma possam 

contribuir para as suas escolhas no futuro, por cursos na área das Ciências. 

Contributos do estudo 

Um dos caminhos de inovação na Escola deve passar pela incorporação de metodologias 
de ensino e de aprendizagem activas, ligadas à acção e à reflexão, nomeadamente às 
práticas baseadas no desenvolvimento de projectos em Clubes de Ciências. 

575 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

Assim, consideram-se oportunos, em termos de operacionalidade, os seguintes aspectos (a 
ordem apresentada é aleatória): 

- Haver mobilização de um grupo de professores, por exemplo, pertencente ao 
Departamento Curricular de Ciências, para a elaboração do projecto de criação do Clube e 
respectiva dinamização;  

- Definir objectivos direccionados para a contextualização, motivação dos alunos para o 
estudo das Ciências e promoção do ensino experimental das Ciências; 

- Divulgar o Clube junto dos alunos e Encarregados de Educação; 

- Incluir o Clube nos Projectos Curriculares de Turma tendo em atenção a especificidade 
de cada turma; 

- Aumentar a motivação dos alunos para a frequência do Clube através dos respectivos 
professores das disciplinas de Ciências; 

- Escolher temáticas actuais ligadas aos problemas e desafios que a humanidade hoje 
enfrenta, de forma a termos contribuições convergentes. Para tal é importante que todos, 
em especial os educadores, tenham uma percepção correcta da situação global do planeta e 
quais as acções que devem ser desenvolvidas no sentido de educar para a sustentabilidade; 

- Desenvolver actividades centradas em situações formativas, visando a concretização de 
aprendizagens reais, sem se privilegiar uma ou outra actividade mas sim, uma integração 
funcional de actividades, como por exemplo no âmbito do “Trabalho de Projecto” e da 
“Experimentação”; 

- Planificar e desenvolver actividades com a finalidade de potenciar a ida dos alunos, no 
10ºAno, para Cursos da área das Ciências; 

- Criar mecanismos para avaliar o impacto do Clube no percurso escolar dos alunos. 

Considerações finais 

O Clube desenvolvido neste estudo teve um carácter exploratório, pois ainda não foi 
objecto de uma avaliação, contudo suscitou evidências positivas ao nível do envolvimento 
dos alunos nas várias fases do projecto de construção da Estação Meteorológica Clássica e 
na sua dinamização. 

Com este projecto do Clube, espera-se que as experiências vivenciadas permitam 
desenvolver e complementar o gosto dos alunos pela Ciência e, de alguma forma possam 
contribuir para as suas escolhas no futuro, por cursos na área das Ciências. 

Embora sem a intenção de elaborar qualquer generalização, o estudo apresentado nesta 
investigação reforça a importância dos Clubes de Ciências, nomeadamente pelo 
desenvolvimento do gosto dos alunos pela Ciência, o que poderá ter influência positiva na 
escolha destes, no Ensino Secundário, por cursos de Ciências. Contudo, esta influência 
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poderá ser mais marcante se os professores responsáveis pela sua dinamização tiverem, 
intencionalmente, essa preocupação (Silva et al., 2008). 

Por último, admite-se que a ligação de um Clube às Disciplinas da área das Ciências possa, 
também, contribuir para ajudar os alunos a desenvolverem competências e a construírem o 
seu conhecimento numa dinâmica CTS-A. 
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Resumo 

Com a finalidade de desenvolver recursos didácticos a apelar intencionalmente a 
capacidades de Pensamento Crítico foi desenvolvido um estudo que procurou articular um 
espaço de Educação Não-formal - “Jardim da Ciência” da Universidade de Aveiro – e o 
Formal em Ciências no 1.ºCiclo do Ensino Básico [CEB]. Foi seguido um planeamento 
quase-experimental com selecção aleatória dos sujeitos dos grupos de controlo e 
experimental. Os resultados revelam que os alunos do grupo experimental apresentaram 
um nível de Pensamento Crítico superior e estatisticamente significativo que os do grupo 
de controlo. Tal aponta para a relevância dos recursos didácticos desenvolvidos, os quais 
se revelaram promotores das capacidades de Pensamento Crítico. Estes constituem-se 
como um contributo para a Educação em Ciências na articulação entre contextos na 
promoção das referidas competências. 

Palavras – chave: Pensamento Crítico, Educação Não-formal e Formal em Ciências. 

Introdução e objectivo 

A articulação entre Educação Formal e a Educação Não-formal afigura-se como uma via 

pouco explorada na Educação em Ciência, e menos ainda, para a promoção do Pensamento 

Crítico [PC], com vista à Literacia científica. São exemplos de Educação Não-formal os 

centros de Ciência, os quais genericamente apresentam módulos considerados atractivos e 

motivadores para a maioria dos visitantes que os frequentam. Algumas destas 

características foram também tidas em conta no “Jardim da Ciência”, sedeado no 

Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa da Universidade de Aveiro, o qual foi 

inaugurado em Dezembro de 2006 e tem sido utilizado por crianças dos 4 aos 12 anos de 

idade.  

Por se ter verificado a inexistência de materiais específicos para alguns dos módulos do 

“Jardim da Ciência”, e menos ainda como promotores de Pensamento Crítico, construíram-

se recursos didácticos, com a intencionalidade de promoverem capacidades de Pensamento 

Crítico. Estes recursos procuram ajudar as crianças a construírem aprendizagens  
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significativas através da sua exploração activa na articulação entre Educação Formal (em 

salas de aula com alunos do 4.º ano) e Educação Não-formal (Jardim da Ciência). 

No estudo que aqui se apresenta procurou-se responder à questão: “Qual a influência dos 

recursos didácticos construídos no nível de PC dos alunos?”.  

Desenvolvimento 

Neste estudo tomou-se como referência a definição de PC de Ennis (1996), a qual tem sido 

seguida em vários estudos, como os realizados por Tenreiro-Vieira (1999) e o de Vieira 

(2003). Para aquele autor, o PC envolve capacidades e disposições, ou seja, atitudes ou 

tendências para actuar de uma maneira crítica; esta expressão é geralmente usada para 

significar uma actividade reflexiva, cuja meta é uma crença ou uma acção sensata. “O PC é 

uma forma de pensamento racional, reflexivo, focado no decidir em que acreditar ou no 

que fazer” (Ennis, 1985a, p. 46).  

Como se trata de uma necessidade sistemática e contínua, importa desenvolver, nos alunos, 

desde os primeiros anos, capacidades e atitudes de PC, que lhes permitam resolver 

problemas, dar resposta às exigências do mundo actual e participar racional e plenamente 

numa sociedade democrática. 

Tal meta pode ser atingida se para tal se potenciarem os diversificados contextos de 

Educação. Tendo em conta que a Educação Não-formal se desenvolve fora da escola, é 

veiculada pelos museus e centros de Ciência, pelos meios de comunicação, e tem lugar de 

acordo com a vontade de cada indivíduo, estes contextos emergem como espaços 

impulsionadores de ensino-aprendizagem capazes de promover a mobilização de 

conhecimento, de capacidades e de atitudes, isto é, desenvolver competências (Praia e 

Vasconcelos, 2005). De acordo com Guisasola e Morentin (2005), os Centros de Ciência, 

podem e devem constituir um meio de aprendizagem de complemento curricular, desde 

que a liberdade, espontaneidade e autonomia no aprender sejam tidos em conta e 

aproveitados ao máximo na visita. Mas tal não poderá constituir-se como um episódio 

isolado das restantes actividades curriculares, mas sim em articulação interdisciplinar com, 

sempre que possível, a formulação e resolução de problemas de índole científico-

tecnológica de cariz CTS. 
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Os recursos didácticos, concebidos, desenvolvidos e implementados na investigação foram 

baseados em estudos anteriores como o de Tenreiro-Vieira (1999) e Vieira (2003). Nessa 

linha os recursos didácticos consistiram em: (i) Guia do Professor que apresenta os 

conteúdos programáticos a desenvolver (conceptuais, procedimentais e atitudinais), os 

recursos materiais necessários, o nível de aprofundamento das actividades e algumas 

sugestões didácticas de actuação na orientação e exploração das tarefas propostas; e (ii) o 

Guia do Aluno, onde se apresentam as tarefas a realizar e as folhas de registo necessárias. 

As actividades foram realizadas em grupos de alunos de 4 elementos cada, e numa 

perspectiva de “Antes, Durante e Após” a Visita ao “Jardim da Ciência”. Pretendeu-se, 

desta forma, potenciar uma efectiva articulação entre a Educação Formal e a Não-formal, 

na construção de conhecimentos científicos infundidos em capacidades de Pensamento 

Crítico. 

A metodologia utilizada para a produção dos recursos didácticos foi estruturada em duas 

fases. Primeira, identificar as capacidades de PC a promover, a partir da taxonomia de 

Ennis. Segunda, conceber actividades de ensino-aprendizagem de acordo com propostas 

concretas e explícitas encontradas na própria taxonomia (Tenreiro-Vieira, 2000). 

Em função da metodologia apresentada em Tenreiro-Vieira (2000), optou-se por conceber 

e desenvolver os recursos didácticos a partir também de actividades sugeridas no Programa 

do 1.º CEB em consonância com o Currículo Nacional do Ensino Básico, sobre a temática 

da Luz. 

O plano de investigação adoptado foi um plano quase-experimental, com a selecção 

aleatória de sujeitos. A amostra de alunos do 4.º ano de escolaridade foi de 77, 

pertencentes a quatro escolas públicas do 1.º Ciclo do Ensino Básico Português (crianças 

de 9/10 anos), de diferentes Agrupamentos de escolas, da zona centro norte do país (n=77), 

num total de cinco turmas distribuídas por três Agrupamentos. A razão para tal diz respeito 

aos laços de amizade que a investigadora estabeleceu com os professores destes alunos e a 

sua disponibilidade em colaborar neste estudo. O estabelecimento deste elo, permitiu a 

garantia de uma colaboração mais eficaz decorrente, nomeadamente, de facilidades de 

contacto. 

O Grupo experimental (GE) foi sujeito à implementação dos recursos didácticos 

desenvolvidos neste estudo, que pretendem apelar intencionalmente conhecimentos  
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científicos relacionados com a temática da “Luz” e Capacidades de PC, tendo como base a 

taxonomia de Ennis. Para o Grupo de controlo (GC), foram desenvolvidos recursos 

didácticos, a partir de actividades sobre a mesma temática, recolhidos junto de vários 

professores e de manuais escolares, mas sem relevância quanto à variável dependente, o 

PC.  

Aos dois grupos pretendeu-se proporcionar um conjunto de actividades similares, no 

formato, para as três referidas etapas tendo como referência a visita ao “Jardim da 

Ciência”. A ambos os grupos foram administrados um Pré e um Pós-teste. Estes 

consistiram na realização do Teste de Pensamento Crítico - Cornell (Nível X), validada 

para Portugal por Vieira (1995) e Tenreiro – Vieira (1999), para medir o nível e os 

aspectos do PC da amostra deste estudo, antes e após a intervenção. 

Para responder às questões de investigação formuladas, recorreu-se a procedimentos de 

análise estatística descritiva e inferencial. Utilizou-se a técnica paramétrica – t-teste para 

comparar as médias dos valores inicias e dos valores finais do nível e dos aspectos de 

Pensamento Crítico (variável dependente) do Grupo de Controlo e do Grupo Experimental. 

Com este procedimento pretendeu-se determinar a influência do tratamento (variável 

independente) na promoção de capacidades de Pensamento Crítico. 

Os dados recolhidos, através das folhas de resposta para o efeito, foram relativos ao nível e 

aspectos de Pensamento Crítico, mediante a aplicação e consequente cotação do Teste. 

Para executar o tratamento estatístico utilizou-se o programa SPSS para Windows, versão 

14.0. Através deste programa informático foi possível obter as tabelas de frequências e 

outros dados que permitiram a descrição da amostra, bem como a sua organização para as 

inferências pretendidas no âmbito da hipótese nula delineada nesta investigação. 

Resultados e Conclusões do estudo 

Apresenta-se sob a forma de quadro síntese, os valores obtidos, nos dois momentos, 

evidenciando assim as diferenças observadas do pré-teste para o pós-teste para o nível de 

Pensamento Crítico. 
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Quadro 1 – Nível de Pensamento Crítico dos alunos do GE e do GC 

 

 

 

Neste estudo, os resultados apontam no sentido de que a diferença entre os valores médios 

inicias (os quais permitem afirmar uma equivalência entre os grupos formados) e finais 

para o nível de PC é maior no GE do que no GC. A aplicação do t-teste evidenciou que 

para o nível de PC, do pré-teste para o pós-teste, ocorreu uma mudança que, no GE, é 

estatisticamente significativa. 

Comparando os grupos entre si, no pós-teste verificou-se que estes apresentam diferenças 

estatisticamente significativas no nível de PC. Significa que, as actividades propostas no 

âmbito dos Recursos Didácticos desenvolvidos, são significativamente mais promotoras 

das capacidades de PC, que as aplicadas no GC. 

Pode-se afirmar que, os recursos didácticos, desenvolvidos promovem capacidades de PC 

nos alunos, uma vez que os resultados obtidos apresentam diferenças estatisticamente 

significativas entre o GC e o GE no nível de PC. 
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Resumo 

As actividades extra-curriculares proporcionam, em muitos casos, o desenvolvimento de 
competências que a área curricular não permite pela limitação de duração dos tempos 
lectivos. Neste estudo propomo-nos apresentar os resultados de um trabalho de projecto de 
âmbito ambiental e de interesse regional, desenvolvido sob a forma de actividades extra – 
curriculares, numa Escola Básica 2, 3 do centro de Portugal, e cujo produto final foi 
apresentado ao concurso Ideias que Mudam o Mundo – modalidade de melhor Projecto, 
promovido pela empresa Bayer, com o apoio institucional do Ministério da Educação e da 
Comissão Nacional da Unesco. 

Palavras-chave: Actividades extra-curriculares; Trabalho de Projecto; Radioactividade na 

água; Concurso Ideias que Mudam o Mundo. 

Introdução 

Nas últimas décadas, a atenção dos educadores tem-se centrado na importância da escola 

no desenvolvimento dos jovens e, neste âmbito, a sua participação em actividades extra- 

curriculares constitui um procedimento a ter em conta. Segundo Marsh (1992), as 

actividades extra-curriculares conduzem a um aumento do interesse do aluno face à escola 

e aos seus valores, o que conduz ao desenvolvimento de atitudes favoráveis em relação às 

aprendizagens escolares. 

Freire (1989) argumenta que as actividades extra-curriculares poderão ser as únicas 

oportunidades, na escola, para promover outros tipos de desenvolvimento além do 

cognitivo, e que podem constituir experiências exploratórias válidas, para ajudar os jovens 

a testarem-se a si próprios mantendo um bem-estar físico, mental e social contínuo. 

Neste estudo apresentam-se os resultados de um projecto, desenvolvido por alunos do 8.º 

ano de escolaridade, em actividades extra-curriculares e, posteriormente, apresentado no 

concurso – “Ideias que Mudam o Mundo”- modalidade melhor Projecto de Ciência (3.ª 

edição). 
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Objectivo do estudo 

Este estudo tem como objectivo apresentar os resultados de um trabalho de projecto de 

âmbito ambiental e de interesse regional, desenvolvido sob a forma de actividade extra-

curricular, com um grupo de alunos do Ensino Básico. 

Participantes 

O desafio foi colocado aos alunos das turmas do 8º ano, de uma Escola do Concelho de 

Ourém, e aceite por 3 alunos de uma das turmas. Os alunos participantes tinham idades 

compreendidas entre os 13 e 14 anos e são do género masculino. 

Caracterização do meio 

Relativamente ao meio onde se insere a escola, este caracteriza-se por ser pobre sob o 

ponto de vista sócio-cultural. As principais actividades económicas estão ligadas ao sector 

primário. A maioria dos Encarregados de Educação vem à escola apenas quando são 

solicitados, não se envolvendo muito no processo de aprendizagem dos seus educandos. 

Esta falta de envolvimento e estímulos por parte dos Encarregados de Educação conduzem, 

muitas vezes, à falta de expectativas dos jovens em termos de prosseguimento de estudos, 

levando a algum insucesso e absentismo. O desinteresse pela vida académica está patente 

na retenção, em todos os ciclos de ensino, motivada pelas condições de vida deficiente e 

pelas dificuldades económicas que acima referimos. Esta caracterização foi efectuada de 

acordo com o Projecto Educativo da Escola. 

Desenvolvimento 

O concurso “Ideias que mudam o Mundo” foi promovido pela empresa Bayer com o apoio 

institucional do Ministério da Educação e da Comissão Nacional da Unesco. Em três anos, 

a iniciativa envolveu perto de 60 mil alunos e mais de 600 escolas nacionais. 

O concurso foi lançado às escolas portuguesas do 3.º Ciclo e Secundário, no ano lectivo 

2007/2008 e, desde a sua 1.ª edição, procurou ajudar os alunos a compreender o papel da 

Ciência e da Tecnologia no seu quotidiano, sensibilizando-os para a importância destas 

duas áreas na resolução dos problemas centrais da actualidade. Os principais objectivos 

desta iniciativa foram: despertar o interesse dos jovens pelas questões da actualidade 

científica; contribuir para um maior interesse pelas disciplinas científicas e tecnológicas e 

para a dinamização dos conhecimentos; incentivar o sentido crítico para a identificação de 
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problemas que possam ser resolvidos por intermédio das Ciências e suas aplicações; 

promover a interdisciplinaridade e parcerias – entre diferentes instituições educativas e 

criar uma comunidade de alunos, professores e cientistas criativa, interessados e 

empenhados na melhoria do mundo. 

A metodologia do trabalho de Projecto surge dentro de uma dinâmica de aprendizagem 

construtivista, perspectivando a construção de aprendizagens nas interacções sociais. 

Segundo Leite et al. (1989), as principais características do trabalho de Projecto são o 

desenvolvimento de competências e saberes sociais, valores e atitudes cívicas, bem como a 

mobilização dos alunos e da comunidade na construção social educativa. As autoras 

referem, ainda, que esta metodologia pretende ser um elo privilegiado entre saberes 

escolares e sociais e mobilizar os alunos, a escola e, por vezes, a comunidade na 

construção activa, em rede, de saberes e na transformação social. Nestes pressupostos 

percebe-se a interligação entre o saber e a prática, entre conteúdos escolares e situações do 

quotidiano. 

A metodologia de Projecto deve conduzir os alunos à identificação e selecção de temas e 

problemas contextualizados no âmbito da sua escola ou do meio envolvente, procurando, 

posteriormente, encontrar soluções para os mesmos problemas. Nas Orientações 

Curriculares, do Ministério da Educação para o 3.º Ciclo, para as disciplinas de Ciências 

Físicas e Naturais, sugerem-se actividades em que se dá relevo à resolução de problemas: 

“A vivência de situações diferenciadas em sala de aula, a discussão de 
assuntos controversos, a condução de investigação pelos alunos, o 
envolvimento em projectos interdisciplinares (realizações que implicam a 
selecção de informação e comunicação de resultados) conduzem, de uma 
forma mais completa, à compreensão do que é a Ciência” (Galvão et al., 
2001). 

Na bibliografia consultada verifica-se que diferentes autores (e.g., Felizardo, 1992; Leite et 

al., 1989; Castro & Ricardo, 1994; Fernandes, 2003; Araújo, 2005) apontam várias etapas 

para desenvolver a metodologia de Projecto, embora estas etapas não sejam consensuais. 

Não trabalho desenvolvido consideraram-se seis fases: preparatória, de planeamento, de 

execução de experiências e recolha de dados, de análise dos dados, de divulgação e de 

avaliação. 
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Fase preparatória 

Tendo por base o currículo, acontecimentos relevantes do momento e outros assuntos 

pertinentes, começámos por estimular o diálogo, a troca de experiências e a convergência 

de interesses. No que diz respeito às estratégias para concretização desta etapa, elas 

incluíram o diálogo interactivo com os discentes, tendo o professor apresentado algumas 

sugestões de temas e/ou problemas, e pedido que em grupo, reflectissem sobre as questões 

seguintes: 1) Que temas gostariam de desenvolver, no projecto? 2) Que conteúdos/temas 

gostariam de saber ou aprofundar? 3) Que problemas existem na escola ou no meio para os 

quais gostariam de apresentar uma solução? 

Esta fase foi particularmente rica em termos pedagógicos, pois permitiu obter um leque de 

ideias diversificado e promoveu a criatividade e o espírito crítico. Segundo Felizardo 

(2002), a identificação do problema deve ser realizada pelo grupo. O papel do professor 

nesta decisão é o de dar sugestões e orientar os alunos. As principais preocupações e 

pontos de interesse dos alunos conduziram à elaboração de uma lista de assuntos de 

abordagem possível: a contaminação de águas por lagares, as sucatas, os incêndios 

florestais e recursos hídricos, a radioactividade e a exploração de carvão foram algumas 

das sugestões. 

Esta lista surgiu de forma desorganizada e heterogénea, pelo que foi necessário proceder a 

uma primeira sistematização da informação, de modo a facilitar a definição de problemas. 

Em seguida, e tendo como base o conjunto de questões formuladas pelos alunos, 

promoveu-se um novo debate, tendo em vista definir o problema concreto que seria objecto 

de investigação e resolução. Um problema deve ser real e relacionado com o meio que 

circunda o aluno, e não uma mera abstracção ou questão académica (Vilarinho, 1983). 

Sendo, assim é conveniente ter-se em conta que nem todos os problemas são susceptíveis 

de desenvolver usando a metodologia de Projecto. 

O tema escolhido pelos alunos foi a radioactividade em águas de consumo do concelho de 

Ourém e os objectivos delineados foram baseados nos seguintes pressupostos: 

1) A água que abastece o concelho onde residem provém do sistema aquífero de Ourém.  

2) O Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, estabelece o regime da qualidade da água 

destinada ao consumo humano, procedendo à revisão do Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de 

Setembro, que transpôs para o ordenamento jurídico interno a Directiva n.º 98/83/CE, do 

Conselho, de 3 de Novembro, tendo por objectivo proteger a saúde humana dos efeitos 
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nocivos resultantes da eventual contaminação desta água e assegurar a disponibilização 

tendencialmente universal de água salubre, limpa e desejavelmente equilibrada na sua 

composição. 

3) Em estudos anteriores, desenvolvidos no Laboratório de Radioactividade Natural 

(LRN), do Departamento Ciências da Terra (DCT) da Universidade de Coimbra, por um 

dos autores (A.P), foram determinados concentrações elevadas de isótopos radioactivos 

naturais (1 a 93 ppb, para o urânio, e um máximo de 3,50 Bq.l-1, para o rádio), em 25 

amostras de água recolhidas em diversos poços e nascentes do concelho de Ourém; 

4) O consumo de águas, como as apresentadas no ponto 3, pode constituir-se como um 

facto de risco para a população, por exposição a níveis elevados de radiação ionizante. 

A partir destas premissas delimitou-se o problema seguinte: Serão preocupantes os níveis 

alfa e beta totais das águas do concelho de Ourém? Para dar resposta a esta questão, 

definiram-se os seguintes objectivos: determinar os níveis de alfa e beta totais em águas do 

concelho de Ourém; relacionar os resultados com os parâmetros estabelecidos na 

legislação (Decreto-Lei 243/2001, na Lei 58/2005 e Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de 

Agosto); inferir o grau de risco para a população; e propor uma solução para adequar as 

águas ao consumo humano. 

Tratando-se de um trabalho de projecto é importante que contemple uma vertente 

experimental. Assim, foi definida uma área de amostragem e seleccionados os métodos de 

recolha mais adequados. 

Fase de Planeamento 

Seleccionado o problema e delimitada a área de estudo, seleccionou-se um conjunto de 

passos que permitissem obter uma resposta à questão-problema. 

Foram definidas e programadas a actividades a desenvolver. A concretização de um 

projecto deste tipo não pode, ou não deve, limitar-se à escola. Assim solicitou-se e 

estabeleceu-se uma parceria de colaboração com o Laboratório de Radioactividade 

Natural, do Departamento Ciências da Terra (DCT) da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade de Coimbra (FCTUC). Esta parceria, para além de ter permitido o acesso 

à informação científica actualizada, permitiu, aos alunos, o contacto com uma nova 

realidade “a investigação científica” (ME, DGIDC, 2004). 
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Definidas as linhas de actuação procedeu-se à inventariação dos recursos disponíveis, bem 

como das dificuldades previsíveis. Seguiu-se a pesquisa na Internet e em livros, leitura e 

reflexão de textos informativos e, por último, uma recolha, nos dias trinta e trinta e um de 

Janeiro de 2008, de 13 amostras de água da rede pública e de fontes de abastecimento, cuja 

localização está representada na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Locais de recolha de águas para análise dos parâmetros radiológicos. 

Fase de execução de experiências e de recolha de dados 

Recolhidas as águas foram analisados os parâmetros radiológicos alfa e beta total, que são 

indicadores expeditos dos níveis de radioactividade presente nas amostras, e a 

concentração em isótopos do U bem como em 226Ra. Estas análises foram efectuadas no 

Laboratório de Radioactividade Natural, do DCT, FCTUC, através da técnica de cintilação 

líquida (Fig.2, 3 e 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2 – Laboratório de 
Radioactividade Natural. 

Figura 3 - Pré-concentração por 
evaporação em placa térmica. 
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Os alunos tiveram oportunidade de assistir a alguns passos das determinações efectuadas 

no LRN e tiveram uma explicação por parte do responsável pelo Laboratório, não só sobre 

as determinações, como sobre a análise e interpretação dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Espectómetro para determinação de concentrações ultra-baixas de radionuclidos por 
cintilação líquida (Quantulus 1220). 

Fase da análise dos dados 

Da análise dos resultados obtidos (Tabela 1) tiraram-se as conclusões seguintes: os valores 

de alfa total são, em alguns casos, superiores ao limite definido na legislação para águas de 

consumo (0,1 Bq.l-1), indicando a possibilidade de ocorrerem, naquelas amostras, isótopos 

radioactivos em concentrações capazes de incrementar o risco radiológico derivado da 

ingestão da água. No entanto, a análise dos isótopos de U e do 226Ra, efectuada em 

amostras com valores de alfa total mais elevados, mostrou que as actividades destes 

isótopos são relativamente baixas e, por consequência, pode afirmar-se que, à data da 

colheita das amostras, as águas da rede pública e de fontes de abastecimento amostradas 

podem ser ingeridas com segurança, no que concerne à questão radiológica. 

Em seguida foram projectadas soluções, para adequar as águas potencialmente radioactivas 

ao consumo humano. Para isso, com base em Szabo e Zapecza (1986), projectou-se um 

dispositivo, a partir de um aquário, como mostra a figura 5. Este consiste num recipiente de 

vidro no qual se inseriu um filtro de carvão activado, equipado com uma bomba para fazer 

circular a água pelo filtro. Segundo os autores, o carvão activado granular mostra-se eficaz 

na remoção de radioisótopos, com especial afinidade para o radão. A glauconite e os 

zeólitos têm sido, também, apresentados como materiais eficazes na remoção do rádio, 

pelo que também este material pode ser acrescentado no dispositivo proposto. 
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Tabela 1 – Resultados obtidos. 

 

Designação amostra Beta (Bq.L-1) Alfa (Bq.L-1) U (ppb) Ra (Bq.L-1) 

OM1-Rio de Couros 1 0,04 0,09 <LD <LD 

OM2- Amieira 2 0,16 0,24 <LD 0,06 

OM3 - Ourém 3 0,13 0,23 <LD 0,08 

OM4 - Pederneira 4 0,16 0,21 4,7 0,03 

OM5 - Balancho 5 0,31 0,33 <LD 0,03 

OM6 - Mata 6 0,20 0,16 1,9 0,01 

OM7 - Fonte da 

Abadia 
7 0,14 0,12 <LD <LD 

OM8 - Brejo Alto 8 0,04 0,07 <LD <LD 

OM9 - Formigais 9 0,20 0,04 <LD <LD 

OM10 - Vale das 

Antas 
11 0,15 0,18 <LD <LD 

OM11 - Seiça 12 0,19 0,27 <LD <LD 

OM12 - Cavadinha 14 0,06 0,05 <LD <LD 

OM13 - Caxarias 15 0,11 0,14 <LD <LD 

<LD – abaixo do limite de detecção 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – “Dispositivo de remoção” de radiações ionizantes. 

 

Assim, sabendo que as águas dos poços e das nascentes, não integradas na rede de 

distribuição, e que são usadas pela população, especialmente para rega, podem conter, por 
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vezes, concentrações bem mais elevadas dos mesmos radioisótopos, sugeriu-se a utilização 

de um “dispositivo de remoção” relativamente simples e económico que poderá ser 

aplicado ao tratamento daquelas águas. Foi tido em consideração que o material filtrante, 

após algum tempo de utilização, ficará enriquecido em radioisótopos e, por este motivo, ao 

ser substituído deve ser tratado como um resíduo segundo o disposto na legislação da 

especialidade. 

Fase de divulgação 

Nesta fase procedeu-se à divulgação de todo o trabalho desenvolvido. Uma forma de 

dinamizar a escola e de motivar ainda mais os alunos consistiu na divulgação dos 

resultados à escola e à comunidade. Procedeu-se à elaboração de um poster, realizou-se 

uma mostra no átrio da escola e os alunos e a comunidade local foram convidados para a 

exposição. O Projecto foi ainda divulgado na Internet (página da escola) e em jornais 

locais e regionais. 

No contacto com os colegas, professores, pais e jornalistas, os alunos tiveram oportunidade 

de divulgar os resultados da sua investigação, fazer ouvir as suas ideias e propostas e, desta 

forma, sentirem-se socialmente participativos e empenhados, na resolução de problemas 

que afectam a comunidade onde se inserem ou, num contexto mais amplo, que afectam a 

sociedade. 

Fase de avaliação 

A avaliação constituiu um elemento regulador do trabalho realizado e, por isso, esteve 

presente em todas as fases. Segundo Diogo & Alexandre (1993) a avaliação terá de 

privilegiar os processos utilizados na elaboração do conhecimento, não ignorando o 

produto final. Entrevistas com os alunos, a observação dos seus desempenhos, quando 

confrontados com as diferentes tarefas, a observação das discussões no grupo de trabalho, 

a auto-avaliação a hetero-avaliação por alunos e professor foram procedimentos 

indispensáveis para identificar as dificuldades e promover a sua supressão. 

A auto e hetero-avaliação dos alunos desempenhou um papel significativo quer no 

processo de responsabilização individual e colectiva nas tarefas de ensino e aprendizagem, 

quer no diagnóstico de dificuldades e na sua supressão. Durante a avaliação recorreu-se ao 

preenchimento de grelhas de observação e ao registo de ocorrências e de diálogos com os 

alunos. Por exemplo, à questão - Como avalia o trabalho? - os alunos responderam: 1) 
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“Inicialmente foi muito difícil conceber um dispositivo capaz de fazer o tratamento das 

águas. Andamos um pouco perdidos. Mas após muita persistência e investigação foi 

possível idealizar este dispositivo.” (aluno A); 2) “Pesquisámos muito para o trabalho.” 

(aluno B); 3)“Além de todo o desenvolvimento das minhas capacidades e conhecimentos, 

este trabalho permitiu-me crescer quer académica, quer pessoalmente, uma vez que passei 

a acreditar nos meus skills e competências, enquanto jovem cientista e investigador” (aluno 

C). 

Nesta fase, o Projecto foi submetido ao concurso Ideias que mudam o Mundo e avaliado 

por um júri que teria em conta os seguintes parâmetros: relevância, criatividade, 

interpretação e aplicação de conhecimentos, clareza da comunicação e apresentação. Dos 

107 projectos apresentados ao concurso, foram seleccionados três para a grande final. Esta 

final, onde os alunos apresentaram os seus projectos, foi gravada para um programa de 

televisão. O projecto em apreço foi seleccionado como vencedor nacional. Os alunos e a 

professora tiveram como prémio uma visita aos Laboratórios da Bayer em Leverkusen, na 

Alemanha, durante três dias. 

Conclusões 

As actividades extra-curriculares podem constituir-se como uma componente essencial no 

plano pedagógico anual, por serem estratégias complementares e por constituírem uma 

forte fonte de motivação para a aprendizagem. 

Como defende Perrenoud (1983), estimular as aprendizagens dos alunos, através da 

metodologia de Projecto, implica que se deva reconhecer o seu papel mobilizador para os 

alunos porque as apostas lhes interessam. Assim, a escolha de contextos particularmente 

aliciantes para os jovens, onde os conteúdos assumam relevância é uma das formas que se 

mostrou promissora para fomentar o ensino das Ciências num meio onde predomina a falta 

de incentivo pelo prosseguimento de estudos. 
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Resumo 

Este trabalho pretende apresentar e avaliar um projecto desenvolvido, em contexto 
extracurricular, por 5 alunos do 9º ano de escolaridade, acompanhados, na Escola, por dois 
professores. O projecto, sobre a radioactividade da água de 17 nascentes do concelho da 
Lousã (Portugal Central), foi desenvolvido em seis fases, incluindo trabalho de pesquisa na 
biblioteca da Escola, no campo, para localizar as nascentes e efectuar a amostragem, e de 
interpretação dos dados laboratoriais obtidos nas amostras estudadas. Procederam, 
igualmente, à divulgação dos resultados e à avaliação do projecto. Como resultado da 
avaliação, podemos concluir que o projecto foi importante para a formação dos alunos 
enquanto finalistas do 3º ciclo do ensino básico e para a dinamização da Biblioteca da 
Escola. Os participantes tiveram oportunidade de desenvolver novas aprendizagens e de 
mobilizar conhecimentos relativos ao 7º, 8º e 9º anos de escolaridade. Tiveram também 
oportunidade de submeter, a uma avaliação externa à Escola, os resultados do seu trabalho, 
bem como apresentá-lo a uma plateia alargada. 

Palavras-chave: Actividades práticas; trabalho de projecto; radioactividade na água; Serra 

da Lousã. 

Introdução 

As competências em Ciências Físicas e Naturais são fundamentais para o entendimento do 

meio físico e para o desempenho dos cidadãos, nas mais diversas situações. Para tomar 

decisões fundamentadas, num determinado contexto, é necessário, muitas vezes, ter 

aprendido sobre o tema em discussão ou saber para aprender em novas situações. Neste 

caso, importa-nos falar de competências em Ciências da Terra, embora num sentido 

interdisciplinar. A escola constitui uma base fundamental para o desenvolvimento de 

competências num formato curricular, mas também em contexto extracurricular. A 

bibliografia da especialidade (e.g., Hodson, 1994; Leite, 2000), por um lado e as 

Orientações Curriculares (Galvão et al., 2001) e os manuais de ensino, por outro, fazem a 

apologia do ensino experimental das ciências, sugerindo a realização de trabalhos práticos 

e/ou experimentais (quando exista manipulação de variáveis). Estes trabalhos, 
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considerados como fundamentais para o desenvolvimento de competências, na medida em 

que envolvem os alunos activamente nas suas aprendizagens, tanto podem ser efectuados 

no campo, como no laboratório, ou na sala de aula, inserindo-se numa estratégia de 

motivação para as ciências (e.g., Osborne et al., 2003) e permitindo uma ligação, ao mundo 

real, das actividades e experiências desenvolvidas pelos alunos. 

Para além dos trabalhos desenvolvidos e divulgados nas escolas, os alunos do ensino 

básico e secundário, acompanhados pelos seus professores, têm, muitas vezes, a 

possibilidade de desenvolver parcerias e de apresentar o resultado das suas actividades, 

sejam elas em contexto curricular ou extracurricular, em situações exteriores à escola. Uma 

das possibilidades que defendemos para o desenvolvimento destas actividades prende-se 

com a resolução de problemas de interesse local e/ou regional no formato de trabalho de 

projecto que pode ser desenvolvido em parceria com outras instituições. Assim sendo, 

basta que todos os participantes estejam mobilizados para desenvolver o referido projecto e 

que sejam encontrados os meios necessários. 

Objectivos do estudo 

Um dos temas que tem motivado facilmente os alunos das escolas do ensino básico e 

secundário é a radioactividade natural, seja ela medida no interior das casas, na água ou 

noutros materiais. Neste estudo são apresentados os resultados obtidos, com a realização de 

um trabalho de projecto cujo objectivo principal era conhecer os níveis de radioactividade 

medidos, em amostras de água de nascentes do concelho da Lousã. Outro objectivo 

consiste em mostrar como um projecto desenvolvido com alunos do 9º ano de 

escolaridade, para além das aprendizagens que propicia, pode produzir materiais para 

actividades práticas futuras a desenvolver por outros alunos, embora com outra tipologia, 

dado que esta actividade pode ser considerada no formato de resolução de problemas, com 

uma componente de campo e interpretação de resultados laboratoriais, enquanto, qualquer 

outra que daqui decorra constituirá uma actividade prática não laboratorial. 

Metodologia 

Participantes 

Neste estudo participaram 5 alunos do 9º ano de escolaridade, 3 do género masculino e 2 

do género feminino, todos com 14 anos, de uma Escola da Lousã, Portugal Central. Estes 

alunos foram acompanhados, na Escola, por 2 professores. 
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Caracterização do meio 

A Lousã é uma vila marcada por casas brasonadas dos séculos XVIII e XIX. Nos últimos 

anos teve um crescimento urbanístico desmesurado, sem preocupações estéticas, 

mantendo, contudo, na parte mais antiga, uma beleza que seduz quem atravessa as suas 

ruas e os seus recantos perdidos no tempo. Apresenta uma superfície de 139,16 km2, 

distribuída por seis freguesias, a saber, Lousã, Foz de Arouce, Casal de Ermio, Serpins, 

Vilarinho e Gândaras. Um terço desta superfície é ocupado pela Serra, cujo ponto mais alto 

é o Trevim, com 1205 m de altitude, e onde podemos encontrar as famosas aldeias de 

xisto, de ruas inclinadas e estreitas. Outrora, a população nativa dedicava-se à agricultura e 

à pastorícia mas, ao longo do século XX, cansada do isolamento e da pobreza, foi 

emigrando, deixando-as abandonadas. Hoje em dia uma parte da população é composta por 

gente vinda das cidades à procura de calma e tranquilidade e por estrangeiros fugindo dos 

problemas da globalização. 

Desenvolvimento 

Este trabalho assenta na ideia de que a escola não deve desenvolver apenas competências e 

proporcionar uma formação geral ou específica, mas também “assegurar a formação cívica 

e moral dos jovens” (Lei de Bases do Sistema Educativo), ambicionando que cada um 

deles venha a ser um adulto activo e interveniente, realizado pessoalmente, consciente dos 

seus direitos, dos direitos dos outros e da natureza. 

O trabalho de projecto que ora se dá a conhecer foi desenvolvido no âmbito das actividades 

promovidas pela biblioteca escolar. Um dos objectivos fomentados pela equipa 

responsável por este espaço passa por sensibilizar os alunos para o seu uso como local de 

trabalho de pesquisa, de leitura e de outras actividades culturais e científicas.  

Neste contexto, um grupo de alunos do 9º ano, que no ano lectivo anterior (2007/08) tinha 

desenvolvido um trabalho apresentado na 3ª edição do Congresso dos Jovens Geocientistas 

(que decorreu no Auditório da Universidade de Coimbra, no dia 22 de Abril de 2007, 

organizado pelo Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra), 

manifestou, junto do docente que os havia acompanhado, a vontade de desenvolver um 

novo projecto para participar na 4ª edição do referido Congresso. Então, depois de 

analisadas algumas possibilidades de trabalho a desenvolver, com interesse local/regional, 

ficou decidido que o tema seria: os níveis de radioactividade natural nas águas de nascente 

do concelho da Lousã. Sabíamos, à partida, que o projecto poderia levantar alguns desafios 
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a alunos do 9º ano, uma vez que envolve conhecimentos em radioactividade e nos seus 

malefícios para a saúde humana. Contudo, uma aposta na formação nesta área é 

importante, porque se trata de um tema que tem tido, em Portugal, algum impacto e, para 

além disso, nem sempre é bem interpretado e apresentado ao público em geral. Por outro 

lado, como a escolaridade obrigatória termina com o 9º ano, esta pode ser uma 

oportunidade única que estes alunos têm de trabalhar o tema em questão e sob uma 

perspectiva de pesquisa, com realização de trabalho prático e resolução de problemas. 

O trabalho foi desenvolvido através da metodologia de projecto (e.g., Felizardo, 1992; 

Leite et al., 1989; Araújo, 2005). Para isso, consideraram-se seis fases: preparatória, de 

planeamento, de execução de experiências e recolha de dados, de análise dos dados, de 

divulgação e de avaliação. 

Fase preparatória 

Inicialmente, os alunos, orientados por 2 docentes da Escola, efectuaram pesquisas na 

Biblioteca da Escola e na Internet. Foi possível encontrar documentos com informação 

sobre radioactividade e sobre radioactividade nas águas. Uma das páginas consultadas foi a 

do Laboratório de Radioactividade Natural (LRN) do Departamento de Ciências da Terra 

(DCT) da Universidade de Coimbra. Procedeu-se também à consulta da legislação 

portuguesa sobre a qualidade de água de consumo, onde estão definidos os limites a 

verificar para alguns parâmetros radiológicos (Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto). 

Seguiu-se uma fase de leitura e organização da bibliografia consultada, de forma a 

compreender a dimensão da problemática em estudo. 

Assim, relativamente à radioactividade natural, os alunos aprenderam que, dos elementos 

químicos naturais presentes nos materiais geológicos (rochas, solos, água), apenas o 

Urânio (U), o Tório (Th) e o Potássio (K) são radioactivos, embora neste último caso 

apenas o isótopo 40K seja radioactivo. Como consequência da presença destes elementos, 

cuja concentração varia significativamente de acordo com o tipo de rocha, solo ou água, os 

materiais geológicos emitem radiações ionizantes de diversos tipos. 

Aprenderam também que o radão é um gás nobre, monoatómico, radioactivo, inerte, 

solúvel na água e sete vezes mais denso que o ar. O seu isótopo mais abundante, e também 

o mais perigoso, é o 222Rn, gerado na cadeia de decaimento do 238U contido nos 

materiais geológicos. O principal risco de exposição a este gás ocorre, fundamentalmente, 

por inalação embora possa também ser ingerido através do consumo da água. 
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Sobre a Serra da Lousã, aprenderam que constitui a extremidade sudoeste da Cordilheira 

Central e é caracterizada pela sua acentuada altitude (1205 m, no alto do Trevim); é 

fortemente sulcada por uma rede ramificada de vales e declives abruptos no seu rebordo 

noroeste. Ao nível dos conhecimentos geológicos concluíram que os terrenos que formam 

a Serra da Lousã são, maioritariamente, constituídos por rochas metamórficas, 

fundamentalmente filádios, xistos mosqueados e metagrauvaques. Aparecem também 

pequenos afloramentos graníticos, nomeadamente na extremidade Oeste da Cordilheira 

(Plutonito de Vila Nova), no vale da Ribeira de Pêra e a este deste vale, no marco 

geodésico Safra (Plutonito de Coentral) e no vale marginal do Rio Alva (Plutonito de 

Avô). A intrusão de corpos graníticos produziu auréolas de metamorfismo de contacto que 

incluem corneanas e xistos mosqueados. Destacam-se também as cristas quartzíticas, 

importantes na fisionomia da montanha (Soares et al., 2007). 

Pesquisaram sobre radioactividade natural em Portugal e concluíram que muitos dos locais 

com níveis de radioactividade natural elevados se situam em zonas graníticas (por 

exemplo, na região de Seia e de Oliveira do Hospital). 

Concluíram que as formações aquíferas dominantes, na área amostrada, são as rochas 

xistentas e os metagrauvaques. Neste tipo de rochas a circulação subterrânea está 

essencialmente associada a fracturas. A recarga do sistema faz-se por infiltração directa da 

precipitação e através de influências de cursos de água que atravessam a área. Contudo, a 

norte, os depósitos sedimentares cretácicos podem apresentar também interesse 

hidrogeológico, em especial, quando existem níveis suficientemente espessos e de 

granulometria mais grosseira (Soares et al., 2007). 

Esta fase compreendeu ainda uma abordagem etnográfica junto da população, permitindo 

obter informações para localizar as nascentes de água, algumas delas centenárias. 

Para prosseguir o desenvolvimento do projecto, os alunos formularam o problema de 

investigação seguinte: Quais os níveis de radioactividade das águas de nascente no 

concelho da Lousã? A questão formulada destinou-se a orientar o processo de investigação 

nas suas etapas de amostragem, tratamento, análise e interpretação da informação. 

Para desenvolver este projecto, foi necessário ter a colaboração do Laboratório de 

Radioactividade Natural do Departamento de Ciências da Terra da Universidade de 

Coimbra, onde os níveis de radioactividade na água foram analisados. 
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Fase de planeamento 

Com base nos conhecimentos da fase anterior e tendo em mente o problema formulado e 

os objectivos definidos, procedeu-se à selecção das nascentes a amostrar, bem como à 

marcação da data de amostragem. A forma correcta de fazer a amostragem foi definida por 

um dos autores deste trabalho (AP), que a explicou aos actores principais do projecto. 

Foram também agendadas as análises às amostras de água que seriam efectuadas no LRN. 

Fase de trabalho laboratorial e de recolha de dados 

A amostragem foi efectuada nos dias 20 de Janeiro e 3 e 10 de Fevereiro de 2009 e saldou-

se num total de 17 amostras de água de nascente, no concelho da Lousã. Cada amostra foi 

devidamente transportada, num recipiente adequado para o efeito, e identificada. Os 

recipientes foram cedidos pelo LRN do DCT. Recolhidas as amostra, estas foram 

devidamente preparadas e analisadas para determinar os valores de alfa e beta total, bem 

como a concentração do gás radão, de acordo com os procedimentos estabelecidos no 

Laboratório de Radioactividade Natural, através de técnicas de espectrometria de cintilação 

líquida. 

Fase da análise dos dados 

As determinações efectuadas permitiram encontrar 4 amostras com valores de radão e 2 

com valores de alfa total abaixo do limite de detecção (tabela 1). Este parâmetro é sempre 

inferior a 0,1 Bq.l-1 e os valores de beta total nunca ultrapassam 1 Bq.l-1, valores limite 

estipulados na legislação nacional acima dos quais as amostras de água devem ser objecto 

de testes complementares para avaliar a sua adequabilidade ao consumo humano. Os 

valores de radão acima do limite de detecção situam-se entre 0,4 e 102 Bq.l-1. Estes 

valores são próximos aos obtidos em águas que circulam em rochas similares às da área em 

estudo e inferiores aos das regiões graníticas (média de 200 Bq.l-1). Nas amostras 

estudadas o valor máximo de concentração do gás radão encontrado foi de 102 Bq.l-1 

(amostra L13, Casa Florestal das Hortas - Serra da Lousã). 

Assim, os alunos concluíram que o radão é um gás radioactivo presente nas águas de 

nascente e, quando em concentrações elevadas, pode constituir-se como um factor de risco 

para a saúde das populações. Como é um gás incolor e inodoro não se torna óbvio o risco a 

ele associado pelo que só com estudos, como os levados a cabo neste trabalho, é possível 

avaliar correctamente o nível de risco para as populações que consomem a água. Com este 
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trabalho concluiu-se que, relativamente aos níveis de radioactividade, não existem riscos 

para a saúde associados às águas analisadas. 

Tabela 1 - Valores de beta e alfa total e Ra (radão) obtidos para as amostras estudadas. 

Designação do local Amostra 
Beta 

(Bq.l-1) 

Alfa  

(Bq.l-1) 

Ra 

(Bq.l-1) 

Sarnadinha L1 0,22 0,024 8 

Vilarinho I L2 0,06 <LD 0,4 

Vilarinho II L3 0,10 <LD 55 

Prilhão I L4 0,04 0,003 1 

Prilhão II L5 0,03 0,006 15 

S. Aleixo L6 -- -- 0,4 

Avelal L7 0,04 0,005 <LD 

S. Lourenço L8 0,07 0,006 <LD 

S. Piedade L9 0,11 0,011 <LD 

Moinho da Ribeira L10 0,11 0,001 32 

Vale de Maceira L11 0,14 0,002 65 

Vale Nogueira L12 0,18 0,011 93 

Hortas – Casa Florestal L13 0,17 0,045 102 

Chiqueiro L14 0,05 0,025 54 

Vaqueirinho L15 0,13 0,023 25 

Espinho L16 0,06 0,006 13 

Candal L17 0,07 0,081 <LD 

< LD - valor inferior ao limite de detecção(não determinado) 

 

Fase de divulgação 

Deste trabalho resultou a submissão de um resumo ao IV Congresso dos Jovens 

Geocientistas que foi aceite para ser apresentado e publicado. O Congresso decorreu nos 

dias 12 e 13 de Março de 2009, no Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra e nas 

instalações do DCT. O trabalho foi também divulgado na Escola sob a forma de painel e de 

apresentação oral, em sessão aberta à participação de todos os alunos. Para a preparação 

dos materiais de divulgação, os alunos tiveram que efectuar trabalhos de interpretação de 

resultados, síntese de informação, elaboração de tabelas e gráficos, redacção de textos e 
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preparação de 2 documentos em PowerPoint (um painel e uma apresentação com 

diapositivos). 

Fase de avaliação 

Este projecto foi submetido, durante o processo, a uma auto-avaliação a uma avaliação 

pelos professores que acompanharam os trabalhos. Os resultados foram também avaliados 

quando o resumo foi submetido à Comissão Científica do IV Congresso dos Jovens 

Geocientistas. O desenvolvimento deste trabalho teve como pontos positivos: a 

possibilidade de dar resposta a uma questão com aplicação de importância local e/ou 

regional; a possibilidade que os alunos tiveram em realizar actividades práticas, com 

trabalho de campo (entrevistas a moradores para conhecerem o local das nascentes e 

amostragem das águas) e interpretação de dados; a possibilidade de efectuarem um 

trabalho de investigação; a parceria com docentes do DCT; a possibilidade de apresentação 

das conclusões do projecto no IV Congresso dos Jovens Geocientistas, na Universidade de 

Coimbra. 

Em Conclusão 

O projecto em apreço desenvolveu-se tal como fora planificado e de acordo com as fases 

estabelecidas. Os resultados das análises dos parâmetros de radioactividade nas águas 

permitiram concluir que os níveis estão abaixo daqueles que são considerados 

potencialmente prejudiciais à saúde. Os participantes manifestaram, em todas as fases, uma 

grande motivação. Contudo, a fase na qual mostraram, ainda, maior entusiasmo foi a de 

divulgação, em especial, a apresentação dos resultados, sob a forma de painel no IV 

Congresso dos Jovens Geocientistas, no dia 12 de Março de 2009, no Auditório da Reitoria 

da Universidade de Coimbra. 

Os alunos desenvolveram competências no âmbito das actividades práticas e tiveram 

oportunidade de aprender sobre radioactividade natural e, em especial, sobre 

radioactividade natural na água, e de mobilizar aprendizagens anteriores relacionadas com 

as rochas e os aquíferos. Aprenderam ainda a elaborar painéis, de acordo com uma 

estrutura previamente proposta, e a comunicar os resultados do seu trabalho. 

O projecto pode classificar-se como francamente positivo pelas aprendizagens que 

proporcionou e pelo facto dos resultados constituírem uma base para a realização de 

exercícios práticos de interpretação de dados, no âmbito da radioactividade natural em 
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águas de nascente do concelho da Lousã. Estes exercícios poderão ser realizados por outros 

alunos, sendo esta também uma forma importante de optimizar recursos. 
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Resumo 

A resolução de problemas, entendida como uma competência transversal, assume uma 
importância fundamental por contribuir para desenvolver conhecimento conceptual e 
processual e outras competências, tais como prever, planear, formular hipóteses, controlar 
variáveis ou comunicar. 

A história da ciência assume, igualmente, um elemento potenciador de aprendizagens de 
qualidade, entre outros aspectos, pela riqueza de contextos e situações que oferece e que 
são passíveis de articulação com o currículo, proporcionando uma aproximação cultural à 
ciência e contribuindo para uma interdisciplinaridade com diferentes áreas do saber.  

Tendo em conta que a resolução de problemas históricos constitui uma oportunidade 
ímpar para, recorrendo a contextos do passado, estabelecer novas visões sobre muitos 
temas actuais, em particular quando surgem associados a experiências inovadoras de 
aprendizagem, concebemos, organizámos e dinamizámos uma Exposição Científica 
Interactiva. 

Neste trabalho, descreve-se a Exposição e apresentam-se os resultados da avaliação do seu 
impacto junto de professores e alunos que nela participaram e que apontam que o Projecto 
se apresentou como muito inovador. 

Palavras-chave: educação não formal; história da ciência; resolução de problemas 

 

Enquadramento  

Compreender conceitos, ideias e procedimentos chave da matemática, perceber como é que 

o conhecimento matemático é aplicado no mundo e conhecer os contextos sociais e 

culturais nos quais se processa o desenvolvimento da matemática são dimensões muito 

importantes da educação matemática e que o ensino da disciplina deve procurar articular 

(e.g. Kafai e Gilliland-Swetland, 2001; Otte e Seeger, 1994). O recurso à história da 

ciência/matemática surge assim como uma forma de dar a conhecer as motivações, os 

fenómenos ou os problemas subjacentes à construção de conceitos matemáticos, de 

apresentar a disciplina como uma actividade humana, com forte sentido cultural, social e 
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ético e, desse modo, contribuir para uma maior compreensão do saber matemático (e.g. 

Furinghetti& Paola, 2003; Fauvel, 1991).  

É sob esta perspectiva que se impõe considerar as inúmeras possibilidades oferecidas por 

novos educadores sociais, como museus e centros de ciências, exposições científicas, 

conferências, … ao nível da divulgação científica e da formação dos cidadãos para a vida 

activa de (Oliva, Matos e Acevedo, 2004; Praia, 2006). Em termos educativos, as razões 

para o destaque e para o sucesso desse tipo de propostas passa, desde logo, pelas 

necessidades emotivas e afectivas dos alunos e pelo seu potencial no despertar do interesse 

e da curiosidade. A par da possibilidade de desenvolvimento de atitudes positivas, surgem 

também como espaços, por excelência, para o envolvimento dos alunos na realização de 

actividades interactivas e manipulativas, complementares e enriquecedoras das realizadas 

na sala de aula (e.g. Guisasola et al., 2005; Anderson, Lucas e Ginns, 2003) e, 

particularmente, como oportunidade de confrontar os alunos com situações problemáticas 

num contexto diferente do habitual, assumindo-se como um importante complemento do 

ensino formal, com a vantagem da aprendizagem não formal se desenvolver “aliado à não 

formalização de avaliação posterior” (Praia, 2006). Nas palavras deste investigador, tal não 

significa que não seja avaliado e, muito menos ainda, que os alunos não se impliquem e 

não aprendam consideravelmente, com tais situações. Deste modo, e sem algumas das 

condicionantes do ensino formal, cada aluno faz uma aprendizagem diferente.  

Assumida a importância atribuída aos espaços de educação não formal e à história da 

matemática, destacam-se as potencialidades didácticas do recurso a problemas históricos, 

isto é, a problemas que, de algum modo desempenharam um papel significativo no 

desenvolvimento da matemática, tanto de natureza puramente matemática, aplicada ou de 

carácter recreativo (e.g. Swetz, 2000; Grugnetti, 2000). A perspectiva contextual associada 

a tais problemas, ao proporcionar insights históricos e culturais, pode contribuir para 

explicitar o contributo da matemática para a resolução de problemas de índole 

diversificada ou evidenciar as suas conexões com outras ciências e a vida quotidiana e, 

assim, imprimir à disciplina um sentido de continuidade temporal e ajudar a suprir a 

ausência de significado cultural com que esta é frequentemente conotada. É o caso, por 

exemplo, de problemas históricos relacionados com o tema da medida e das unidades de 

medida, a cuja evolução estão associadas muitos problemas sociais, económicos e 

políticos, bem como inúmeros desenvolvimentos tecnológicos, que assume grande relevo 

605 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

no currículo de matemática do ensino básico e a que acresce a sua transversalidade 

curricular.  

Objectivos, Descrição da Exposição “Problemas com Conta, Peso e Medida” e sua 

dinamização 

Tendo em conta as considerações anteriores sobre a potencialidade das situações 

inovadoras de aprendizagem fora da sala de aula (mas sua desejável articulação com as 

actividades formais) e do elevado valor da resolução de problemas e, em particular, do 

potencial formativo dos problemas históricos, concebemos, organizámos e dinamizámos 

uma Exposição Científica Interactiva. 

Do ponto de vista dos alunos, estabeleceram-se como objectivos da Exposição: evidenciar 

a perspectiva contextual das ciências e matemática, através de actividades experimentais e 

motivadoras; compreender a construção dinâmica e socialmente influenciada e situada do 

conhecimento científico e matemático, através da análise e resolução de problemas 

históricos; desenvolver competências de resolução de problemas, de pensamento crítico e 

de cálculo e compreender a importância e necessidade do sistema internacional de 

unidades. 

A Exposição científica “Problemas com Conta, Peso e Medida” foi concebida como um 

projecto inovador, apresentado na sua sexta edição do Programa Ciência Viva, da Agência 

Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Nasceu a partir de interesses de 

investigação centrados na história da matemática e na resolução de problemas históricos 

(Jorge, 2008) e agregou outros elementos que deram contributos específicos, sendo de 

realçar a contribuição para o aprofundamento da perspectiva interdisciplinar com a história 

de Portugal e com a história regional. A própria constituição diversificada da equipa se 

revelou como um elemento potenciador de uma dinâmica inovadora. 

O projecto envolveu todos os agrupamentos de escolas do concelho de Castelo Branco: 

Afonso de Paiva, Cidade de Castelo Branco, João Roíz, Faria de Vasconcelos, José 

Sanches de Alcains e S. Vicente da Beira. Inicialmente, a Exposição foi montada na escola 

de 1º Ciclo da Senhora da Piedade (escola de 1º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento 

Faria de Vasconcelos), bem no centro da cidade, aquando da realização do V Seminário 

Luso-Brasileiro de História da Matemática, tendo dado oportunidade a que fosse visitada 

pelos participantes no Seminário, no qual também foi apresentada (Paixão et al., 2007). A 

partir daí, iniciou-se o périplo por todas as escolas-sede dos agrupamentos envolvidos, 
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implicando as respectivas comunidades escolares. A divulgação em jornais regionais, com 

a calendarização definida para cada agrupamento, abriu a Exposição às comunidades 

locais. Aliás, na semana da Ciência e Tecnologia estava, exactamente, no agrupamento 

José Sanches de Alcains e, através da sua inscrição nas actividades da Semana, no site da 

Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, foi amplamente divulgada e 

disponibilizada ao interesse de toda comunidade. No seu percurso completo, foi visitada 

por uma população escolar de cerca de 2000 alunos e mais de duas centenas de professores 

de 1º Ciclo e de diversas disciplinas e áreas disciplinares de 2º Ciclo, com incidência, pela 

natureza da Exposição, na Matemática e História. 

Na sequência do périplo por todas as escolas-sede dos agrupamentos de escolas do 

concelho de Castelo Branco, a Exposição “Problemas com Conta, Peso e Medida” foi 

apresentada no Encontro de Professores de Matemática, em Elvas – ProfMat 2008, em 

Setembro de 2008. Neste Encontro foi dinamizada uma Sessão Prática com a Exposição e 

todos os seus materiais didácticos e houve lugar para a discussão e resolução dos 

problemas de uma forma prática. 

Tendo sido todo o projecto realizado no âmbito da VI Edição do Programa Ciência Viva, 

da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, em Novembro de 2008 

surgiu a oportunidade para a apresentação do Projecto no Fórum Ciência Viva, na FIL, em 

Lisboa. 

Destes dois últimos locais onde foi apresentada a Exposição, houve uma receptividade 

elevada por parte do público, o que motivou o convite por parte de várias Escolas do país 

em receberem a Exposição na sua Escola. Desta feita, seguiram-se a Escola Secundária 

com 3º CEB de Ponte de Sôr, a Escola Secundária do Entroncamento, a Escola Secundária 

do Teixoso e de novo na Escola EB 2,3 Cidade de Castelo Branco, onde a Exposição havia 

já sido mostrada no ano anterior.  

O Projecto da Exposição consistiu na montagem, exploração e dinamização de cinco 

módulos interactivos para resolução conceptual e também manipulativa de tarefas e 

problemas históricos originais ou adaptados que envolvem grandezas físicas e respectivas 

unidades de medida. Como atrás se referia, tais actividades propostas contribuem para o 

desenvolvimento de competências indispensáveis a uma vida activa no mundo actual, 

como sejam a resolução de problemas, o pensamento crítico, a argumentação e 

comunicação, entre outras. Incrementam, além disso, a articulação de formas e âmbitos de 

607 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

conhecimento, como a matemática e a história, a língua e a cultura, numa dinâmica 

inovadora, proporcionada pela interacção conceptual e manipulativa. 

A introdução na Exposição faz-se através de um Painel de apresentação e de um Friso 

Histórico que introduz os visitantes (que, mais do que isso, se tornam participantes activos) 

e que os guia e interpela acerca da sentida necessidade, ao longo dos tempos, de 

uniformização dos avulsos sistemas de unidades que perduraram durante séculos, 

geradores de inúmeros problemas sociais e políticos. Ao mesmo tempo, a linha da história 

permite compreender o valor da história da ciência/matemática no domínio da história da 

humanidade.  

No que respeita aos cinco Módulos interactivos, correspondem a cinco diferentes 

grandezas: massa, comprimento, área, volume e capacidade. Cada um deles integra um 

Painel ilustrado no qual a grandeza é apresentada, e em que se inclui uma nota histórica e 

se apresentam dois problemas. Além do Painel, cada módulo tem uma banca em que são 

apresentados, materiais que permitem uma resolução manipulativa dos problemas e, ainda, 

materiais que ilustram contextos passados de utilização das medidas referidas no 

enunciado ou de outras medidas usadas para medição da grandeza exposta.  

Os problemas apresentados foram retirados, ou adaptados, de situações expostas em 

antigas Aritméticas portuguesas dos séculos XVI e XVII. A selecção incidiu tanto sobre 

problemas de carácter recreativo, usados durante séculos com a finalidade de exercitar o 

raciocínio e o cálculo, através da diversão, como sobre situações sociais e comerciais 

desses tempos dos descobrimentos portugueses, das viagens das caravelas e das intensas 

trocas comerciais entre Portugal e outras nações.  

Antes de a Exposição iniciar o circuito pelos diferentes agrupamentos de escolas, com o 

objectivo de familiarizar os professores, apresentando-lhes os materiais, sugerindo um 

percurso de exploração e uma forma de resolução de cada um dos problemas apresentados 

nos diversos módulos, foi organizada uma sessão de formação destinada a todos os 

professores que pretendessem explorá-la com os seus alunos. Além disso, também um 

conjunto de alunos/ futuros professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, foi envolvido no 

Projecto, de modo a serem confrontados, logo na sua formação, com situações inovadoras 

de ensino em contextos não formais. Além da equipa, também estes estudantes apoiaram as 

diferentes escolas, enquanto a Exposição se desenvolveu.  
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Avaliação do projecto - Discussão dos resultados 

À medida que a Exposição foi sendo percorrida pelas várias turmas dos agrupamentos do 

concelho de Castelo Branco, foi solicitado aleatoriamente a alguns professores e 

respectivos alunos a resposta a um inquérito, no sentido de se compreender se esta cumpria 

os objectivos com que foi concebida. 

Distribuição por idades dos alunos que visitaram a 
exposição
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Gráfico 1 – Distribuição por idades dos alunos inquiridos 

No total obtiveram-se 41 inquéritos respondidos por professores e 456 inquéritos 

respondidos por alunos. Relativamente a estes últimos, 45,8 % frequentavam o 3º ou 4º ano 

de escolaridade (1º CEB), 49,3 % o 5º ou 6º ano (2º CEB) e os restantes eram alunos do 7º 

ou 8º ano de escolaridade (3º CEB). Podemos observar no gráfico 1 a distribuição por 

idade dos alunos da amostra.  

Os professores responderam a um conjunto de questões de resposta fechada, em que se 

pedia que especificassem a sua concordância com um dos níveis sugeridos como resposta 

(fraco, médio e muito) às cinco questões formuladas: 

P1 - Considera que a Exposição promoveu curiosidade e entusiasmo nos seus alunos  

P2 - Considera que a Exposição está adequada ao nível etário dos seus 
alunos?   

P3 - Resolução de problemas, cálculo e conceito de número, fracção, medidos... podem 
ser explorados, de modo interactivo, com as tarefas e problemas da Exposição  

P4 - A Exposição permite e incentiva a participação e envolvimento activo/experimental 
dos seus alunos?    

P5 - Considera que seria interessante voltarmos a repetir a Exposição, em anos 
seguintes? 

609 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

Na questão de natureza aberta, na qual se solicitava alguns comentários relativos ao 

envolvimento dos alunos nas várias tarefas propostas, particularmente os relacionados com 

o contributo da perspectiva manipulativa e experimental para a exploração activa de ideias 

matemáticas e estabelecimento de ligações com outras áreas curriculares. 

Podemos observar no gráfico 2, uma síntese dados obtidos questões de natureza fechada.  
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Gráfico 2 – Representação gráfica dos resultados do inquérito aos professores 

Dos dados, sobressai que 90,2% manifestam muito interesse na repetição da exposição em 

ocasiões posteriores, mais de 80% consideraram que os problemas e tarefas propostos 

provocaram, de um modo muito elevado, a curiosidade e o entusiasmo, permitindo e 

incentivando a participação e envolvimento experimental dos alunos. Já no que respeita à 

possibilidade de exploração interactiva de muitos conceitos matemáticos, as opiniões 

dividem-se com 2,4% dos professores a considerar essa possibilidade como fraca, 48,8% 

como média e 46,3% a entendê-la como muito positiva. Há ainda a destacar que 34,1% 

consideraram a exposição como muito adequada ao nível etário dos seus alunos, contra 

63,4% que a consideram mediamente adequada.  

Da análise das opiniões expressas pelos professores na questão de resposta aberta, 

evidencia-se o reconhecimento: (1) do interesse e o empenho dos alunos na realização das 

medições requeridas e na exploração da matemática através da resolução manipulativa dos 

problemas propostos; (2) da dimensão interdisciplinar da exposição e a possibilidade de, 

através dela, ajudar os alunos a perceber as ligações da matemática com outras áreas, bem 

como a compreender do papel da matemática para o progresso da sociedade; 

É de referir que, apesar da formação proporcionada aos professores dos vários 

agrupamentos de escolas, alguns professores alertaram para a dificuldade de um só 
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professor acompanhar a actividade de uma turma. Nesse âmbito, cerca de 21% dos 

respondentes mencionaram a vantagem da exposição ser acompanhada em permanência 

por um grupo de monitores/professores que os apoiassem durante a visita. Até porque, 

como já referimos. em determinados períodos de tempo estiveram presentes na sede dos 

agrupamentos grupos de alunos/futuros professores da disciplina de Didáctica de 

Matemática, que apoiaram as turmas na exploração da exposição. Tal facto, terá tido, por 

certo, reflexo nas opiniões manifestadas pelos professores.  

É também de mencionar que alguns professores apontaram que a falta de conhecimento 

histórico condiciona o trabalho a desenvolver com os alunos, indo de encontro a aspectos 

identificados na literatura sobre as dificuldades levantadas pelo uso da história da 

ciência/matemática no processo de ensino e aprendizagem (e.g. Radford,1993; Fauvel, 

1991).  

No que respeita ao questionário aplicado aos alunos, este incluía igualmente questões de 

resposta fechada e duas de natureza aberta. Nas questões de resposta fechada pedia-se que 

especificassem a sua concordância com um dos níveis sugeridos como resposta (sim, não) 

às oito questões formuladas: 

P1 - Gostaste da Exposição “Problemas com conta, peso e medida”?   

P2 - Despertou a tua curiosidade?   

P3 - Aprendeste algum assunto novo?      

P4 - Gostavas de aprender mais sobre o assunto?   

P5 - Gostavas de estar mais tempo na exposição?   

P6 - As tarefas da Exposição estão relacionadas com assuntos da escola? (por exemplo 
medição, operações/contas, resolução de problemas...)?   

P7 - A Exposição ajudou a compreender a relação da matemática com a história e com 
aspectos da vida social e comercial?   
P8 - Achaste os problemas difíceis? 

Com as questões de resposta de aberta procurou-se, por um lado, que os alunos 

justificassem a maior ou menor dificuldade que sentiram ao resolver os problemas 

propostos e, por outro lado, saber qual dos módulos apresentados lhes terá despertado 

maior interesse e por que razão. 

No gráfico 3 sintetizam-se as opiniões manifestadas pelos alunos nas questões de resposta 

fechada.  

611 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

 
Resultados do inquérito aos alunos 

55,3 

98,5 

7
1,5 3,5 4,2 6,6 5,7 6,4

93,9

40,4 

96,3 95,6 93 92,5 93

0 

20 

40 

60 

80 

100 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

% Não 

Sim 

  
Gráfico 3 – Representação gráfica dos resultados do inquérito aos alunos. 

 

Podemos realçar a recepção muito positiva à Exposição, evidenciada pela existência de 

uma diferença muito significativa entre as percentagens de respostas favoráveis e 

desfavoráveis. Saliente-se que um número muito considerável dos alunos admite que a 

Exposição lhes despertou curiosidade (96,3%) e que aprenderam coisas novas (95,6%). 

Destaca-se ainda a percepção de que as tarefas realizadas estão relacionadas com matérias 

leccionadas na escola (93,9%) e que a Exposição lhes permitiu compreender a relação da 

matemática com a história e com aspectos da vida social e comercial (93%). Para além 

disso, também é assumida a vontade de ter passado mais tempo a manusear os materiais e a 

resolver os problemas (92,5%). Este último aspecto foi também referido por alguns 

professores que, talvez por terem estado sozinhos na exposição com os seus alunos, não 

tivessem tido tempo de fazer uma exploração mais aprofundada dos módulos 

É na última questão (P8), em que se pretendia recolher informação sobre a maior ou menor 

dificuldade sentida pelos alunos perante os problemas e respectiva resolução, que as 

opiniões mais se dividem. O sentimento de 40,4 % dos alunos foi de que os problemas 

eram difíceis, enquanto 55,3 % os avaliam como fáceis.  

Tal facto sugere que deve ser estudada uma possível relação entre o nível de escolaridade 

dos alunos e a sua opinião relativamente ao grau de dificuldade dos problemas propostos. 

A classificação cruzada destas duas variáveis aleatórias (ano de escolaridade e opinião 

relativamente ao grau de dificuldade dos problemas), considerando apenas as opiniões dos 

alunos dos 1º e 2º ciclos do ensino básico, por serem ao mais significativas e por 

constituírem o público-alvo da exposição aquando da sua concepção, permite construir a 

seguinte tabela: 
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 Achaste os problemas difíceis?  

Ano de escolaridade Sim Não Total 
3º 50 73 123 
4º 29 46 75 
5º 48 51 99 
6º 53 67 120 

Total 180 237 417 
 

Para testar a hipótese de independência das variáveis em estudo, recorremos ao teste de 

ajustamento do qui-quadrado, assumindo-se como hipótese nula (H0) que existe 

independência entre as variáveis em estudo vs a hipótese alternativa H1: não existe 

independência entre as variáveis em estudo (logo existe algum tipo de associação entre 

elas). 

A estatística de teste sob a hipótese H0 tem distribuição assimptótica de um Qui-Quadrado, 

2, com (2-1)(4-1) = 3 graus de liberdade. 

Os cálculos da estatística de teste conduziram-nos ao valor X2 = 2,13. Como X2 ~ 2(3),  

então p = P(X2 > 2,13) > 0,05. Conclui-se que, para o nível de significância de 5%, não 

devemos rejeitar H0 e podemos então dizer que existe independência entre as variáveis ano 

de escolaridade e opinião relativamente ao grau de dificuldade dos problemas propostos, 

isto é, as variáveis não estão significativamente associadas. 

Assim sendo, verificamos não existir tendência para os alunos de nenhum dos anos lectivos 

considerados classificarem nem como fáceis nem como difíceis os problemas 

apresentados. 

Na tentativa de compreender as razões por detrás das dificuldades sentidas pelos alunos, o 

questionário incluía, como já referido, duas questões de resposta aberta. Das respostas 

obtidas destacam-se como causas principais das dificuldades: (i) o facto de os problemas 

envolverem unidades de medida desconhecidas, diferentes das que os alunos aprendem na 

escola; (ii) alguns dos problemas remeterem para contextos pouco familiares (sendo que a 

entendimento desse contexto é essencial para a própria resolução1). Salienta-se, porém, 

que apesar das dificuldades encontradas, alguns alunos assumem-nas como positivas na 

medida em que os problemas os motivaram para pensar e raciocinar. Neste âmbito, parece 

pertinente destacar a opinião expressa por muitos alunos relativamente à ajuda 

proporcionada pelas alunas/futuras professoras de Didáctica da Matemática. Tal ajuda terá 
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favorecido uma maior compreensão dos problemas e facilitado a sua resolução 

manipulativa. 

Relativamente aos módulos de que os alunos mais gostaram, evidencia-se claramente o 

alusivo à grandeza Massa, apontado por cerca de 38,6% dos alunos, seguido pelo da 

Capacidade (23,6%) e pelo Comprimento (12,9%). As justificações mais enumeradas 

relacionam-se com o facto de os problemas serem divertidos (19,1%), permitirem o 

manuseamento de água (9,2 %), permitirem a descoberta de antigas unidades de medida 

(8,1%) e o manuseamento de balanças antigas (7,9%). Há ainda que realçar a valorização 

atribuída pelos alunos à vertente manipulativa e experimental de todos os módulos e, em 

particular, do seu contributo para a resolução dos problemas.    

Conclusão 

A avaliação da Exposição feita pelos alunos e pelos professores implicados é bem 

expressiva. A inovação do Projecto desenvolvido está presente, principalmente, na forma 

desafiadora com que se apresenta e, igualmente, no conteúdo problemático mas 

contextualizado, que é oferecido. O valor, para a comunidade educativa, foi claramente 

evidenciado. Não só as crianças, acompanhadas pelos professores, tiveram oportunidade de 

participar na Exposição como a comunidade local a teve ao seu dispor, podendo associar-

se à escola. 

Da análise dos dados recolhidos é evidenciado o elevado interesse reconhecido à 

Exposição por todos os implicados mais directamente, ou seja, por professores e seus 

alunos. A elevada receptividade manifestada, a valorização da vertente experimental, a 

vontade declarada de estar mais tempo na exposição, de aprender mais sobre o assunto 

aliado ao facto de a grande maioria dos alunos considerar que as tarefas propostas estão 

relacionadas com assuntos da escola, não só da área de matemática, mas também doutras 

áreas são indicadores muito fortes de que iniciativas desta natureza são um excelente 

complemento e uma forma de enriquecer os conhecimentos dos alunos do ensino formal. 

Tal como nos dizem Oliva, Matos e Acevedo (2008), as actividades propostas devem 

despertar o interesse, para poderem ser significativas e devem ser relevantes para o 

quotidiano dos alunos, apresentadas sob a forma de desafio, incitando a tomada de 

decisões. 

Tornou-se ainda possível confirmar algumas das dificuldades inerentes ao uso da história 

da matemática, já identificadas por Jorge (2008), nomeadamente as que resultam do facto 
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dos problemas usados remeterem para antigos sistemas de unidades envolvendo 

terminologia e relações desconhecidas. Por outro lado, também são assumidas dificuldades 

na compreensão dos contextos dos problemas, decorrente quer da falta de conhecimento 

histórico quer de dificuldades na interpretação dos textos (que se mantiveram fiéis às 

fontes). Como assumido por um dos professores, este constituiu um obstáculo a uma 

abordagem mais profunda dos problemas e dos módulos. Tal aponta para a relevância de 

iniciativas deste género serem acompanhadas de uma formação mais aprofundada dos 

professores. Releva-se ainda a importância da existência de uma equipa de dinamizadores 

que possam apoiar professores e alunos nos seus percursos ao longo da Exposição.  

                                                 
1 Tal situação ocorre, por exemplo, em problemas dos módulos Capacidade e Comprimento. Em ambos os 
casos estão presentes situações comerciais envolvendo o uso de padrões de unidades com a mesma 
designação mas tamanhos diferentes. Para a compreensão dos enunciados dos problemas é necessário ter 
presente que nem sempre as unidades de medida foram padronizadas e uniformes.    
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Resumo 

Este trabalho debruça-se sobre o sector da educação pré-escolar em Portugal, numa 
perspectiva inovadora e alcançando resultados pioneiros. Avalia as diferenças nos ramos 
privado e público deste sector. Através de uma análise dos padrões de eficiência dos 
municípios dos norte de Portugal, conclui que existe uma grande heterogeneidade de 
desempenhos dos locais, havendo uma tendência para que o pré-escolar público seja mais 
eficiente do que o pré-escolar privado assim como é menos ineficiente o sector quando se 
avalia o rácio do número de crianças e o número de educadores do que quando se avalia o 
rácio do número de crianças e o número de estabelecimentos de ensino.  

Palavras-chave: Educação Pré-Escolar; Eficiência Económica; Norte de Portugal 

Abstract 

This work focuses on the preschool education in Portugal. It uses a novel perspective and it 
achieves original results. This work evaluates the differences between the private sector 
and the public sector of the Portuguese preschool education. This evaluation was carried 
out in the municipalities of the North of Portugal for the last ten years. This research 
concludes that there is a substantial heterogeneity of the efficiency levels in these 
municipalities. However, on average, the public sector is more efficient than the private 
sector of the preschool education in the North of Portugal and, also on average, there is less 
inefficiency when the output is measured by the ratio between the number of children and 
the number of teachers against the alternative measure composed by the ratio between the 
number of children and the number of schools. 

Key-words: Preschool education; Economic Efficiency; North of Portugal 

Introdução 

A criança começa a ser educada desde o momento do seu nascimento no seio familiar. Fora 

de casa a educação pré-escolar será a etapa seguinte da educação básica no processo de 

educação ao longo da vida, sendo sempre complementada com a acção educativa da 

família.  

A frequência da educação pré-escolar é facultativa, no reconhecimento de que cabe, 

primeiramente à família a educação dos filhos, mas compete ao Estado contribuir 

activamente para a universalização da oferta da educação pré-escolar. (Lei Quadro da 

Educação Pré-Escolar, Lei nº 5/97, Capítulo II, artigo 3º) 
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Para assegurar este nível de ensino, em Portugal, existem duas redes de educação pré-

escolar: a rede pública e a rede privada 

Ambas as redes estão interligadas constituindo, desta forma, uma rede nacional de 

educação pré-escolar, com o objectivo de nacionalizar esta educação e de a fazer chegar 

cada vez mais a um maior número de crianças. 

No entanto, a necessidade premente de uma reorganização do sector em face dos desafios 

demográficos e das pressões da hodiernidade, implica a presença de instrumentos que 

informem os decisores do actual estado da educação pré-escolar em Portugal. 

Para responder a essa necessidade, surge o presente trabalho que se debruça sobre as 

especificidades da rede privada e da rede pública do pré-escolar português e que avança, 

com pioneirismo, para a quantificação da eficiência em cada uma das redes, observada nos 

concelhos do Norte de Portugal durante a última década. 

Neste sentido, a Secção 2 deste trabalho debruça-se sobre uma análise comparativa do 

disposto legalmente para cada rede e observa as implicações em termos de distribuição do 

número de alunos pelo país, na consideração das especificidades municipais. A Secção 3 

detalha um trabalho estatístico no sentido de avaliar os padrões de eficiência ao nível do 

pré-escolar, identificando as situações mais prementes de necessidades de implementação 

de medidas de reforço de eficiência assim como sinaliza estes valores (originais na 

Literatura) por município. A Secção 4 conclui. 

Caracterização da Rede Pública e da Rede Privada no sector da Educação Pré-

Escolar em Portugal (a última década)          

Rede Pública 

A rede pública da educação pré-escolar compreende todos os estabelecimentos de 

educação infantil, directamente dependentes do Ministério da Educação, ou seja, criados e 

a funcionar de acordo com as decisões do Estado/Assembleia Constituinte. 

De acordo com a Lei Quadro da Educação Pré-escolar, nestes estabelecimentos existem 

dois tipos de componentes: 

 a componente lectiva; 

 a componente sócio-educativa. 

A componente educativa para as crianças que frequentam o Jardim-de-Infância é da 

responsabilidade do Ministério da Educação. Esta componente é assegurada por um 
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docente devidamente especializado – Educador(a) de Infância e que segue as orientações 

imanadas do Ministério da Educação. (Lei nº 5/97, capitulo VI, artigo 18º) 

A componente sócio-educativa, está mencionada na Lei-quadro da Educação Pré-Escolar 

que em articulação com o Decreto-Lei nº 147/97 de 11 de Junho, define as bases em que 

esta componente é realizada. Assim, esta componente é da responsabilidade dos órgãos 

competentes, ou seja, dos agrupamentos/instituições em articulação com as Autarquias. 

Aqui, o Ministério da Educação tem a responsabilidade do carácter educativo, ficando a 

supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das actividades de animação e de 

apoio à família a cargo do Educador responsável pelo grupo. Esta supervisão é realizada 

após o horário lectivo diário, uma vez que abrange o âmbito da componente não lectiva dos 

estabelecimentos, e de acordo com o Despacho nº 12591/2006, de 16 de Junho, abrange: 

 a programação das actividades; 

 o acompanhamento das actividades através de reuniões com os respectivos dinamizadores; 

 a avaliação da sua realização; 

 reuniões com os encarregados de educação. 

Existe também uma ligação cooperante entre os pais/encarregados de educação na 

comparticipação de despesas. Por sua vez, às autarquias compete a disponibilização e a 

cedência dos espaços físicos; a contratação do pessoal auxiliar de educação, bem como 

todas as outras despesas de manutenção dos edifícios como, por exemplo: água, luz, 

telefones, aquecimento, entre outras.  

O Ministério da Educação tem o dever de atribuir uma pequena verba adicional por 

criança.   

Assim, e de forma a assegurar esta componente, o Ministério da Educação decidiu que a 

componente lectiva seria gratuita para todas as crianças. Os almoços e o prolongamento do 

horário seriam pagos ou não pelos pais de acordo com a sua situação económica 

devidamente comprovada e em conformidade com o escalão a que pertençam. (Lei Quadro 

da Educação Pré-Escolar, Lei nº 5/97, capítulo V, artigo 16º) 

Esta medida visa estimular e desenvolver o alargamento da rede nacional de educação pré-

escolar pública, promovendo uma política de igualdades de oportunidades de acesso a esta 

educação. 
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Em relação aos edifícios de educação pré-escolar da rede pública, estes são visivelmente 

mais existentes nas zonas urbanas, ou nas suas proximidades, mas em menor número nas 

zonas rurais.  

Educação Pré-Escola Pública: onde e como é ministrada? 

Este primeiro nível de educação é ministrado nos estabelecimentos construídos para estes 

fins denominados e conhecidos como Jardins-de-Infância. 

A sua componente lectiva é de 5 horas diárias, com um intervalo de 2 horas para o almoço 

que pode ser servido no Jardins-de-Infância desde que requerido no início do ano lectivo 

pelos pais/encarregados de educação. 

Aqui, as crianças desenvolverão projectos, participarão em actividades promovidas e 

orientadas em actividades livres que lhes proporcionarão uma aquisição de novos 

conhecimentos, novos sentimentos e afectos, novas vivências, novas experiências, novas 

aptidões e novas aprendizagens que contribuirão de uma forma directa e/ou indirecta para 

que o seu desenvolvimento global, cognitivo e psíquico vá crescendo de uma forma 

harmoniosa. 

A componente sócio-educativa aparece sempre que os pais/encarregados de educação por 

questões de necessidade temporária assim a requisitem. O seu horário será fixado no início 

do ano lectivo em reunião de pais e salvaguardando os interesses e bem-estar dos alunos, 

tentando responder às necessidades da maioria das famílias. Esta componente funcionará 

fora do horário da componente educativa e termina genericamente às 17h30m, horário que 

pode ser alargado de acordo com as necessidades dos pais e desde que seja aprovado pela 

Direcção Regional de Educação da zona.  

As mensalidades desta componente são calculadas tendo em conta o rendimento per capita, 

indexado à remuneração mínima mensal (RMM). Assim, e de acordo com o legislado no 

despacho conjunto nº 300/97 de 9 de Setembro (2º Série),artigo 3º, temos: 

  1º escalão – até 30 % do RMM; 

  2º escalão - > 30% até 50 % do RMM; 

  3º escalão - > 50% até 70% do RMM; 

  4º escalão - > 70% até 100% do RMM; 

  5º escalão - >100% até 150% do RMM; 

  6º escalão - >150% do RMM  
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Para o prolongamento de horário, o acréscimo na mensalidade é calculado de acordo com o 

estipulado no despacho referido anteriormente e está apresentada na tabela abaixo 

indicada. 

 Escalões de rendimento 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Acréscimo na mensalidade 
por Prolongamento de 

horário 

Até 5% 

 

Até 10% 

 

Até 12,5% 

 

15% 

 

15% 

 

17,5% 

 

 

Esta mensalidade pode variar entre um valor mínimo actual de 7€ mensais equivalente ao 

1º escalão e um valor máximo de 123€ mensais correspondente ao 6º escalão. É de 

referenciar que poderão existir crianças que não pagam nenhuma mensalidade, desde que o 

rendimento familiar per capita assim o permita. 

Como esta componente (prolongamento de horário), não tem uma finalidade pedagógica, 

poderá ser e é normalmente vigiada por monitores e/ou auxiliares de acção educativa, mas 

mesmo assim continua a ser coordenada pelo Educador(a) de Infância. 

Educação Pré-Escola Pública: nível etário? 

Pelo exposto e regulamentado na Lei Quadro (Lei nº 5/97, artigo 3º), esta educação 

destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 5/6 anos, ou seja, a idade 

de ingresso no ensino básico. 

O critério de acesso a esta rede é, sempre que possível, a idade das crianças. Não havendo 

vagas suficientes para o número de crianças inscritas, e, caso seja necessário far-se-á uma 

selecção, dando preferência às crianças mais velhas, ou seja, as crianças de 5 anos, seguir-

se-ão as de 4 anos e por último as de três anos de idade, cumprindo-se assim, o disposto no 

Despacho n.3º/SEAE/2002, de 28 de Junho. 

Como podemos verificar a idade mínima para ingressar na rede pública da educação pré-

escolar é 3 anos de idade, ou seja, os 36 meses. Assim, sendo cabe-nos agora perguntar: a 

quem serão entregues as crianças/bebés quando a mãe ao fim de 5 meses de licença de 

maternidade, regressar ao trabalho/emprego?  

Questões para as quais a rede pública ainda não tem soluções. A educação pré-escolar dos 

4/5 meses de idade até aos 36 meses não é contemplada nem leccionada na rede pública, o 

que gera espaço para a resposta do segmento do pré-escolar privado. 
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Constituição de grupos 

Os grupos constituídos na rede pública são grupos homogéneos ou heterogéneos, 

dependendo dos meios de referência e dos meios de pertença das crianças. 

Nesta rede é mais frequente existirem grupos heterogéneos em função da idade, 

constituindo as denominadas e conhecidas salas mistas, do que grupos totalmente 

homogéneos. 

De acordo com a Lei em vigor, cada sala de educação pré-escolar terá em média entre 20 e 

25 crianças. Necessitando cada criança de 2 metros quadrados cada sala terá, portanto entre 

os 40 e 50 metros quadrados cumprindo-se assim o disposto no Despacho Conjunto nº 

268/97 de 25 de Agosto. 

Contudo, existem excepções relativamente às zonas de pouca densidade populacional 

infantil/jovem, como é o caso de algumas aldeias de Trás-os-Montes e Alto Douro, das 

Beiras e do Alto e Baixo Alentejo. 

Educação Pré-Escola Pública: qual o método usado? 

Através da Tutela Pedagógica Única (Lei nº 5/97, capítulo III, artigo 8º), cabe ao 

Ministério da Educação assegurar a qualidade do ensino ministrada na educação pré-

escolar, bem como financiar os encargos pertencentes à componente educativa. 

Este conceito é da competência do Ministério da Educação, tendo em conta o que diz a 

Lei-Quadro para a Educação Pré-Escolar.  

Assim, a Tutela Única “é o instrumento mais adequado para conseguir que todos os 

contextos de educação pré-escolar concretizem a oferta de educação de infância como 

serviço educativo e como serviço social” e implica “a criação de regras comuns a todos os 

contextos de educação pré-escolar” (Formosinho, 1997, p. 35). 

Segundo esta Lei, (no artigo 8º), o Estado define as Orientações Gerais da Educação Pré-

Escolar, cabendo-lhe os aspectos pedagógicos e técnicos e competindo-lhe: 

 definir regras para o enquadramento da actividade dos estabelecimentos de educação pré-

escolar; 

 definir objectivos e linhas de orientação curricular; 

 definir os requisitos habilitacionais do pessoal que presta serviço nos estabelecimento de 

educação pré-escolar; 

 definir e assegurar a formação do pessoal; 
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 apoiar as actividades de animação pedagógica; 

 definir regras de  avaliação de qualidade dos serviços; 

 realizar actividades de fiscalização e inspecção. 

A ideia de Tutela Pedagógica Única é a forma de se alcançar múltiplas possibilidades, de 

acordo com a lei e atribuindo responsabilidades entre os vários e diferentes intervenientes. 

Assim, as dimensões da Tutela Única, segundo Vasconcelos (1998) são: 

 o reconhecimento da diversidade de modalidades de educação pré-escolar, em adequação aos 

contextos e possibilidades locais, mas salvaguardando sempre a dupla vertente da educação pré-

escolar como primeira etapa da educação básica: a função educativa e o apoio social às famílias. 

 a articulação primordial com o 1º ciclo do ensino básico; 

 o estabelecimento de normas, critérios pedagógicos e técnicos de instalação e/ou adaptações de 

instalações. 

 a concepção, lançamento e acompanhamento de Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar a nível nacional; 

 a valorização do pessoal técnico e auxiliar e o compromisso pela sua formação contínua; 

 o envolvimento dos Pais de forma contínua; 

 a definição de regras de avaliação da qualidade dos serviços sob o ponto de vista educativo e 

social. (Estabeleceram-se parâmetros avaliativos para os diferentes tipos de serviços); 

 a fiscalização e inspecção, bem como o apoio à animação pedagógica; 

 a salvaguarda do princípio de igualdade de oportunidades e de correcção de assimetrias sociais. 

O ano de 1997 foi um ano muito importante, para a Educação Pré-Escolar. Assim, além 

deste nível de ensino começar a ser de total responsabilidade do Estado, fomentou-se uma 

rede nacional de estabelecimentos de educação pré-escolar, para assim, se conseguir atingir 

com êxito, o que estava definido no Decreto Lei nº 147/97, isto é, a igualdade de acesso à 

educação a todas as crianças. 

Neste mesmo ano a equipa de trabalho da educação pré-escolar do Ministério da Educação 

apresentou as Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar, para que assim todos os 

contextos educativos em Portugal deixassem de sofrer e de serem dependentes de acções 

individuais educativas e passassem a fazer parte de um sistema educativo coerente. 

De forma a valorizar o lançamento das Orientações Curriculares, em 1998, o Ministério da 

Educação lançou um outro documento intitulado “Qualidade e Projecto na Educação Pré-

Escolar”, onde se apresentavam as principais conclusões do Projecto Pré-Primário que teve 
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a participação Portuguesa da Internacional Association for the Evaluation Achievement, e 

cujo objectivo foi o de como melhorar as primeiras experiências educativas das crianças. 

Assim, chegaram à conclusão que em Portugal era relevante salientar: 

 A dificuldade que os educadores de infância portugueses mostravam em especificar o 

curriculum por eles seguido; 

 A suficiente qualidade dos jardins-de-infância; 

O facto dos projectos educativos desenvolvidos por diferentes escolas serem “Projectos por 

Decreto”, ou seja, serem o resultado do cumprimento de um decreto elaborado pelo 

governo, e não, como sendo o resultado dos interesses das crianças, nem dos profissionais 

educativos perante as características essenciais dos contextos em que trabalhavam. 

Por tudo isto é que as Orientações Curriculares se tornaram num documento muito 

importante para a educação pré-escolar e tiveram um influente impacto nas práticas 

pedagógicas de todos os Educadores de Infância, principalmente dos mais novos.  

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (Ministério da Educação, 1997) 

têm como finalidade serem “um ponto de apoio para a educação pré-escolar enquanto 

primeira etapa de educação básica, estrutura de suporte de uma educação que se 

desenvolve ao longo da vida” (p. 7) 

Com a aprovação das Orientações Curriculares (Despacho nº 5220/97 de 10 de Julho) e o 

seu lançamento, pretendeu-se implementar e uniformizar a prática pedagógica, fornecendo 

aos Educadores de Infância um conjunto de princípios pedagógicos e organizativos para 

estes usarem no seu dia-a-dia, tendo sempre como base uma educação de qualidade. Como 

quadro de referência para todos os educadores, estas Orientações vinculam a 

intencionalidade do processo educativo neste nível de educação devendo o Educador ter 

em conta (Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007): 

 os objectivos gerais enunciados na Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar; 

  a organização do ambiente educativo; 

 as áreas de conteúdo definidas nas Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar; 

 a continuidade e a intencionalidade educativas. 

As Orientações Curriculares dividem as áreas do conhecimento infantil em três áreas 

distintas, que são:  

 Área de Formação Pessoal e Social; 
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 Área de Expressão e Comunicação que se divide em três domínios: domínio das expressões 

motora, dramática, plástica e musical; domínio da linguagem oral e abordagem à escrita; domínio 

da matemática; 

  Área do Conhecimento do Mundo. 

Estas áreas devem ser sempre trabalhadas de forma articulada e globalizadora. Por isso, 

durante as cinco horas lectivas serão desenvolvidas actividades lúdico-pedagógicas com as 

crianças, de forma a estas realizarem aprendizagens significativas. 

Estas actividades serão planeadas com as crianças, procurando deste modo dar 

cumprimento à Declaração dos Direitos Humanos ratificada por Portugal que preconizava 

e defendia que o papel da criança no seu próprio processo educativo é um papel 

participativo. 

Atendendo à Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007, outros documentos são também dignos 

de consideração como instrumentos de apoio à organização e gestão do currículo da 

Educação Pré-Escolar. São eles: 

 projecto curricular de escola; 

 projecto curricular de turma. 

Em ambos, os educadores deverão ter uma participação activa. 

Educação Pré-Escola Pública: refeições e transportes? 

Actualmente, muitos jardins-de-infância em colaboração com as autarquias e com os 

pais/encarregados de educação já fornecem o almoço às crianças, o qual foi previamente 

requisitado pelos seus familiares. O pagamento das refeições é feito na Autarquia da 

localidade e de acordo com rendimentos per capita de cada família observando o despacho 

conjunto nº 300/97 de 9 de Setembro (II série), artigo 3º. Assim a tabela de subsídios 

alimentares de frequência de educação pré-escolar e de acordo com a portaria acima 

mencionada é: 

   Apoio à família/escalões de rendimento 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Alimentação Até 10% Até 12,5% Até 15% 15% 17,5% 17,5% 

 

Esta mensalidade pode variar entre um valor mínimo actual de 13€ mensais equivalente ao 

1º escalão e um valor máximo de 32,12€ mensais correspondente ao 6º escalão. Porém 
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existem crianças que não pagam nenhuma mensalidade de alimentação, desde que as suas 

famílias estejam abrangidas pelo rendimento mínimo garantido. Esta situação está prevista 

no despacho acima referido no artigo 10º. 

Algumas autarquias também asseguram o transporte das crianças sempre que necessário e 

com aviso prévio do educador(a) de infância. 

 Rede Privada  

A rede privada é a outra rede de educação pré-escolar. Esta rede engloba as Instituições de 

educação pré-escolar que funcionam em estabelecimentos de ensino particular ou 

cooperativo, em Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS), como, por exemplo, 

as Creches/Jardins de infância das Santas Casas da Misericórdia e em instituições sem fins 

lucrativos, que prossigam actividades no domínio da educação e do ensino. 

Neste tipo de rede temos instituições distintas e com diferentes formas administrativas, o 

que contribui para a geração de uma significativa diversidade de desempenhos endógenos. 

Assim, nas IPSS a componente educativa, a componente de apoio á família e as refeições 

são pagas pelos pais, pois todas estão incluídas na mensalidade. As mensalidades são 

calculadas em função da declaração de IRS dos pais/encarregados de educação. De acordo 

com o Despacho Conjunto nº 300/97 (2º série) de 9 de Setembro e na Orientação 

Normativa, Circular nº 3, de 2 de Maio de 1997, as mensalidades variam conforme os 

escalões de rendimento e conforme as valências, contudo as Instituições têm sempre uma 

margem de controle na determinação das percentagens para cada escalão, bem como na 

mensalidade a cargo dos pais. Assim, para a valência Jardim-de-Infância, os escalões de 

rendimento e de capitação, são: 

Escalões 

de 

rendimento 

Escalões 

de 

capitação 

Percentagem 

a 

aplicar 

Comparticipação 

a 

pagar 

0º a) Isenção 0,00% 0,00% 

1º Até 30% Até 128€ 15% Até 19€ 

2º De 30% a 50% De 128€ a 213€ 22,5% De 29€ a 48€ 

3º De 50% a 70% De 213€ a 298€ 27,5% De 59€ a 82€ 

4º De 70% a 100% De 298€ a 426€ 30% De 89€ a 128€ 

5º De 100% a 150% De 426€ a 639€ 32,5% De 139€ a 208€ 

6º Mais de 150% Mais de 639€ 35% 224€ 

a) Situações excepcionais de acordo com o artigo 10º do Despacho conjunto nº 300/97 (2ª Série) de 9 de Setembro e 
após decisão da Mesa Administrativa. 

b) Estes valores a cargo dos pais podem varia de Instituição para Instituição de acordo com as percentagens 
estabelecidas pelas Mesas Administrativas e regulamentadas no Regulamento Interno da Instituição. Contudo os 
valores na maioria, ou em quase todas, senão mesmo em todas as Instituições encontram-se dentro dos  
intervalos dos valores na tabela em cima apresentada. 
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Nestas Instituições, as crianças que se encontram em famílias de acolhimento, ou em 

Instituições de acolhimento de crianças, são consideradas crianças de risco e como tal não 

pagam mensalidade. 

Nos estabelecimentos privados sem fins lucrativos, o Estado, através do Ministério da 

Educação, estabelece com as entidades tutelares dos estabelecimentos do ensino particular 

e cooperativo contratos de desenvolvimento para a educação pré-escolar, na modalidade de 

apoio à família. 

Nas Instituições privadas, as mensalidades são estabelecidas pela direcção. Estas 

Instituições não recebem qualquer subsídio do Estado nem têm qualquer tipo de protocolo 

com o Ministério da Solidariedade Social. 

Tal como na rede pública a componente lectiva destas Instituições está a cargo e é 

ministrada por um Educador(a) de Infância. A componente de apoio à família é exercida 

pelas Auxiliares de Acção Educativa e Coordenada na mesma pela Educadora. 

Se, para além do horário estabelecido no regulamento interno, os pais/encarregados de 

educação estiverem interessados no prolongamento do horário, este prolongamento, em 

algumas Instituições é pago como parcela adicional e de acordo com o que está 

referenciado no Regulamento Interno. 

Educação Pré-Escola Privada: onde é ministrada? 

A educação pré-escolar privada é leccionada em Instituições Particulares de Solidariedade 

Social (IPSS) e/ou em Instituições Privadas constituídas para este fim. Também pode ser 

leccionada em edifícios adaptados e com as características necessárias para o trabalho a 

desenvolver com as crianças de tenra idade, desde que correspondam ao preconizada pelo 

Despacho Conjunto nº 268/97 de 25 de Agosto. 

Estes Estabelecimentos, ou seja, os da rede privada, encontram-se mais frequentemente e 

em maior número nas zonas urbanas e nas cidades do interior. 

Uma grande parte das nossas aldeias e algumas zonas do País não têm rede privada de 

educação pré-escolar. 

O horário de funcionamento desta rede é muito diversificado, ou seja, varia de Instituição 

para Instituição, dentro e fora da mesma região. A maior parte delas estão abertas desde as 

7.00h/7.30h às 18.30h/19.30h. Contudo, existem outras Instituições que têm um horário de 

funcionamento ainda mais alargado.  
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Os horários destes estabelecimentos podem ser alargados de acordo com as necessidades 

da maioria dos pais. 

Nestes estabelecimentos as crianças (além da componente lectiva que tem os mesmo 

objectivos que a da rede pública), têm sempre acesso a uma ou duas actividades extra-

curriculares incluídas na mensalidade. Outras Instituições têm um leque mais variado de 

actividades extra-curriculares de acordo com o interesse, gosto e vontade das crianças e 

dos pais. As despesas de frequentação destas actividades são de competência dos pais. 

Educação Pré-Escola Privada: nível etário? 

Esta rede de educação pré-escolar, têm duas valências de ensino. O jardim-de-infância e as 

creches, de acordo com as suas idades.  

Assim, o nível etário das crianças que frequentam os jardins-de-infância desta rede varia 

entre os 3 e os 5/6 anos de idade. A idade das crianças que frequentam as creches é 

compreendida entre os 4/5 meses e os 36 meses de idade. 

Numa grande parte destas Instituições e sempre que possível procura-se formar grupos 

homogéneos em idade. Contudo, existem casos/situações em que isto não é possível e ter-

se-á de criar grupos heterogéneos. 

O número de crianças por sala depende dos espaços físico da mesma mas tem de estar de 

acordo com o Despacho Conjunto nº 268/97 de 25 de Agosto, e, poderá variar entre 20 a 

25 crianças por sala. Se a turma tiver a lotação máxima, e uma criança for proveniente de 

uma Instituição de apoio a menores, da Segurança Social, de uma Associação ou de 

qualquer situação de risco o número poderá ser alargado. 

A rede privada é a única rede que valoriza a educação antes dos 3 anos de idade. Assim, a 

maioria das estruturas da educação pré-escolar de solidariedade social e/ou privadas 

possuem Creches, que são estruturas físicas com as características necessárias e 

compatíveis com a idade das crianças que acolhem. Estas Instituições, tentam responder de 

forma adequada ás necessidades das crianças com idades compreendidas entre os 5/6 

meses e os 36 meses de idade. A componente pedagógica está sempre a cargo de um 

profissional competente, ou seja, de um Educador(a) de Infância e a componente de apoio 

à família é exercida/visionado pelas Auxiliares e coordenada pelo(a) Educador(a). 

A mensalidade é suportada pelos pais e não está incluída qualquer actividade extra-

curricular. Estes edifícios encontram-se principalmente nos grandes centros urbanos, mas 
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actualmente já se começam a ver em algumas vilas de Portugal, mas em número ainda 

reduzido. 

Assim, as mensalidades para a Creche são calculadas de acordo com a tabela abaixo 

indicada: 

Escalões 
de 

rendimento 

Escalões 
de 

capitação 

Percentagem 
a 

aplicar 
0º a) Isenção 0,00% 
1º Até 30% Até 120€ 30% 
2º De 30% a 50% De 120€ a 200€ 35% 
3º De 50% a 70% De 200€ a 282€ 45% 
4º De 70% a 100% De 282€ a 403€ 50% 
5º De 100% a 150% De 403€ a 604€ 55% 
6º Mais de 150% Mais de 604€ 60% 

a) Situações excepcionais de acordo com o artigo 10º do Despacho conjunto 
nº 300/97 (2ª Série) de 9 de Setembro e após decisão da Mesa 
Administrativa. 

b) Estes valores a cargo dos pais podem varia de Instituição para Instituição 
de acordo com as percentagens estabelecidas pelas Mesas Administrativas 
e regulamentadas no Regulamento Interno da Instituição. Contudo os 
valores na maioria, ou em quase todas, senão mesmo em todas as 
Instituições encontram-se dentro dos  intervalos dos valores na tabela em 
cima apresentada. 

Educação Pré-Escola Privada: método usado? 

A metodologia usada na rede privada deve ter em conta o Regulamento Interno da 

Instituição e o Projecto Institucional. Apesar de não serem supervisionadas pelo Estado, 

têm de cumprir as Leis, Decretos-lei, Portarias, Normas, Despachos-Normativos emanados 

pelo Ministério da Educação, aprovados pela Assembleia da República e publicados no 

Diário da República. 

Aqui, o recurso dos profissionais de educação às orientações curriculares também é muito 

frequente. Por isso, e na maioria das Instituições Privadas e nas Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, a componente lectiva é pensada e planeada com as crianças e para as 

crianças. Porém, existem actividades que são decididas em reunião de conselho 

pedagógico de acordo com os interesses e ideais da administraçãoi. 

 Educação Pré-Escola Privada: refeições e transportes? 

Nestas Instituições, duas das principais refeições diárias, ou seja, o almoço e o lanche, já 

estão incluídas na mensalidade que é suportada pelos pais. Quando os pais, por algum 

motivo, não quiserem que as crianças almocem na Instituição esta mensalidade poderá ser 

descontada na mensalidade total desde que a Instituição seja avisada atempadamente. O 

pequeno-almoço para as crianças que vão para a Instituição muito cedo e o segundo lanche 
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para as crianças que permanecem na Instituição até tarde são suportados e de 

responsabilidade dos pais, na maioria das Instituições. 

Algumas das Instituições pertencentes a esta rede privada já possuem transporte próprio. 

Deste modo, mais facilmente irão buscar e levar as crianças a casa, e também transportá-

las sempre que for necessário. Este transporte tem de estar de acordo com a legislação dos 

transportes terrestres em vigor, e adaptados para o transporte de crianças com menos de 

dez anos de idade, ou seja, equipados com cintos de segurança e cadeiras de transportes 

reconhecidas de acordo com as normas estabelecidas pela União Europeia. 

Síntese da Caracterização das redes do pré-escolar 

Em Apêndice surge a Tabela A1, que sintetiza a caracterização das redes do pré-escolar em 

Portugal. 

Em termos de consequências relativamente ao número de alunos por unidade de 

profissional educativo ou por estabelecimento de ensino, a actual caracterização das redes 

possibilita alguns comentários. 

Em primeiro lugar, é expectável um valor mais elevado de qualquer um desses rácios na 

rede privada se não prevalecerem efeitos dissuasores em questões como o pagamento das 

mensalidades (Como observado, o Estado pode subsidiar a frequência das crianças na rede 

do pré-escolar privado na observação de certas condicionantes). Para este resultado, 

concorre o facto de que a rede privada recebe um leque mais diversificado de crianças em 

termos etários (acolhe crianças desde os primeiros meses ao contrário da rede pública, que 

só acolhe crianças desde os 36 meses).  

Em segundo lugar, existe uma tendência para que o sector privado (as IPSS, por 

conveniência metodológica neste trabalho, podem ser aqui inseridas) receba crianças em 

situações de fragilidade social, havendo uma comparticipação dos mecanismos de apoio do 

Estado (como da Segurança Social) pela sua frequência. Esta tendência concorre para 

valores superiores das crianças por educador ou por estabelecimento no segmento privado 

do que no segmento público. 

Em terceiro lugar, a tentativa de generalização da rede pública pelo território, visível na 

alçada dos edifícios escolares e na colocação de profissionais, pode levar também para esse 

menor valor relativo (em média) ao número de crianças por estabelecimento público face 

ao número de crianças por estabelecimento privado. 
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No entanto, quando pretendemos analisar a eficiência dos resultados, não olhamos 

unicamente para o output mas discutimo-lo em termos de superação de resposta aos 

desafios colocados pelos factores intervenientes nos processos. 

A próxima Secção detalhará a avaliação dos padrões de eficiência no pré-escolar 

relativamente ao Norte de Portugal observado nos últimos dez anos. 

Eficiência económica na educação pré-escolar do Norte de Portugal 

 Noção seguida e modelos estimados 

O conceito de “eficiência económica” é um conceito complexo, dada a sua longa história 

na Ciência Económica. No presente trabalho, que pretende analisar o nível de eficiência 

económica na rede do pré-escolar nos concelhos do Norte de Portugal, vai seguir-se um 

conceito de eficiência técnica (Iregui, Melo e Ramos, 2007) pelo qual se designa por 

eficiência a capacidade de obtenção do máximo de rendimento através de um vector de 

factores produtivos e de um dado nível de tecnologia. 

Neste caso, pretende-se avaliar de que modo os diferentes factores intervenientes no 

processo educativo ao nível do pré-escolar, nas NUTS 3 do Norte de Portugal, estão a 

gerar níveis diferenciados de resultados finais, aferidos por duas realidades (rede pública e 

rede privada) observadas por dois indicadores convencionais de rendimento escolar: o 

número de alunos por docente e o número de alunos por estabelecimento de ensino. 

Ilustrando este conceito de eficiência através de um Modelo de Fronteira, temos a Figura 1. 

Figura 1 – Medição da eficiência económica através de uma Fronteira de Possibilidades de 
Produção 

 

Na Figura 1, compreende-se que com os recursos UU e RR, atingir-se-ia uma dada 

produção eficiente sugerida pela área envolvida pela curva F. No entanto, opções 

ineficientes geram pontos interiores a essa área. Por exemplo, optando por u unidades de 

UU combinadas com R unidades de RR, a produção alcançada seria dada pela área 
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resultante da soma da parte branca com a parte verde (a medida respectiva de eficiência 

identificar-se-ia com a proporção da área branca mais a área verde sobre a área total 

envolvida por F). Optando por outra combinação ineficiente, por exemplo, U e r, então a 

produção alcançada seria correspondente à soma da parte branca com a zona vermelha (e a 

medida de eficiência seria equivalente à proporção da parte branca mais a parte vermelha 

sobre a área total envolvida por F).  

Uma linearização da função de produção ao nosso modelo de análise de eficiência 

subjacente recorre à equação 1 (Battese e Coelli, 1995): 

uvzxy   '         (Eq.1) 

Pela Eq. 1, sugere-se que o resultado y depende de um vector x de factores produtivos e de 

um termo de erro composto. Este termo de erro divide-se em v e em u. v é uma  variável 

aleatória, com uma distribuição normal dos seus valores e com média de zero, que capta 

todas as situações influentes que escapam à modelização seguida. u é uma variável 

aferidora do padrão de ineficiência, caracterizada por valores positivos e com a seguinte 

distribuição:   











M

j
ijj zNu
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2
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Onde 0  e j são termos a serem estimados. Como, entre outros, Battese e Coelli (1995) 

demonstraram, esta caracterização da distribuição estatística da variável u é preferível a 

u~N[0, ], na medida em que estes autores provaram que incorporando os z factores 

contextuais na caracterização da distribuição de u geram-se medidas de ineficiência mais 

robustas do que quando estes z factores intervêm directamente na função-produção como 

regressores exógenos. 

2

Nesta fase, convém salientar que y não é uma medida da quantidade do produto (neste 

caso, do produto educativo, como recordado por Hanushek, 1986, ou Iregui et al, 2007) 

mas y é antes uma sugestão do rendimento da oferta educativa. 

O modelo estatístico a ser estimado assume uma Função Cobb-Douglas (Eq. 2). Esta 

função vai ser estimada com 672 observações (relativas a 96 concelhos i observados por 7 

anos t, entre 2000 a 2006): 





k

k
itititkkit uvXY

1
,0 lnln         (Eq. 2) 

Como descrito,  
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Assim,  vai assumir dois valores já apresentados: o número médio de crianças por 

educador ou, então, o número de crianças por estabelecimento do concelho i em t.  

itY

Estes indicadores apresentam algumas vantagens imediatas, relativas eminentemente a 

quais os casos municipais de maior ou de menor eficiência na oferta educativa do pré-

escolar. Como facilmente se constata na literatura, este estudo é pioneiro ainda na 

capacidade comparativa de avaliar a eficiência económica para a dimensão pública e para a 

dimensão privada desta oferta educativa além de avaliar os municípios do Norte de 

Portugal numa dimensão nunca antes estudada. 

Uma leitura simplista e primária destas medidas de rendimento poderia induzir um erro 

interpretativo – que os municípios com um maior nível de intensidade dos indicadores (por 

exemplo, os municípios com valores maiores de alunos por docente) seriam os municípios 

mais eficientes. A metodologia aqui seguida vai, aliás, contrariar esse enviesamento 

interpretativo. Vai ser possível, pelo contrário, verificar quais os municípios que com o 

mesmo conjunto de estímulos recebidos pelos factores produtivos e pelas condições 

contextuais apresentam uma resposta mais eficiente (isto é, um melhor aproveitamento 

desses recursos factoriais). E esse aproveitamento não é coincidente, acriticamente ou 

aprioristicamente, com valores superiores da produção final. 

Na Eq. 2,  identifica a gama de inputs que intervêm directamente no número de alunos 

a frequentar o ensino pré-primária (Hanushek, 1986; Iregui et al, 2007):  

itkX ,

- Densidade populacional, 

- Taxa de natalidade,  

- e Taxa de fecundidade. 

 Zj,it assume o vector de variáveis sócio-económicas que condiciona o contexto 

tecnológico de produção, variáveis que reflectem o nível de desenvolvimento económico 

do local, o seu nível de assistência médica e o de padrão cultural (Mourão, 2004; Mourão, 

2008): 

- Taxa de mortalidade, 

- Taxa de nupcialidade, 

- Taxa de divórcio, 

- Índice de Envelhecimento, 
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- Volume de Vendas por Empregado, 

- Levantamentos por terminal bancário electrónico (vulgo, multibanco), 

- Despesas do município per capita, 

- Número de Médicos por mil habitantes, 

- Número de Farmácias no concelho, 

- e Utilizadores por biblioteca. 

A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis envolvidas neste estudo 

(medidas de rendimento, inputs e variáveis condicionantes). 

Tabela 1 – Variáveis descritivas 

Variáveis (escala log) Número de observações Média Desvio-padrão Mínimo Máximo
Alunos/ docente (público) 672 2,0000 0,2251 0,2589 3,2460

Alunos/ docente (privado) 672 2,2321 0,7011 0,0856 3,8150
Alunos/ Estabelecimento 
(público) 672 2,6161 0,7294 0,7507 7,2130

Alunos/ Estabelecimento 
(privado) 672 3,3125 1,1914 0,4774 8,7413
Densidade Populacional 672 4,3810 1,4753 2,8379 8,5203

Taxa de Natalidade 672 1,7946 0,4043 1,6870 2,0059
Taxa de Mortalidade 672 1,8214 0,3985 1,2514 3,0196
Taxa de Nupcialidade 672 1,1369 0,3926 0,6959 2,3080

Taxa de Divórcio 672 -0,0074 0,3112 -1,1169 1,0833
Taxa de Fecundidade 672 2,5729 1,0729 0,6222 4,8038
Índice de Envelhecimento 672 4,1935 0,6090 0,5980 5,9983
Volume de Vendas por 
empregado 672 3,4479 0,7507 1,0656 4,8620
Levantamentos por terminal 672 3,1310 0,8807 0,4281 6,1987
Despesas Municipais per 
capita 672 0,3378 1,6307 -1,8664 5,2117
Taxa de Mortalidade Infantil 672 1,0491 0,6657 0,3532 3,6678
Médicos por mil habitantes 672 0,1101 0,4694 -1,5009 2,9119

Farmácias por concelho 672 -0,2798 0,6360 -1,5162 1,6555
Utilizadores por biblioteca 672 5,2872 3,5770 0,7537 10,7518  

Fontes: INE, Anuários Estatísticos da Região Norte (anos compreendidos entre 2000 e 2006) 

Como previsto na Sub-Secção 2.3, a Tabela 1 comprova que os rácios alunos/docente e 

alunos/estabelecimento são, em média, mais elevados no segmento privado do que no 

público. No entanto, regista-se ainda uma maior dispersão de valores face ao valor central 

(um maior desvio-padrão) no sector privado. 

A próxima sub-secção detalhará os resultados em termos de eficiência económica. 

Resultados 

Resultados das Funções-Produção 

A Tabela 2 apresenta os resultados da estimação da Eq. 2, através do software de análise de 

eficiência FRONTIER V. 4.1.  
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Tabela 2 – Estimação das Funções-Produção 

Variáveis Alunos/docente 
(Público) 

Alunos/docente 
(Privado) 

Alunos/Estabelecimento 
(Público) 

Alunos/Estabelecimento 
(Privado) 

Intercepção 3,071 
(0,358) 

4,174 
(0,907) 

4,188 
(0,881) 

5,468 
(1,467) 

Densidade Populacional 0,083 
(0,012) 

-6,361 
(0,039) 

0,127 
(0,040) 

0,016 
(0,080) 

Taxa de Natalidade -0,017 
(0,065) 

-0,234 
(0,196) 

0,006 
(0,181) 

0,041 
(0,272) 

Taxa de Mortalidade -0,006 
(0,066) 

-0,652 
(0,193) 

-0,352 
(0,185) 

-0,475 
(0,315) 

Taxa de Nupcialidade 0,024 
(0,037) 

0,033 
(0,116) 

-0,029 
(0,109) 

0,102 
(0,174) 

Taxa de Divórcio -0,036 
(0,017) 

-0,033 
(0,058) 

-0,007 
(0,053) 

-0,056 
(0,079) 

Taxa de Fecundidade -0,002 
(0,008) 

-0,011 
(0,027) 

-0,021 
(0,024) 

0,030 
(0,034) 

Índice de 
Envelhecimento 

-0,127 
(0,054) 

0,099 
(0,111) 

-0,036 
(0,100) 

-0,116 
(0,147) 

Volume de Vendas por 
empregado 

-0,095 
(0,028) 

-0,095 
(0,092) 

-0,134 
(0,094) 

-0,013 
(0,170) 

Levantamentos por 
terminal 

0,039 
(0,020) 

0,205 
(0,054) 

0,017 
(0,050) 

0,051 
(0,075) 

Despesas Municipais per 
capita 

-0,060 
(0,011) 

-0,103 
(0,036) 

-0,056 
(0,035) 

-0,025 
(0,062) 

Taxa de Mortalidade 
Infantil 

-0,022 
(0,012) 

-0,060 
(0,040) 

0,062 
(0,038) 

0,054 
(0,058) 

Médicos por mil 
habitantes 

0,041 
(0,015) 

0,147 
(0,049) 

0,135 
(0,049) 

0,288 
(0,090) 

Farmácias por 
município 

0,015 
(0,011) 

0,010 
(0,037) 

0,004 
(0,033) 

-0,023 
(0,050) 

Utilizadores por 
biblioteca 

0,008 
(0,003) 

0,034 
(0,011) 

-0,006 
(0,010) 

-0,002 
(0,014) 

2  
0,062 

(0,004) 
1,060 

(0,165) 
0,402 

(0,033) 
1,827 

(0,218) 
  0,600 

(0,054) 
0,940 

(0,112) 
0,198 

(0,067) 
0,670 

(0,042) 
Nota: Erros estimados entre parêntesis. 

Observando as estimações para cada função-produção, constata-se que existe uma certa 

rigidez no modelo relativo ao número de alunos por estabelecimento de ensino, em 

especial no ensino privado, na medida em que este indicador só reage significativamente a 

uma variável (neste caso, só reage ao número de médicos por mil habitantes, variável 

indiciadora do padrão de assistência a questões de saúde da população). Assim, espera-se 

que um aumento em 1% do número de médicos por mil habitantes conduza a um aumento 

de 0,29% do rácio municipal entre o número de alunos a frequentar o ensino pré-escolar 

privado e o número de estabelecimentos privados de ensino pré-escolar. 

Relativamente ao número de alunos por estabelecimento de ensino público, existe um 

leque mais amplo de factores intervenientes além do número de médicos por mil 

habitantes, nomeadamente a densidade populacional (geradora de uma maior oferta 

potencial de crianças em idade pré-escolar) e a taxa de mortalidade no geral (que, se 

reduzida, possibilita valores mais elevados de alunos por estabelecimento de ensino). 

Quando avaliamos o número de alunos por docente do pré-escolar, constatamos que existe 

uma maior diversidade de factores intervenientes face ao número de alunos por 

estabelecimento do mesmo segmento de ensino. Assim, verificou-se que existe um 

aumento dos valores associados a esta variável (independentemente da variável ser relativa 
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a serviços públicos ou a serviços privados) por valores superiores do número de médicos 

por mil habitantes, do número de utilizadores das bibliotecas municipais e do valor dos 

levantamentos por terminal bancário electrónico. Esta leitura salienta, assim, que 

municípios com um maior padrão de desenvolvimento sócio-económico são espaços 

caracterizados pela existência de um maior número de crianças por educador de infância. 

No entanto, a densidade populacional proporciona efeitos contrários na variável relativa ao 

número de crianças por educador, em função da qualidade pública ou da qualidade privada 

dos prestadores de serviços. Assim, se um aumento de 1% desta variável leva a um 

aumento de 0,08% do número de crianças por educador de infância em unidades do sector 

público, já o mesmo aumento de 1% conduz a uma redução de 6,34% do rácio em questão 

no sector privado. 

A razão subjacente a esta disparidade de comportamento encontra-se no efeito diferenciado 

que o aumento da densidade populacional gera na dimensão considerada no denominador 

do rácio do número de crianças por educador de infância. Assim, quando a densidade 

populacional aumenta existe uma tendência para aumentar o número global de crianças a 

recorrer ao pré-escolar (efeito sobre o numerador do rácio). Mas quando a densidade 

populacional aumenta existe uma tendência mais acentuada para o aparecimento de mais 

profissionais do ensino básico a laborar no pré-escolar que, dadas as contingências do 

sector público (número fixo de educadores atribuídos a cada estabelecimento e oferta 

limitada a crianças com mais de 36 meses, como descrito na secção anterior) gera um 

maior fluxo destes profissionais para o sector privado. Como resultado, ainda que o 

numerador possa crescer, o aumento no denominador do sector privado é mais acentuado, 

levando a uma diminuição do rácio em observação. 

Existe a necessidade de uma leitura próxima quando temos de interpretar os coeficientes 

negativos que foram estimados. Por exemplo, quando observamos que um aumento da taxa 

de divórcio ou do volume de vendas por empregado conduz a uma redução do número de 

crianças por educador no segmento público, os motivos principais deste efeito prendem-se 

ao padrão urbano mais acentuado nos municípios onde a taxa de divórcio ou o volume de 

vendas por empregado é superior, espaços onde a presença da concorrência do segmento 

privado conduz a menores valores do rácio de crianças por educador no público. 

É especialmente curiosa a existência de coeficientes negativos alcançados para a variável 

da despesa municipal per capita, quer considerando o modelo explicativo do número de 
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crianças por educador em serviço público quer considerando o número de crianças por 

educador em serviço privado. A explicação mais consistente sugere que os municípios com 

maior despesa pública per capita são municípios com uma maior capacidade de 

atractividade de profissionais do pré-escolar, levando a uma menor concentração do rácio 

relativo ao número de alunos por profissional qualificado. 

Os coeficientes estimados relativos aos factores gamma ( ) e sigma ( ) traduzem 

medidas ligadas directamente à variância do erro estimado para cada modelo.  

Um factor gamma traduz (como sugerido no desenho das equações anteriores) a 

participação estimada do termo de ineficiência na variância do erro composto. Assim, um 

gamma mais elevado está associado a uma variabilidade mais acentuada das medidas de 

ineficiência relativas aos casos estudados (neste caso, valores municipais). Concretizando 

com valores na Tabela 2, sugere-se que existe uma maior variabilidade de desempenhos 

municipais no sector privado do que no sector público (independentemente do indicador 

ser relativo ao rácio de crianças por educador ou relativo ao rácio de crianças por 

estabelecimento de ensino pré-escolar) ou então que existe uma maior variabilidade de 

desempenhos dos rácios relativos ao número de crianças por educador do que dos rácios 

relativos ao número de crianças por estabelecimento. 

A variância do termo de erro encontra-se sugerida pela estimação dos valores associados a 

. 
2

Padrões de eficiência estimados 

A Tabela 3 sintetiza os resultados alcançados, em termos de eficiência económica, no 

segmento da educação pré-escolar, com as observações municipais do Norte de Portugal. 

Como sugerido previamente, estas estimações foram alcançadas recorrendo ao programa 

Frontier 4.1. 

Não será excessivo recordar que quando discutimos “eficiência económica” não estamos a 

observar os outputs por si só mas antes a capacidade de resposta de cada município aos 

estímulos recebidos dos factores intervenientes. Assim, é bem possível que um município 

ostente um valor superior para um dado indicador (por exemplo, para o rácio de crianças 

por educador no sector público) e, no entanto, tenha um valor inferior em termos de 

eficiência quando comparado com um outro município que é caracterizado por valores 

inferiores desse indicador. Esta situação acontece porque o município com o valor superior 
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em termos de eficiência respondeu com um valor superior no rácio em questão perante 

estímulos de mesma ordem que também foram introduzidos nos outros municípios.  

Tabela 3- Níveis de Eficiência do pré-primário em Portugal, NUTS3 do Norte do país e respectivos 

municípios (2000-2006) 
(a) (b) (c) (d) ( e ) (f) (g) (h)

Alunos/ docente Alunos/ docente Alunos/ Estabelecimento Alunos/ Estabelecimento (a)-(b) (c)-(d) (a)-(c) (b)-(d)

(Público) (Privado) (Público) (Privado)
Portugal 65,48% 43,30% 70,90% 30,56% 22,18% 40,34% -5,42% 12,74%

93,52% 67,01% 89,86% 67,36% 26,51% 22,50% 3,66% -0,35%
(9%) (19%) (8%) (19%) (20%) (19%) (10%) (16%)

92,20% 77,60% 91,65% 77,73% 14,61% 13,92% 0,55% -0,13%
(7,05%) (10,80%) (9,45%) (15,42%) (10,85%) (11,67%) (10,35%) (20,70%)

Arcos de Valdevez                      96,55% 91,53% 88,74% 67,45% 5,02% 21,29% 7,81% 24,08%
Caminha                                94,95% 81,64% 88,25% 61,02% 13,32% 27,23% 6,70% 20,62%
Melgaço                                87,18% 62,08% 85,40% 75,00% 25,10% 10,40% 1,78% -12,92%
Monção                                 83,09% 94,55% 84,24% 74,06% -11,46% 10,18% -1,15% 20,49%
Paredes de Coura                       73,82% 66,32% 75,35% 55,97% 7,50% 19,38% -1,53% 10,35%
Ponte da Barca                         97,92% 75,92% 77,02% 76,17% 22,00% 0,85% 20,90% -0,25%
Ponte de Lima                          90,05% 81,79% 89,96% 87,26% 8,26% 2,71% 0,09% -5,46%
Valença                                91,68% 81,96% 85,39% 45,90% 9,72% 39,49% 6,30% 36,06%
Viana do Castelo                       89,80% 77,48% 88,71% 71,91% 12,32% 16,80% 1,09% 5,56%
Vila Nova de Cerveira                  89,16% 92,95% 59,34% 36,35% -3,79% 22,99% 29,82% 56,61%

94,14% 72,51% 88,76% 81,15% 21,62% 7,61% 5,38% -8,64%
(3,89%) (11,15%) (7,34%) (12,12%) (13,78%) (13,83%) (6,77%) (15,60%)

Amares                                 90,80% 88,03% 75,45% 40,71% 2,77% 34,74% 15,35% 47,32%
Barcelos                               94,53% 75,68% 83,24% 65,76% 18,85% 17,48% 11,29% 9,92%
Braga                                  90,96% 74,23% 86,30% 64,21% 16,73% 22,09% 4,66% 10,03%
Esposende                              90,65% 62,04% 90,02% 58,05% 28,61% 31,97% 0,64% 3,99%
Terras de Bouro                        97,83% 66,51% 81,21% 42,76% 31,31% 38,45% 16,62% 23,75%
Vila Verde                             86,42% 89,72% 69,85% 68,73% -3,30% 1,12% 16,56% 20,99%

88,14% 77,06% 87,71% 71,12% 11,08% 16,59% 0,43% 5,95%
(5,23%) (9,52%) (10,63%) (12,69%) (12,61%) (13,05%) (8,92%) (13,31%)

Fafe                                   84,82% 72,23% 75,82% 61,23% 12,59% 14,60% 9,00% 11,01%
Guimarães                              81,07% 75,12% 82,33% 65,36% 5,95% 16,97% -1,25% 9,77%
Póvoa de Lanhoso                       92,91% 72,54% 80,19% 61,90% 20,37% 18,29% 12,72% 10,64%
Santo Tirso                            91,06% 82,95% 86,30% 68,07% 8,11% 18,22% 4,76% 14,88%
Trofa 93,45% 71,60% 83,83% 60,46% 21,85% 23,36% 9,63% 11,14%
Vieira do Minho                        95,67% 61,64% 87,68% 36,78% 34,03% 50,90% 7,99% 24,86%
Vila Nova de Famalicão                 91,97% 84,11% 86,94% 76,38% 7,86% 10,56% 5,03% 7,74%
Vizela 84,52% 92,43% 55,37% 45,03% -7,91% 10,34% 29,15% 47,40%

87,80% 67,82% 90,53% 64,78% 19,98% 25,75% -2,73% 3,04%
(7,33%) (1,97%) (5,73%) (6,40%) (8,44%) (9,47%) (8,02%) (6,29%)

Espinho                                94,14% 64,70% 85,90% 38,40% 29,44% 47,50% 8,24% 26,30%
Gondomar                               87,33% 71,35% 83,72% 40,32% 15,98% 43,40% 3,61% 31,03%
Maia                                   84,58% 68,99% 79,83% 35,84% 15,59% 43,99% 4,75% 33,15%
Matosinhos                             77,13% 69,20% 78,63% 34,51% 7,93% 44,12% -1,50% 34,69%
Porto                                  75,98% 71,30% 80,83% 49,78% 4,68% 31,05% -4,85% 21,52%
Póvoa de Varzim                        77,49% 69,39% 70,46% 47,93% 8,10% 22,53% 7,03% 21,46%
Valongo                                81,22% 68,18% 80,92% 53,10% 13,03% 27,82% 0,30% 15,08%
Vila do Conde                          96,26% 68,92% 78,00% 44,98% 27,34% 33,02% 18,26% 23,94%
Vila Nova de Gaia                      86,37% 69,99% 68,35% 43,43% 16,37% 24,92% 18,02% 26,56%

88,57% 68,61% 90,29% 72,18% 19,96% 18,11% -1,72% -3,57%
(4,76%) (11,20%) (8,26%) (12,31%) (10,61%) (12,66%) (8,35%) (17,83%)

Amarante                               93,10% 85,95% 86,00% 63,71% 7,14% 22,29% 7,09% 22,24%
Baião                                  89,00% 80,92% 70,47% 57,38% 8,08% 13,09% 18,53% 23,54%
Cabeceiras de Basto                    93,77% 66,10% 85,60% 70,67% 27,66% 14,92% 8,17% -4,57%
Castelo de Paiva                       79,39% 61,25% 75,61% 71,60% 18,14% 4,01% 3,78% -10,35%
Celorico de Basto                      89,88% 87,95% 87,26% 38,07% 1,93% 49,19% 2,62% 49,88%
Cinfães                                91,55% 66,52% 78,13% 38,70% 25,03% 39,43% 13,42% 27,82%
Felgueiras                             80,35% 71,33% 78,79% 60,26% 9,02% 18,53% 1,56% 11,07%
Lousada                                78,49% 66,26% 78,05% 65,20% 12,22% 12,85% 0,43% 1,06%
Marco de Canaveses                     85,79% 70,01% 90,59% 59,09% 15,78% 31,50% -4,80% 10,92%
Mondim de Basto                        90,64% 89,16% 82,42% 66,82% 1,48% 15,60% 8,22% 22,33%
Paços de Ferreira                      87,99% 73,44% 83,55% 51,51% 14,55% 32,04% 4,45% 21,93%
Paredes                                85,33% 69,26% 82,77% 62,29% 16,06% 20,48% 2,55% 6,98%
Penafiel                               90,10% 56,07% 87,04% 60,06% 34,04% 26,98% 3,06% -3,99%
Resende                                87,62% 90,12% 86,16% 41,99% -2,50% 44,17% 1,45% 48,13%
Ribeira de Pena                        86,78% 60,21% 57,70% 34,14% 26,57% 23,56% 29,08% 26,07%

94,46% 64,01% 89,84% 78,43% 30,45% 11,42% 4,62% -14,41%
(4,58%) (7,54%) (8,72%) (18,44%) (8,02%) (12,28%) (6,67%) (11,55%)

Arouca                                 96,90% 70,67% 85,02% 63,11% 26,23% 21,91% 11,88% 7,55%
Oliveira de Azeméis                    91,23% 65,67% 75,11% 54,41% 25,55% 20,70% 16,12% 11,26%
Santa Maria da Feira                   95,22% 62,69% 88,64% 57,56% 32,54% 31,07% 6,59% 5,12%
São João da Madeira                    87,94% 76,23% 85,70% 78,37% 11,71% 7,34% 2,24% -2,14%
Vale de Cambra                         86,20% 56,48% 67,80% 27,64% 29,72% 40,15% 18,40% 28,84%

81,83% 70,95% 88,17% 69,21% 10,88% 18,96% -6,34% 1,74%
(9,69%) (30,86%) (6,77%) (26,15%) (34,81%) (27,55%) (9,62%) (13,88%)

Alijó                                  80,58% 71,87% 82,32% 64,52% 8,71% 17,80% -1,75% 7,35%
Armamar                                79,14% 91,12% 83,74% 72,01% -11,98% 11,73% -4,60% 19,11%
Carrazeda de Ansiães                   63,40% 68,72% 75,16% 74,17% -5,32% 0,99% -11,76% -5,45%
Freixo de Espada à Cinta               80,77% 62,48% 78,60% 40,84% 18,29% 37,76% 2,17% 21,63%
Lamego                                 75,94% 65,52% 79,65% 26,83% 10,42% 52,83% -3,71% 38,70%
Mesão Frio                             93,12% 4,08% 79,61% 1,67% 89,04% 77,94% 13,52% 2,41%
Moimenta da Beira                      87,55% 92,16% 89,62% 72,17% -4,62% 17,45% -2,07% 19,99%
Penedono                               69,88% 87,88% 76,30% 57,47% -18,00% 18,83% -6,42% 30,41%
Peso da Régua                          85,46% 78,83% 85,72% 76,42% 6,63% 9,30% -0,26% 2,41%
Sabrosa                                63,28% 74,73% 79,79% 37,40% -11,44% 42,40% -16,51% 37,33%
Santa Marta de Penaguião               97,31% 66,56% 78,87% 31,06% 30,75% 47,82% 18,44% 35,51%
São João da Pesqueira                  90,33% 4,08% 90,16% 2,14% 86,25% 88,02% 0,17% 1,95%
Sernancelhe                            71,21% 71,60% 75,89% 42,13% -0,38% 33,77% -4,68% 29,47%
Tabuaço                                81,26% 6,28% 86,27% 4,99% 74,97% 81,28% -5,02% 1,29%
Tarouca                                70,89% 4,07% 72,55% 1,82% 66,82% 70,74% -1,67% 2,25%
Torre de Moncorvo                      74,37% 58,52% 85,63% 44,65% 15,84% 40,97% -11,26% 13,87%
Vila Flor                              74,13% 73,58% 76,34% 60,09% 0,56% 16,24% -2,20% 13,48%
Vila Nova de Foz Côa                   69,49% 87,10% 67,25% 67,47% -17,60% -0,22% 2,24% 19,63%
Vila Real                              86,67% 72,94% 65,06% 44,65% 13,73% 20,41% 21,61% 28,29%

77,76% 70,99% 89,59% 82,18% 6,77% 7,41% -11,84% -11,19%
(11,73%) (22,21%) (9,08%) (20,78%) (23,13%) (24,11%) (7,50%) (17,94%)

Alfândega da Fé                        66,06% 37,63% 80,81% 63,03% 28,44% 17,78% -14,75% -25,40%
Boticas                                68,71% 73,26% 66,51% 61,48% -4,54% 5,03% 2,20% 11,77%
Bragança                               72,66% 74,12% 86,86% 64,81% -1,46% 22,04% -14,20% 9,30%
Chaves                                 76,01% 74,54% 75,57% 53,52% 1,47% 22,05% 0,44% 21,02%
Macedo de Cavaleiros                   67,45% 68,48% 80,86% 79,27% -1,02% 1,60% -13,41% -10,79%
Miranda do Douro                       89,20% 73,52% 93,27% 61,30% 15,68% 31,97% -4,07% 12,22%
Mirandela                              70,71% 61,38% 75,83% 76,59% 9,33% -0,76% -5,12% -15,21%
Mogadouro                              97,40% 90,36% 88,18% 83,15% 7,04% 5,03% 9,22% 7,21%
Montalegre                             92,06% 91,00% 91,58% 62,18% 1,06% 29,40% 0,48% 28,82%
Murça                                  55,58% 69,36% 66,52% 72,71% -13,79% -6,19% -10,94% -3,34%
Valpaços                               73,36% 79,80% 70,53% 71,15% -6,44% -0,62% 2,83% 8,65%
Vila Pouca de Aguiar                   86,56% 77,61% 84,48% 34,30% 8,95% 50,18% 2,08% 43,31%
Vimioso                                85,89% 4,38% 86,84% 3,12% 81,51% 83,72% -0,95% 1,26%
Vinhais                                72,83% 65,90% 70,59% 46,91% 6,93% 23,68% 2,24% 18,99%

Média amostral 84,60% 69,65% 80,94% 55,50% 14,95% 25,44% 3,66% 14,15%
Nota – Entre parêntesis, desvio-padrão da distribuição municipal das medidas de eficiência

Eficiência Estimada

Minho-Lima

Cávado

Ave

Região Norte

Grande Porto

Tâmega

Entre Douro e Vouga

Douro

Alto Trás-os-Montes

 

Por exemplo, a Tabela 2 mostrou que a densidade populacional é um factor interveniente 

na obtenção de maiores rácios de criança por educador no sector público. Aí, estimou-se 
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que, em média, um aumento em 1% da densidade populacional leva a um aumento de 

0,083% no rácio em citação. No entanto, se um dado município responder com um 

aumento de 0,100% no rácio das crianças por educador em função do aumento de 1% da 

densidade populacional, então esse município evidencia uma maior eficiência. Estas 

conclusões podem ser generalizadas para a combinação dos vários factores, sem perda de 

sentido. 

Realizando uma leitura sobre os resultados expostos, verifica-se que a NUT2 Norte tende a 

ser menos ineficiente do que a NUT1 (Portugal). O nível de eficiência na NUT2 Norte é 

sempre superior ao respectivo nível para Portugal, independentemente do indicador usado 

para a produção.  

Por exemplo, a NUT2 Norte revela um padrão de eficiência de 93,52% no indicador do 

rácio de crianças por educador no sector público enquanto, para o mesmo indicador, a 

NUT1 revela um padrão de 65,48%. 

Outra observação é relativa à comparação entre o sector público e o sector privado, usando 

o rácio de crianças por educador. Na generalidade dos casos, o sector público é mais 

eficiente que o privado. Isto indicia que o sector público tem uma capacidade superior de 

resposta aos factores que intervêm no rácio em questão do que o sector privado perante os 

próprios factores.  

Em termos de comparação entre os rácios do número de crianças por educador e do 

número de crianças por estabelecimento, verifica-se que, em média, os primeiros rácios são 

superiores aos segundos, independentemente de estarmos a tratar no sector público ou no 

sector privado. Por exemplo, a média amostral do padrão de eficiência obtida na avaliação 

dos modelos descritivos do número de alunos por educador no sector público é de 84,6%. 

Por sua vez, a média do padrão de eficiência percebida no modelo do número de alunos 

por estabelecimento público é de 80, 94% (os respectivos valores no sector privado são 

69,65% contra 55,50%). Estes valores devem ter uma leitura consistente com a definição 

seguida de eficiência – evidenciam que existe um maior aproveitamento médio dos 

estímulos oriundos dos factores estatisticamente significativos (evidenciados na Tabela 2) 

por parte do número de alunos por docente do que por parte do número de alunos por 

estabelecimento de ensino. No entanto, reportando-nos novamente à Tabela 2, verificamos 

que a variabilidade de desempenhos municipais (indiciada pelo factor gamma) é superior 

nos rácios de alunos por educador do que nos rácios de alunos por estabelecimento. 
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Combinando esta evidência, fica sugerida uma realidade que concentra valores de 

desempenho muito elevados nalguns concelhos quando se consideram os rácios de alunos 

por educador em detrimento de outros concelhos, com valores mais modestos, o que 

produz uma média mais elevada mas também uma maior variabilidade. 

Na Tabela 3, aparecem ainda, entre parêntesis, os desvios-padrão para cada NUT3 

considerando o desempenho municipal nos diferentes modelos. Constata-se que nas NUTs 

onde os padrões de eficiência são mais elevados existe uma menor dispersão dos valores. 

Aprofundando esta relação, verifica-se que as NUTs que apresentam níveis de 

desenvolvimento sócio-económico mais baixo segundo vários autores, como Cónim (2002) 

ou Mourão (2005) são aquelas que apresentam níveis de eficiência mais baixos. Estes 

casos são os relativos às NUTs Tâmega, Douro e Alto Trás-os-Montes. Mourão (2006) 

demonstrou que estas NUTs são caracterizadas por uma acentuada centralidade de alguns 

dos municípios, o que pode ser apontado como uma razão para a elevada disparidade de 

padrões de eficiência dos municípios incluídos. 

Adicionalmente, a Tabela 3 apresenta quatro colunas que facilitam a leitura comparativa 

dos resultados (as quatro últimas colunas). Na coluna (e) compara-se a vantagem de 

eficiência, por município, no modelo explicativo do rácio de alunos por educador no 

serviço público com o rácio de alunos por educador no serviço privado. Na coluna (f) 

compara-se a respectiva vantagem nos modelos explicativos de alunos por 

estabelecimento. Na coluna (g) observa-se a vantagem do nível de eficiência municipal 

perceptível pelo modelo do rácio de alunos por educador em serviço público face ao nível 

de eficiência municipal perceptível pelo modelo do rácio de alunos por estabelecimento 

público. Na coluna (h) está evidenciada a vantagem destas dimensões reportadas ao sector 

privado. 

Estas variáveis (colunas e a h) podem assumir valores positivos e negativos. Os valores 

positivos indiciam que existe uma resposta maior do que o expectável por parte dos 

municípios aos estímulos derivados das dimensões intervenientes no sector público sobre o 

sector privado (colunas e e f) ou nas funções do número de alunos por educador sobre o 

número de alunos por estabelecimento (colunas g e h). Os valores negativos têm uma 

leitura simétrica, indicando que nas colunas e e f, por exemplo, a resposta aos estímulos é 

maior no sector privado do que no público. 
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Utilizando o exemplo do concelho de “Arcos de Valdevez”, constata-se que os valores das 

colunas e a h são, respectivamente, 5,02%, 21,29%, 7,81% e 24,08%. Estes valores 

mostram que no concelho em questão o nível de eficiência é superior no sector público do 

que no sector privado (5,02% na vantagem do número de alunos por educador, e 21,29% 

na vantagem do número de alunos por estabelecimento) assim como revelam que a relação 

do número de alunos por educador é mais eficiente do que a relação do número de alunos 

por estabelecimento (7,81% para o sub-sector público e 24,08% para o sub-sector privado). 

Estes valores expressam que existe espaço, neste município, para medidas que melhorem a 

eficiência no mercado privado do pré-escolar, promovendo acções que tenham como 

consequência um número mais elevado de alunos por educador no sector privado assim 

como, por outra via, que incentivem a frequência de um número mais elevado de alunos 

por estabelecimento. 

Os restantes concelhos têm uma leitura semelhante possibilitada por estes resultados 

inovadores na literatura científica. 

Discussão dos Resultados 

Estes resultados colocam, desde já, um sério aviso às intenções de políticas no sector do 

pré-escolar. Na medida em que se verificam valores inferiores de eficiência no sector 

privado, qualquer medida de reorganização da oferta educativa ao nível do pré-escolar 

deve ter por sentido final um aumento da eficiência conjunta nos sub-sectores, quer seja no 

privado quer seja no público. Se, por exemplo, se limita a oferta privada quando os valores 

respectivos são de significativa ineficiência, o resultado final será um pequeno aumento da 

eficiência no sub-sector público e uma acentuação dessa ineficiência no sector privado. 

Medidas de reorganização do sector só serão bem concebidas se não existir ineficiência no 

aproveitamento dos estímulos (situação própria dos pontos de eficiência que compõem a 

fronteira de possibilidades de produção da Figura 1). Caso contrário, deslocando recursos 

utilizados numa produção que ainda não atingiu o seu óptimo para outra produção também 

ineficiente, poder-se-á obter um resultado final menos eficiente do que o alcançado antes 

da reorganização. 

Por outro lado, estes resultados permitem sinalizar os espaços onde a necessidade de 

medidas que melhorem a eficiência é mais forte e em que dimensões o foco de acção deve 

ser colocado. Por exemplo, municípios sinalizados com valores negativos na coluna (e) da 

Tabela 3 são municípios que devem estimular, de sobremaneira, a rede pública; se houver 
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valores negativos, por exemplo, na coluna (g), então o estímulo deve contemplar 

adicionalmente medidas que estimulem a eficiência relacionada com o número de crianças 

por educador no sector público. No entanto, a grande diversidade dos valores de eficiência 

expressa a realidade de um sector muito heterogéneo onde falta uma regulação 

efectivamente incisiva que leva a uma homogeneização no sector, tendo em vista maiores 

níveis de eficiência. 

Em síntese, este trabalho pretende contribuir com uma análise crítica e quantitativa de 

avaliação dos padrões de eficiência da rede regional do pré-escolar, sendo, além de um 

esforço pioneiro na literatura, um instrumento útil tanto para decisores públicos quer para 

investidores privados. 

Conclusão 

Tal como nos diz Piaget, a finalidade da educação é criar seres humanos capazes de cada 

vez mais fazerem coisas novas. Com o decorrer dos tempos, cada vez mais a formação das 

crianças se inicia mais cedo, ou seja, no pré-escolar. 

Assim, em Portugal existem duas redes de educação pré-escolar: a rede pública e a rede 

privada. 

A rede pública, nestes últimos anos está a ser abrangida por uma fase de grande 

desenvolvimento e expansão, visível nos grandes centros urbanos e nas zonas rurais. 

Contudo, o mesmo não acontece com a rede privada que só é possível encontrar-se nos 

centros urbanos e por vezes em algumas Vilas mais desenvolvidas e com uma maior 

densidade populacional do nosso País. 

Uma das principais diferenças entre as duas redes é a faixa etária que abrangem. Enquanto 

que a legislação em vigor para a rede pública somente abrange crianças com idades 

compreendias entre os 3 e os 5/6 anos de idade, deixando de parte as crianças recém-

nascidas até aos 36 meses de idade, por seu lado, as Instituições da rede privada já 

possuem estruturas para prestarem a esta faixa etária os cuidados mínimos e necessários 

que necessitam para o seu bem-estar e que contribuem directamente para seu 

desenvolvimento físico, motor e cognitivo. 

O horário da rede privada também é mais alargado. Ora, isto facilita a vida dos pais o que 

por vezes faz com que a procura da rede privada aumente em relação à rede pública. O 

horário da rede pública até as 18.00h, por vezes, torna-se insuficiente para as crianças 
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cujos pais trabalham em algumas Instituições que fecham ás 19.00 e não têm familiares 

nem amigos que lhes tomem conta dos seus filhos. 

Foi realizado um esforço empírico pioneiro na Literatura, no sentido de se avaliar a 

eficiência técnica do sector da educação pré-primária em Portugal nos concelhos do Norte 

de Portugal. 

A leitura dos resultados, derivada desse esforço empírico, salienta que existe uma grande 

heterogeneidade de valores, indiciando desde logo a existência de práticas muito 

diversificadas no sector, espelhando a necessidade de uma regulação mais incisiva no 

sentido de promover melhores práticas em todos os locais. 

Como valores de referência, verificou-se que existe menor ineficiência no ramo público 

que no ramo privado e menor ineficiência na função auscultada pelo número de crianças 

sobre o número de educadores. Estes resultados mostram que no geral devem ser 

empreendidas medidas indutoras de maior eficiência generalizada, em especial numa 

utilização mais intensiva das instituições. Este esforço foi ainda estendido aos concelhos 

nortenhos de Portugal, facilitando a sinalização da situação de cada caso. 

Assim, poderemos apontar ainda como instrumento promotor de eficiência que, apesar da 

fase de expansão e desenvolvimento em que se encontra a rede pública, esta deve procurar 

responder e abranger o mais rapidamente possível todas as faixas etárias bem como 

actualizar os seus horários de acordo com os problemas actuais da nossa sociedade. 

                                                 
i Nesta rede também se tem em conta o que está estipulado na Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007. 

 

Referências Bibliográficas 

Battese, G. e T. Coelli (1995), “A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier 
production function for panel data”, Empirical Economics, 20, 325-332. 

Cónim, C. (2002); “População e Desenvolvimento Humano: Uma Perspectiva de Quantificação. 
1970-1999”; Estudos sobre a Economia; Departamento de Prospectiva e Planeamento; 
Lisboa 

Formosinho, J. (1997); “Comentário à Lei 5/97”, Legislação, Lisboa, Gabinete para a Expansão e 
Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, Novembro, 1997 

Hanushek, E. (1986), “The economics of schooling: Production and efficiency in public schools”, 
Journal of Economic Literature, 24, 1141-1177. 

INE, Instituto Nacional de Estatísticas (vv anos), Anuários Estatísticos da Região Norte, Lisboa 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

Iregui, A., Melo, L. e J. Ramos (2007), “Análisis de eficiencia de la educación en Colombia“; 
Revista de Economia del Rosario; vol. 10, 1, 21-42. 

Mourão, P. (2004), “As disparidades regionais em Portugal: uma sugestão a partir de índices 
sintéticos”; Revista Redes (Universidade de Santa Cruz do Sul); vol. 9; nº 3; September-
December; 11-33 

Mourão, P. (2006); “Tendências de concentração regional no interior português – o caso de Trás-
os-Montes e Alto Douro”; Regional and Sectorial Economic Studies; vol. 6; nº1;  

Mourão, P. (2008), “Local development and competitive soccer teams location”; Investigaciones 
Regionales; vol. 12; pp. 135-146 

Vasconcelos, T. (2000), “Educação de Infância em Portugal: perspectivas de desenvolvimento num 
quadro de posmodernidade”, Revista Iberoamericana de Educácion, nº 22. 

 
 
Legislação da República Portuguesa consultada 
 
Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007 – Enquadram a organização das Orientações Curriculares 

Decreto-Lei nº 147/97 de 11 de Junho  - Estabelece o ordenamento jurídico do desenvolvimento e 

expansão da rede nacional de educação pré-escolar e define o respectivo sistema de 

organização e financiamento. 

Despacho Conjunto nº 268/97 de 25 de Agosto - Define os requisitos pedagógicos e técnicos para a 

instalação e funcionamento de estabelecimentos de educação pré-escolar. Normas de 

instalações. 

Despacho conjunto nº 300/97 - Define as normas que regulam a comparticipação dos pais e 

encarregados de educação no custo das componentes não educativas dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar 

Despacho n.3º/SEAE/2002, de 28 de Junho. 

Despacho nº 12591/2006, de 16 de Junho - Considera a importância do desenvolvimento de 

actividades de animação e de apoio às famílias na educação pré-escolar 

Despacho nº 5220/97 de 10 de Julho – Aprovação das Orientações Curriculares 

Lei nº 5/97 de 10 de Fevereiro – Lei Quadro da Educação Pré-Escolar – Consagra o ordenamento 

jurídico da educação pré-escolar, na sequência da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

644 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

Apêndice A – Tabela A.1: REDE PÚBLICA VERSUS REDE PRIVADA 
 

Síntese Rede Pública Rede Privada 
Legislação principal actual - Lei Quadro nº 5/97 

- Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 
- Lei Quadro nº 5/97 
- Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

Espaços de desenvolvimento Jardim-de-Infância públicos, ou seja, edifícios construídos ou adaptados 
para este fim. 

- Instituições Particulares de Solidariedade Social – IPSS 
- Instituições Privadas 

Nível etário abrangido Crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 5/6 anos de idade. Creche – crianças dos 3/5 meses até aos 36 meses de idade 
Jardim-de-Infância – crianças dos 3 anos até aos 5/6 anos de idade 

Constituição dos grupos/turmas - Zonas Urbanas – entre 20 a 25 crianças, ou seja, 2m² por criança 
- Zonas rurais – depende do número de crianças que estão matriculadas, 
pode variar das 3/4 crianças até às 20/25 crianças 

Creche – Sala dos 0/12 meses – 7 crianças 
Sala dos 12/24 meses – 10 crianças 
Sala dos 24/36 meses – 15 crianças 
Jardim-de-Infância – entre 20 a 25 crianças (número pode ser alargado caso 
haja crianças provenientes da segurança social, em instituições de apoio à 
criança, em famílias de acolhimento ou em famílias de risco). 

Gestão de refeições e Transportes Autarquias Própria Instituição 
Papel das Autarquias - Assegurar e fornecer as refeições e o transporte. 

- Manutenção dos edifícios. 
- 

Papel do Poder Central - Legislar todo o processo educativo. 
- Pagamento das remunerações mensais do pessoal docente. 

Legislar todo o processo educativo. 

Objectivos por Estabelecimento, por turma e por cada criança - De acordo com o projecto educativo do agrupamento de escola a que cada 
Jardim-de-Infância pertence. 
- Relacionado com o plano anual de actividades da Educadora, que é 
elaborado tendo em conta os interesses e o desenvolvimento físico, moral e 
cognitivo das crianças, bem como o meio histórico-geográfico 

- De acordo com a projecto educativo da Instituição elaborado pelo pessoal 
docente da mesma. 
- Relacionado com o plano anual de actividades da Educadora, que é 
elaborado tendo em conta os interesses e o desenvolvimento físico, moral e 
cognitivo das crianças, bem como o meio histórico-geográfico 

Localização geográfica - Zonas urbanas. 
- Zonas rurais 

- Zonas urbanas. 

Horário do pessoal docente Manhã – 9h às 12 h 
Tarde – 14h às 16h 

Manhã – 9h às 13h 
- 9.45h às 13h 
-10h às 14h 
Tarde – 2h às 15h 
-2.15h às 17.45h 
- 3h às 18Hh 
(Horário pode ser rotativo entre as educadoras, dependendo do que for 
decidido em reunião do conselho pedagógico) 

Horário de Funcionamento 8.30h às 18.00h  
(Horário pode ser alargado de acordo com as necessidades dos pais e com 
a autorização do agrupamento e autarquias) 

7h/7.30 às 18.30h/19.00h 
Este horário pode ser alterado de acordo com as necessidades do pai e 
desde que a mesa administrativa e a segurança social, no caso das IPSS 
autoriza.  
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Resumo 

Esta comunicação enquadra-se num trabalho de investigação mais amplo, realizado no 
âmbito do Doutoramento em Didáctica das Ciências. Tem como principal propósito dar a 
conhecer um programa de formação [PF] continuada destinado aos educadores de infância 
do distrito de Bragança com vista à implementação do trabalho experimental na sua prática 
didáctico-pedagógica, de acordo com as actuais orientações curriculares para crianças dos 
primeiros anos as quais salientam uma abordagem CTS. 

O PF surgiu pelas necessidades identificadas, após aplicação de um questionário, realizado 
como diagnóstico e aplicado em 2008 aos educadores de infância da rede pública e 
privada, de todo o Distrito. Os resultados obtidos com este instrumento apontam para uma 
ausência formação continuada oferecida na área das ciências, dado que muitos educadores 
não frequentaram acções neste domínio. Muitos justificam este facto referindo que são 
promovidas com pouca frequência acções de formação em ciências e que tem pouca 
facilidade em frequentar essas acções de formação. Consideram ainda que a formação 
continuada é importante sendo esta a medida que mais vezes apontam para os ajudar a 
melhorar a sua prática didáctico-pedagógica na área de conhecimento do mundo, o que 
vem justificar a necessidade do PF que aqui se apresenta. 

Neste sentido, concebemos e produzimos todos os recursos para a implementação do PF 
que decorrerá entre Maio e Julho de 2009.  

Palavras-chave: Formação continuada; educação em ciências no pré-escolar; trabalho 

experimental 

Introdução  

De acordo com Martins (2002) e Osborne (2008) o ensino das ciências deverá começar nos 

primeiros anos e fornecer bases sólidas, ainda que de nível elementar, sobre as áreas mais 

importantes, e deverá ser atractivo para cativar as crianças para a continuação dos estudos 

em ciências. 

Desta forma, algumas organizações recomendam a promoção de uma educação em 

ciências desde os níveis da educação infantil. É consensual a ideia de que a literacia 

científica se deve efectuar desde os primeiros anos, incluindo o pré-escolar (Pereira, 2002). 
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Actualmente, as ciências da natureza no jardim-de-infância são incluídas, segundo as 

orientações curriculares (ME, 1997), na área de conhecimento do mundo, cujo principal 

objectivo é despertar nas crianças o interesse pela ciência, e não propriamente o ensino de 

conceitos científicos, referindo: “…a área de conhecimento do mundo deverá permitir o 

contacto com a atitude e metodologia própria das ciências e fomentar nas crianças uma 

atitude científica e experimental (p. 82). 

Mais recentemente a Circular nº17/DSDC/DEPEB/2007 sobre a gestão do currículo na 

educação pré-escolar sugere a abordagem às ciências experimentais, mesmo que para tal 

seja necessária a colaboração de outros docentes. O educador juntamente com esses 

docentes deve planear, desenvolver e avaliar as actividades, nunca perdendo a perspectiva 

globalizante da acção educativa na educação pré-escolar e na sua articulação com o 

trabalho a realizar no 1º Ciclo do Ensino Básico. 

O trabalho experimental de acordo com Leite (2001), implica o controlo e manipulação de 

variáveis. Segundo Martins, Veiga, Teixeira, Tenreiro-Vieira, Vieira, Rodrigues e 

Couceiro (2006) a expressão “trabalho experimental” aplica-se “às actividades práticas 

onde há manipulação de variáveis: variação provocada nos valores da variável 

independente em estudo, medição dos valores alcançados pela variável dependente com ela 

relacionada, e controlo dos valores das outras variáveis independentes que não estão em 

situação de estudo” (p. 36). 

Por outro lado, “a abordagem de assuntos científicos no pré-escolar, através do trabalho 

experimental, deve permitir alargar, expandir e aprofundar os saberes, a experiência directa 

e as vivências imediatas das crianças” (Baptista e Afonso, 2004, p. 36). No entanto, apesar 

destas orientações, segundo referem Martins, Veiga, Teixeira, Tenreiro-Vieira, Vieira, 

Rodrigues, Couceiro e Pereira (2009) no pré-escolar a educação em ciências é deixada para 

segundo plano “sendo amiúde pouco enriquecedoras as experiências de aprendizagem 

proporcionadas às crianças, e observando-se um fosso entre aquilo que elas são capazes de 

fazer e compreender e as experiências a que têm acesso no jardim-de-infância” (p. 15).  

É premente inverter esta situação e reflectir sobre os benefícios que podem advir, no 

futuro, da emergência da educação em ciências no pré-escolar, pois estas, desempenham 

um papel fundamental no processo científico porque favorecem aprendizagens posteriores 

bem como o desenvolvimento de competências por parte das crianças (Baptista e Afonso, 

2004; Tenreiro-Vieira e Vieira, 2004). Consideramos o conceito de competência proposto 
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por Perrenoud como uma “capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para 

enfrentar um tipo de situações” (2000, p. 15), ou seja, de acordo com o ME (Departamento 

da Educação Básica, 2001) a noção de competência “integra conhecimentos, capacidades e 

atitudes e pode ser entendida como saber em acção ou em uso” (p. 9), conceito também 

adoptado por investigadores como Tenreiro-Vieira e Vieira (2004).   

Pensamos ser necessária a emergência da educação em ciências no âmbito da educação 

pré-escolar, conduzindo a uma mudança na prática didáctico-pedagógica dos agentes 

educativos, para que se apercebam que educar em ciências é educar para a vida, com 

relevância para o desenvolvimento de competências científicas e tomem consciência dos 

benefícios que esta educação terá no sentido de construir competências de índole científica 

e investigativa e desenvolver uma literacia científica.  

Por isso para efectivar uma reforma ou inovação é preciso investir forçosamente na 

formação de professores (Tenreiro-Vieira e Vieira, 2004). Como referem Martins et al, 

(2006) além do investimento na formação inicial é necessário desenvolver medidas para 

proporcionar formação a todos os professores em exercício sobre o ensino das ciências. 

Segundo Cachapuz, Praia, Paixão e Martins (2000) temos que desenvolver com os 

professores um trabalho de formação de exigência continuada, “capaz de conduzir a 

mudanças de perspectiva e, posteriormente, a novas práticas – a práticas inovadoras, pela 

atitude e valores que introduzem, para fazer emergir uma outra cultura de educação 

científica” (p. 122). Nesta linha, e de acordo com Martins (2002) é necessário envolver os 

futuros professores no aprofundamento de temas globais, de cariz multi e interdisciplinar, 

desenvolvendo o seu interesse por canais de aprendizagem não formais; esta parece ser a 

via para uma nova participação dos professores nos caminhos da literacia científica.  

Objectivos  

Para o desenvolvimento do PF, e consequentemente para este estudo, definimos, entre 

outros, os seguintes objectivos: 

1- Responder às necessidades de formação identificadas pelos educadores de infância 

do distrito de Bragança; 

2- Desenvolver um PF para educadores de infância como via para promover o trabalho 

de índole experimental das ciências. 
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Desenvolvimento do Programa de Formação 

Seguidamente apresentamos o planeamento segundo o qual pretendemos desenvolver PF. 

Para tal estruturamos esta secção em três pontos. No primeiro faz-se o enquadramento, no 

segundo apresentam-se objectivos e no terceiro a modalidade e operacionalização do PF. 

Enquadramento/justificação do PF  

Impõe-se a necessidade de garantir que a educação em ciências passe a ser uma prática 

sistemática nos jardins-de-infância. Pelo que a formação a proporcionar aos educadores 

assume um papel decisivo na construção e na mudança das suas práticas didáctico-

pedagógicas, no âmbito da área de conhecimento do mundo, nomeadamente na realização 

de actividades experimentais. 

Desta forma, justificamos a necessidade do desenvolvimento do PF essencialmente por 

duas ordens de razão que passamos a expor:  

 Primeiro: os dados sobre a literacia científica dos alunos portugueses revelados 

pelos indicadores do Pisa (2003) e do Eurostat (2003) levam a concluir que Portugal é um 

dos países que apresenta resultados absolutos mais baixos, comparativamente com os 

restantes países da EU;  

 Segundo: os educadores indicam ter alguma dificuldade no que respeita à 

implementação de actividades experimentais de ciências nas suas práticas didáctico-

pedagógicas. Informação que foi confirmada através da aplicação de um inquérito por 

questionário, ao qual responderam 194 educadores do Distrito de Bragança num total de 

213.  

Neste contexto obtivemos, relativamente ao grau de dificuldade dos educadores na 

preparação e execução de actividades experimentais, um rank médio global de 3,2 numa 

escala compreendida entre 1 (muito elevado); 2 (elevado); 3 (médio); 4 (reduzido); 5 

(nulo). Procedemos ao cálculo do score médio para cada indivíduo em função dos 8 itens 

de respostas dadas, cujos dados apresentamos na figura n.º 1. 
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Figura n.º 1 - Score obtido relativo grau de dificuldade dos educadores na preparação e execução 
das actividades experimentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela leitura do gráfico verificamos que quanto às dificuldades dos educadores na 

preparação e execução de actividades experimentais, no global obtivemos um valor médio 

de 3,16. 

Solicitamos aos educadores para indicarem medidas que pudessem contribuir para 

melhorar a sua prática didáctico-pedagógica no âmbito da área de conhecimento do 

mundo. Apresentamos, no quadro n.º 4, a análise de conteúdo das respostas anotadas pelos 

educadores. 

Quadro n.º 1 - Síntese, por categorias, das respostas dos educadores relativamente às medidas que 
podem contribuir para melhorar a sua prática didáctico-pedagógica no âmbito da área de 

conhecimento do mundo, nomeadamente a realização de actividades experimentais 
 

Categoria Sub-categorias Indicadores F. O 
Proporcionando mais formação 
disciplinar e didáctica 

92 

Possibilitando formação prática 
em contexto 

6 

Responsabilizando entidades 
pelas acções 

3 
No âmbito 
profissional e pessoal 
 

Dominando cientificamente os 
conteúdos 

21 

Materiais 113 
Sociais e humanos 11 

No âmbito da 
disponibilidade de 
recursos Financeiros/logísticos 3 

Espaço pedagógico adequado no 
jardim-de-infância 

24 

Medidas apontadas para a melhoria 
da prática didáctico-pedagógica 

No âmbito da gestão 
do espaço Em articulação com a educação 

não-formal 
7 
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Da leitura do quadro anterior destacamos o grande número de vezes que os educadores 

apontaram como medidas para melhorar a sua prática didáctico-pedagógica, a “existência 

de mais recursos materiais e mais formação na área”. Referiram, ainda que muito menos 

vezes, a necessidade de ter um espaço pedagógico adequado ao desenvolvimento de 

actividades, e a sua necessidade de aprofundar e desenvolver competências no âmbito da 

educação em ciências. 

Assim, e de acordo com os dados expressos, propomo-nos levar a cabo, um PF de cariz 

teórico-prático para os educadores do distrito de Bragança. De salientar que o 

desenvolvimento e implementação do referido PF resulta do trabalho de parceria 

estabelecido no âmbito de duas investigações. Desta forma será dinamizado pelas duas 

doutorandas envolvidas, porque entendemos poder tirar partido desta partilha de 

experiências e de saberes, e porque consideramos o trabalho de cooperação como uma 

mais-valia. Apresentamos seguidamente uma proposta para concretização do PF e os seus 

objectivos. 

Objectivos do PF 

Com a realização da oficina de formação pretendemos que os formandos: 

- Compreendam a importância e a necessidade da educação em ciências desde os 

primeiros anos; 

- Promovam a re(construção) dos seus conhecimentos nos vários assuntos do 

domínio das ciências e da sua didáctica; 

- Conheçam as actuais orientações para o ensino das ciências, especialmente a 

educação CTS; 

- Fomentem a utilização de estratégias ensino/aprendizagem de base experimental 

com os seus educandos. 

Modalidade e Operacionalização do PF 

O PF foi desenvolvido na modalidade de oficina de formação com a designação 

“Educação CTS em ciências no pré-escolar – A relevância do trabalho experimental”, 

creditada pelo Conselho Científico – Pedagógico da Formação Contínua. Desenrola-se 

num total de cinquenta horas, sendo vinte e cinco de trabalho presencial e vinte e cinco de 

trabalho autónomo. 
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O PF tem como finalidade contribuir para que os educadores desenvolvam uma cultura de 

educação científica nos jardins-de-infância. Com a realização do referido programa 

pretendemos contribuir para o aprofundamento cientifico e metodológico de vários 

assuntos do dominio das ciências e da sua didáctica.e despertar nos educadores o gosto 

pela educação em ciências, de modo a favorecer a implementação de actividades 

experimentais de ciências, de forma sistemática e continuada, nas suas práticas didáctico-

pedagógicas. 

Pretendemos criar situações em que os educadores possam desenvolver a construção de 

conhecimentos didácticos, com ênfase na exploração experimental das ciências, tendo em 

conta a investigação em didácticas das ciências e as actuais orientações curriculares para a 

educação pré-escolar. 

Por outro lado, no decorrer do programa, esperamos que os educadores tenham 

oportunidade de aprofundar e explorar diversas actividades de aprendizagem relacionadas 

com a prática das ciências. Serão exploradas várias actividades, para que, posteriormente, 

os educadores as implementem na sua sala, de acordo com os interesses e as necessidades 

das crianças. 

Tudo terá como objectivo final sensibilizar os educadores de infância para a importância e 

para as potencialidades de uma educação científica nos primeiros anos e ajudá-los a 

desenvolver competências que lhes permitam abordar de forma adequada a temática das 

ciências e a articulação com outras áreas de desenvolvimento curricular. 

Destacamos que em todos os momentos do decorrer da acção não pretendemos expor 

teoricamente os assuntos, como por exemplo a importância das ciências nos primeiros anos 

ou a forma como as crianças aprendem ciências, mas antes criar situações de discussão e 

reflexão sobre os mesmos. Sempre que posível abordar-se-ão situações muito próximas da 

realidade, para que facilmente sejam transferiveis para o trabalho realizado com as crianças 

no jardim-de-infância. Por outro lado, valorizaremos as experiências/vivências dos 

educadores para a discussão e reflexão de situações idênticas às que presenciam no seu 

contexto de trabalho. 

Pretendemos organizar a oficina de formação de acordo com sessões de tipologia diversa, 

segundo o que passamos a apresentar: 

 Sessões teórico-práticas onde serão abordadas as seguintes temáticas: 

- Perspectivas de ensino na Educação em ciências 
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- Educação em ciências numa perspectiva CTS. 

- A importância das ciências no jardim-de-infância e o desenvolvimento de competências.  

- Competências científicas em Ciências. 

- O desenvolvimento científico no jardim-de-infância – análise de resultados de 

investigações recentes.  

- Diferentes perspectivas de ensino na educação em ciências. 

- Estratégias de ensino/ aprendizagem da educação em ciências – trabalho experimental. 

- Planificação/preparação de actividades experimentais para o jardim-de-infância. 

 Sessões de grupo que irão incidir na exploração de diferentes actividades, de acordo 

com as seguintes temáticas sobre: 

- materiais e objectos 

- luz 

- forças e movimento 

- seres vivos 

 Sessões individuais consistirão na implementação na sala, das actividades realizadas. 

Reformulação e adaptação das mesmas de acordo com os interesses, as necessidades e as 

especificidades das crianças.   

Ao considerar diferentes tipos de sessões, pretende-se proporcionar diferentes 

oportunidades aos formandos. Assim, as sessões teórico-práticas possibilitarão que se 

estabeleça interacção no grupo, fomentando o diálogo, a reflexão, a leitura de textos e 

documentos variados, complementadas com análise/discussões em grupo. 

As sessões  práticas serão direccionadas para a realização e discussão das actividades 

propostas de acordo com os temas anteriormente explicitados. Serão construídas redes de 

conceitos para cada um dos blocos temáticos e sempre que se considere necessário serão 

abordados e clarificados os conceitos relacionados com cada temática. 

Assim, iniciaremos todas as actividades discutindo a contextualização das mesmas quer no 

que respeita ao  quotidiano das crianças, quer quando incidem sobre temas social e 

culturalmente relevantes. Consideramos este aspecto fundamental, pois é importante ter 

como ponto de partida o interesse das crianças. Só assim as actividades terão significado 
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para elas. Tal como afirma Pereira (2002) as actividades propostas às crianças devem estar 

adaptadas ao seu desenvolvimento e às suas características em geral. 

Daqui advêm questões, designadas como questão-problema, que se devem constituir como 

o ponto de partida para a realização das actividades. Estas questões revelam-se decisivas na 

“promoção de capacidades de pensamento nas/pelas crianças e na construção de 

concepções acerca do que é a ciência” (Reis, 2008, p. 20). 

Por outro lado temos de considerar as ideias prévias das crianças, quais os conceitos que 

têm dos fenómenos e qual a melhor maneira de elaborar e reestruturar estes conceitos e 

conceber actividades que possibilitem a sua modificação para construir novas situações de 

aprendizagem. Nesta altura é importante que a criança faça registos das suas ideias prévias 

que depois pode confrontar com os registos que construiu no final da experimentação. 

A implementação efectiva das actividades deve centrar-se em metodologias activas, 

participativas e participadas, para favorecer o entusiasmo da criança, uma vez que estas 

“gostam naturalmente de mexer, experimentar e observar as consequências das suas 

acções” (Martins, et al, 2009, p. 21).  

Posteriormente serão abordados aspectos relacionados com os registos que as crianças 

podem fazer das suas observações. Para tal podem ser usadas estratégias como registo 

gráfico, escrever o que elas dizem sobre o seu próprio desenho, tabelas de dupla entrada, 

etc. Por fim é importante sistematizar de forma a realçar as ideias-chave de cada 

actividade.  

Nas sessões individuais os formandos terão a opotunidade de implementar, com o apoio da 

formadora/investigadora as actividades realizadas na formação com as crianças no jardim-

de-infância. No final de cada uma destas sessões será realizada uma reflexão conjunta. 

Por último realizar-se-à uma sessão  que permita a pratilha de experiências, em contextos 

diverificados, entre formandos/formandos e formandos/formadores e que peritirá fazer a 

avaliação dos formandos e do PF. 

Considerações finais 

Desenvolvemos o PF e produzimos todos os recursos necessários para a sua 

implementação.  
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Pensamos que o desenvolvimento do PF será uma mais-valia no que respeita à prática 

profissional dos educadores e da necessidade emergente da educação em ciências se tornar 

uma realidade no jardim-de-infância.  

No nosso entendimento a área de conhecimento do mundo deve servir como eixo 

estruturante entre as várias áreas curriculares e o facto de o educador ser generalista pode 

ser tomado como uma mais-valia porque facilita a tarefa de operacionalizar de forma 

integrada, transdisciplinar e transversal as actividades das diferentes áreas curriculares.  

Como refere Osborne (2008), a educação em ciências necessita de uma nova visão, pois a 

sociedade exige uma outra forma de pensar a ciência. Pelo que, devemos, então, considerar 

que, a eminente preocupação com a educação em ciências, para além de ser um constante 

apelo da sociedade, versátil e inconstante, está, ou deve estar, presente na formação inicial 

e continuada dos futuros educadores de infância. 
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Resumo 

Diversos autores defendem que o desenvolvimento da literacia científica deverá ser 
iniciado nos primeiros anos de escolaridade, nomeadamente na educação pré-escolar, 
cabendo aos educadores de infância proporcionar actividades científicas interessantes e 
relevantes e actuar como modelos de atitude investigativa e crítica perante o mundo, 
encorajando as crianças a serem portadores desta mesma atitude. 

A presente investigação pretendeu analisar as práticas de educação em ciência de quatro 
educadoras de infância, dos arredores de Lisboa, e a sua relação com as Orientações 
Curriculares para a Educação Pré-Escolar. Optou-se por uma abordagem interpretativa, de 
tipo qualitativo, baseada em estudos de caso. Como métodos de recolha de dados, 
realizaram-se entrevistas, efectuaram-se observações de actividades desenvolvidas no 
âmbito da educação em ciência e analisaram-se diversos documentos, nomeadamente 
documentos redigidos pelas participantes (planificações, projectos, etc.) e trabalhos 
desenvolvidos com as crianças (registos de actividades, projectos, mapas, entre outros). 

Verificou-se que as práticas de educação em ciência das quatro participantes são bastante 
distintas no que respeita: a) ao tipo de actividades desenvolvidas; b) às estratégias 
utilizadas; c) aos níveis de conhecimentos científicos inerentes às actividades, d) à relação 
das actividades com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. Estas 
diferentes práticas parecem estar directamente relacionadas com diferentes interpretações 
das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar e os percursos profissionais de 
cada educadora de infância, nomeadamente no que respeita à colaboração com colegas e 
especialistas. 

Palavras-chave: Literacia Científica, Educação em Ciência, Educação Pré-Escolar, Área 

do Conhecimento do Mundo, Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. 

A Educação em Ciência na Educação Pré-Escolar 

Na sociedade actual, a ciência assume um papel preponderante na melhoria de vida das 

pessoas, bem como na promoção do desenvolvimento social e económico. Neste sentido, é 

necessário que todos os cidadãos tomem contacto com a ciência, já que lhes possibilita a 

apropriação de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades e atitudes 

fundamentais à vida em sociedade. Assim, qualquer cidadão necessita ser portador de um 

conjunto de conhecimentos que lhe possibilitem: a) a utilização de artefactos e processos 
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tecnológicos com os quais se depara no dia-a-dia; b) a compreensão do mundo natural e 

das questões sócio-científicas actuais.  

É consensual entre os investigadores, que a promoção da literacia científica deve ser 

iniciada nos primeiros anos de escolaridade, nomeadamente na Educação Pré-Escolar 

(Harlen, 2006; Martins, Veiga, Teixiera, Tenreiro-Vieira, Vieira, Rodrigues, Couceiro e 

Pereira, 2009; Reis, 2008; Sá, 2000; Ward, Roden, Hewlett e Foreman, 2005). Este 

princípio é suportado por três ideias principais:  

Em primeiro lugar, a ideia de que a ciência possibilita o desenvolvimento da curiosidade 

natural das crianças, facilitando a apropriação de conhecimentos úteis e com significado 

social e o desenvolvimento de capacidades intelectuais (criatividade, pensamento critico, 

metacognição, etc.) mobilizáveis em várias áreas e diferentes contextos. 

Em segundo lugar, a ideia de que a interacção com os fenómenos naturais constitui um 

óptimo contexto para a promoção de competências investigativas/científicas e 

comunicacionais (observação, classificação, previsão, formulação e testagem de hipóteses, 

análise e discussão de resultados, comunicação de resultados, etc.). Todas as actividades 

em ciência constituem oportunidades para desenvolver o vocabulário e a linguagem 

(Glauert, 2004; Harlen e Qualter, 2004). O diálogo constitui, ainda, uma actividade 

fundamental para a construção do conhecimento. Para que este diálogo aconteça é 

fundamental que exista um ambiente securizante onde exista o respeito pelas ideias das 

crianças, sendo este respeito fundamental para que continuem a expressar as suas ideias e 

respeitem as ideias dos outros (Reis, 2008). 

Em terceiro lugar, a ideia de que durante as primeiras idades as crianças desenvolvem as 

bases das suas atitudes e concepções futuras relativamente à ciência. Logo, nestas idades, é 

fundamental contribuir para a construção de uma imagem positiva da ciência, 

nomeadamente, através da análise e a discussão de estereótipos sobre a ciência e os 

cientistas transmitidos pelos meios de comunicação social (Reis, Rodrigues e Santos, 

2006) e estimular a confiança e as capacidades necessárias ao envolvimento das crianças 

em actividades de ciência. Para tal, os educadores de infância deverão proporcionar 

actividades interessantes e relevantes e actuar como modelos de atitude investigativa e 

crítica perante o mundo, encorajando as crianças a serem portadores desta mesma atitude. 

Resumindo, pode afirmar-se que a educação em ciência na educação Pré-Escolar constitui 

uma forma racional de descobrir o mundo que nos rodeia. Esta descoberta envolve: a) o 
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desenvolvimento do desejo e da capacidade de procurar evidências; b) a construção 

progressiva de uma estrutura de conceitos que auxilia a compreensão das vivências do dia 

a dia; e c) o desenvolvimento de capacidades e atitudes essenciais à investigação, à 

resolução de problemas, à colaboração e à discussão (Reis, 2008). Portanto, a educação em 

ciência no Pré-Escolar permite que a criança desenvolva um conjunto articulado de 

conhecimentos, capacidades e atitudes fundamental à vida em sociedade. 

A implementação da educação em ciência nos jardins-de-infância tem sido condicionada 

por diversos factores, nomeadamente: a) a falta de conhecimentos substantivos e 

processuais sobre a ciência, por parte dos educadores; b) a falta de conhecimentos 

didácticos sobre as actividades e as metodologias mais adequadas à educação em ciência; 

c) alguma incapacidade dos educadores em passarem para a prática as orientações 

curriculares existentes; d) a escassez de recursos didácticos adequados ao desenvolvimento 

de actividades; e e) uma concepção de educação em ciência fortemente centrada no 

conhecimento de factos e termos. 

A educação em ciência na Educação Pré-Escolar passa pela implementação de 

determinadas abordagens e, portanto, está dependente do desenvolvimento de 

conhecimentos científicos e didácticos pelos educadores de infância. Estes conhecimentos 

começam por se construir durante a formação inicial. Contudo, o facto de muitos alunos 

que ingressam nos cursos de Educação de Infância provirem da área das humanidades, 

origina um grande défice de formação ao nível de conceitos científicos básicos 

(Providência, 2007; Sá, 1994). Até há poucos anos, este défice raramente conseguia ser 

ultrapassado durante a formação inicial de educadores de infância, pelo facto dos 

currículos atribuírem pouca importância à educação em ciência, causando sentimentos de 

insegurança na exploração desta área (Mata, Bettencourt, Lino e Paiva, 2004; Providência, 

2007). Esta situação era agravada pela ausência de formação contínua centrada 

especificamente na educação em ciência.  

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (DEB, 1997), publicadas pelo 

Ministério da Educação, ainda que com grandes lacunas a nível da especificação dos 

conteúdos a abordar e das estratégias a implementar (Martins e Veiga, 1999), fornecem 

indicações para o desenvolvimento da educação em ciência no âmbito da Área do 

Conhecimento do Mundo. Com esta área pretende-se orientar as práticas dos educadores 

de infância no sentido da promoção de uma sensibilização para a ciência e de uma 

introdução a diversas áreas do conhecimento humano como, por exemplo, a história, a 
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sociologia, a geografia, a física, a química ou a biologia. Para o desenvolvimento desta 

área, propõe-se que o educador de infância: 1) parta dos interesses e conhecimentos das 

crianças, alargando e contextualizando as aprendizagens, fomentando a curiosidade e o 

desejo de saber mais; e 2) introduza as crianças às atitudes e procedimentos próprios da 

ciência, levando-as a interrogar se e a procurar soluções, de forma a fomentar uma atitude 

científica e experimental. Contudo, este documento apenas inclui orientações genéricas 

sobre o tipo de abordagem a utilizar no âmbito da educação em ciências, sem apresentar 

propostas concretas de actividades. Este facto, associado à falta de formação de muitos 

educadores, tem limitado a exploração da ciência em contexto de jardim-de-infância. 

No entanto, todas estas limitações não impediram que diversos educadores, com um forte 

interesse nesta área, desenvolvessem (através da interacção com as crianças, colegas de 

trabalho e especialistas, em contextos reais de trabalho) o conhecimento profissional 

necessário à implementação de práticas de educação em ciência muito interessantes. Por 

vezes, o trabalho colaborativo entre educadores, professores de outros níveis de ensino, 

cientistas e especialistas da didáctica das ciências tem constituído uma forma eficaz de 

ultrapassar as limitações referidas. 

Actualmente, com (1) o reforço da componente científica dos cursos de formação inicial 

dos educadores de infância (ocorrido há dois anos), (2) a publicação de recursos didácticos, 

pelo Ministério da Educação, centrados no ensino experimental das ciências (Martins et al, 

2009) e (3) a realização de acções de formação destinadas a alertar os educadores para a 

importância/potencialidades da educação em ciência e a promover o desenvolvimento de 

competências necessárias à implementação de actividades de educação em ciência, espera-

se modificar a situação atrás descrita.  

Tanto na formação inicial como na formação contínua de educadores, pretende reforçar-se 

a ideia de que as competências de pensamento e acção desenvolvidas nas actividades de 

educação em ciência são mais importantes que a memorização de factos e termos pelas 

crianças (Harlen, 2006). Desta forma, os conteúdos da ciência surgem como um meio para 

atingir um fim. Em suma, a educação em ciência torna-se importante não tanto pela ciência 

substantiva mas pelo desenvolvimento intelectual, pessoal e social que promove. 

Metodologia 

A presente investigação pretendeu estudar as práticas de educação em ciência de um grupo 

de educadores de infância e a sua relação com as Orientações Curriculares para esta área. 
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Para tal, procurou-se estudar: a) as práticas de educação em ciência de educadores de 

infância; b) a relação entre as práticas e as Orientações Curriculares propostas para esta 

área; c) os factores que motivam os educadores de infância a optarem por determinadas 

práticas de educação em ciência. 

Tratou-se de um estudo interpretativo, com uma abordagem qualitativa, baseada em 

estudos de caso. A opção por uma abordagem interpretativa prende-se com o facto de a 

investigação se centrar nos significados que determinadas pessoas atribuem a situações 

complexas e na forma como essas pessoas desenvolvem a sua actividade em interacção 

com a sociedade em geral (Maxwell, 1998). 

Nesta investigação participaram quatro educadoras de infância, de três jardins-de-infância 

dos arredores de Lisboa. A selecção dos participantes foi feita tendo em conta os seus 

percursos profissionais e o tempo de serviço. 

Com o objectivo de obter um conjunto de informações suficientemente diversificado e 

completo sobre as práticas desenvolvidas pelas educadoras de infância, recorreu-se à 

recolha de dados através de três metodologias diferentes: (1) entrevistas semi-estruturadas; 

(2) observações e (3) recolha e análise documental. A entrevista semi-estruturada foi 

aplicada às quatro educadoras de infância numa fase inicial do estudo (entre Janeiro e 

Março de 2008) com os objectivos de: (a) estudar as concepções das educadoras de 

infância relativamente à educação em ciência na Educação Pré-Escolar; (b) fazer o 

levantamento do tipo de práticas desenvolvidas; (c) analisar os factores que influenciam o 

desenvolvimento dessas práticas de educação em ciência. As observações, do tipo semi-

estruturadas, foram orientadas por algumas categorias de observação determinadas 

previamente, traduzidas numa grelha de observação. As observações decorreram entre 

Março e Maio de 2008, tendo sido realizadas duas por participante. Estas actividades 

foram previamente marcadas entre as educadoras de infância e a investigadora, para que as 

observações fossem realizadas sobre actividades desenvolvidas no âmbito da educação em 

ciência. Durante as observações, a investigadora assumiu um papel de observador não 

participante (Cohen et al, 2000), limitando-se a registar os parâmetros definidos na grelha 

de observação e algumas descrições de acontecimentos observados sobre a forma de notas 

de campo. A análise documental, centrou-se em documentos produzidos pelas educadoras 

(planificações, projectos de sala, etc.) e nos trabalhos desenvolvidos com as crianças 

durante as actividades. 
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A transcrição da entrevista, os registos de observação e os documentos foram submetidos a 

uma análise categorial que pretendeu retirar as concepções implícitas das educadoras de 

infância sobre a educação em ciência no pré-escolar. Procurou-se estudar a forma como 

cada educadora de infância desenvolve actividades no âmbito da educação em ciência, 

analisando as estratégias utilizadas, o nível de exigência conceptual e o envolvimento das 

crianças nas actividades. 

Resultados 

A combinação das diferentes metodologias de recolha de dados (entrevista, observação de 

actividades e análise documental) permitiu-nos conhecer quatro realidades bastante 

distintas quanto ao desenvolvimento de actividades de educação em ciência, 

essencialmente no que respeita ao tipo de actividades desenvolvidas, às estratégias 

utilizadas, aos conhecimentos científicos inerentes às actividades e à relação com as 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. 

Constatou-se que as práticas de educação em ciência desenvolvidas parecem ser 

influenciadas, essencialmente, pela forma como os educadores de infância interpretam as 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar e a formação inicial e contínua nesta 

área. 

O desenvolvimento de actividades de educação em ciência depende em grande parte: a) da 

convicção do educador de infância quanto à importância do desenvolvimento de 

actividades de educação em ciência; b) da vontade do educador em realizar essas 

actividades; c) do conhecimento científico e didáctico necessários à sua realização, gestão 

e avaliação. 

É unânime entre as quatro educadoras que as suas práticas são condicionadas pelo 

conhecimento dos conceitos científicos necessários para o desenvolvimento das 

actividades, das actividades mais adequadas à exploração desses conceitos e dos recursos 

didácticos necessários à realização dessas actividades. 

Estas educadoras reconhecem que a formação inicial não as preparou para a realização de 

actividades de educação em ciência. Partindo desta evidência, e indo de encontro ao 

referido por Mata et al (2004) e Providência (2007), torna-se necessário que os currículos 

de formação inicial dos cursos de Educação de Infância invistam na educação em ciência, 

no contexto de disciplinas científicas e didácticas e da componente de prática pedagógica 

(estágio). 
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No que respeita à formação contínua, as educadoras são unânimes ao considerar que as 

formações deveriam ser mais frequentes e caracterizadas por um maior equilíbrio entre as 

componentes teórica e prática. 

A promoção do trabalho colaborativo e o estabelecimento de parcerias com especialistas e 

instituições científicas são estratégias que evidenciam grandes potencialidades no 

desenvolvimento pessoal e profissional dos educadores de infância. 
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Resumo 

Neste artigo estão disponíveis os dados parciais da Dissertação de Mestrado intitulada Estudo 
Diagnóstico do Ensino de Ciências Naturais: Avaliação dos Níveis de Alfabetização Científica 
dos Alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Manaus/Amazonas/ 
Brasil. O estudo ocupa-se em diagnosticar os níveis de compreensão dos alunos da última 
série do ensino fundamental sobre os processos e produtos das disciplinas de Ciências 
Naturais: Química, Física e Biologia, assim como o nível de compreensão sobre os impactos 
da Ciência e das Tecnologias na Sociedade. Para tanto o estudo teve como base Testes de 
Alfabetização Científica. 

Introdução 

Para que o estudo acontecesse foram consultadas pesquisas já realizadas sobre o tema: 

NASCIMENTO-Schulze (2005, 2006) e a prévia consulta a especialistas da área de Ciências 

Naturais da Região Norte do Brasil – Estado do Amazonas de três Centros de Pesquisa e 

Universidades: 1) Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia (INPA); 2) Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM) e 3) Universidade do Estado do Amazonas (UEA). 

Os profissionais desses centros foram consultados de maneira informal, por meio de um 

questionário com perguntas abertas, onde se procurou conhecer dos mesmos quais os 

conteúdos e temas mais importantes para serem investigados no âmbito do ensino 

fundamental, sobretudo na última série. Para serem esses conteúdos e temas adaptados a um 

Teste de Alfabetização Científica no formato Laugksch e Spargo (1996). 

Foram entrevistados seis Doutores, sendo que dois de cada Centro de Estudos, Universidade: 

 INPA – Doutores em Biologia, área de concentração e pesquisas em Ecologia da 

Amazônia; 
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 UFAM – Doutores em Biologia, área de concentração e pesquisas em Ecologia 

Humana e Recursos Naturais. 

 UEA – Doutores em Física e Química, área de concentração Formação de Professores 

de Física no Contexto Amazônico e Estudos de Meios e Recursos Didático-metodológicos do 

Ensino de Química. 

Os especialistas mencionados citaram uma lista de conteúdos e temas como sugestões para 

uma avaliação diagnóstica, tendo em vista que eles foram informados que se tratava de uma 

pesquisa de Mestrado a ser desenvolvida em duas zonas urbanas da capital do Amazonas, a 

cidade de Manaus, com uma população de 300 alunos da última série do ensino fundamental. 

Conteúdos, Temas Sugeridos  

INPA Mudanças Climáticas, Desmatamento da Amazônia, Saneamento Básico, 

Fauna e Flora Amazônica, Biodiversidade, Doenças Endêmicas da Região 

Norte do Brasil, Corpo Humano, Biomas brasileiros, Saúde Pública. 

 

UFAM Sexualidade, Reprodução, Doenças Tropicais, Sustentabilidade, Promoção da 

Saúde, Clima, Reciclagem, Lixo Urbano, Poluição dos Mananciais, 

Metabolismo, Tecnologias, Informática, Impactos Ambientais, Enchente, 

Vazante. 

UEA Velocidade, Peso, Força, Átomo, Matéria, Substâncias Simples e Compostas, 

Massa, Peso, Energia, Fenômenos Físicos e Químicos, Reação Química, 

Calor. 

 

A partir dessa primeira consulta, iniciamos a construção de um Teste de Alfabetização 

Científica um tanto quanto problematizador das questões regionais (da Amazônia) e de acordo 

com uma noção de Aprendizagem Significativa (Moreira, 2003), construída a partir de um 

contexto sócio-cultural. No entanto, os conteúdos programáticos da disciplina Ciências 

Naturais do 9º ano do ensino fundamental também foram evidenciados de modo 

interdisciplinar, pelos especialistas.  
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A construção de um instrumento de avaliação diagnóstica em Ciências Naturais: Teste 

de alfabetização científica 

O pensamento de que os indivíduos precisam ter algum nível de conhecimento sobre a 

Ciência, e o termo alfabetização para a ciência foi empregado pela primeira vez nos anos de 

1950, por Paul Hurd em 1958, no artigo intitulado Science Literacy: its meaning to american 

schools, desde então a literatura tornou-se extensa sobre o conceito e diversificada (Laugksch, 

2000).  

Um desafio dos estudos sobre alfabetização científica tem sido como medir o grau de 

alfabetização científica da população. Isso vem sendo objeto de preocupação não só no Brasil, 

como em outros países, e foram desenvolvidos projetos visando realizar avaliações 

comparativas do nível de alfabetização científica em diferentes nações e em diferentes 

contextos educacionais. De maneira geral, o que se pode afirmar com os resultados desses 

exames é que a educação científica não vai bem, mesmo em alguns países com elevado grau 

de escolarização, tanto no que diz respeito à compreensão dos conceitos básicos como do 

papel social da ciência. 

Os testes de natureza empírica e descritiva foram recomendados no inicio da década de 1980, 

pela Associação Americana para o Avanço da Ciência – AAAS, com o objetivo de obterem 

indicadores das problemáticas evidenciadas e discutidas pelos autores e pesquisadores do 

movimento CTSA – Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Estes testes passaram a 

oferecer metodologias e informações potenciais para descrição da compreensão da população 

sobre problemas ambientais, temas científicos, entendimento sobre os impactos dos avanços 

de ciência e tecnologia, assim como subsídios para implementações de políticas públicas 

emergenciais, excepcionalmente nas áreas da educação, cultura e ecologia.  

No primeiro momento os testes foram considerados testes de alfabetização científica, sendo 

estruturados e aplicados em alguns países da América do Norte e Europa. Miller (1983) 

propiciou avanços importantes na mensuração da alfabetização científica ao apresentar uma 

definição multidimensional, a partir de então os testes de alfabetização científica passam a ser 

compostos por três dimensões interdependentes: 1) Conhecimento de termos e conceitos 

científicos essenciais; 2) Compreensão sobre as normas e métodos da ciência; 3) 

Entendimento sobre o impacto da tecnologia e da ciência sobre a sociedade. 
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Com base nessa definição, Miller (1983) propôs uma escala que fundamentou um amplo 

programa de mensuração de alfabetização científica no contexto norte-americano. Os 

resultados das pesquisas do grupo de Miller serviram como um modelo de alfabetização 

científica aprovado pela AAAS, voltado tanto para conhecimentos científicos, tecnológicos e 

matemáticos, como também as habilidades cognitivas associados a essas áreas. 

Laugksch e Spargo (1996) ressignificaram e adaptaram essas pesquisas em testes de 

alfabetização científica básica – TACB ao final da década de 1980, referenciaram critérios, 

que passaram a ser firmados em 110 itens no formato verdadeiro ou falso, divididos em três 

subáreas ou subtestes baseados nos trabalhos de Miller (1983) que passaram a se configurar 

em: 1) Natureza da Ciência; 2) Conteúdos da Ciência; 3) Impactos de Ciência e Tecnologia 

sobre a Sociedade. Desse modo indicando a estreita relação dos autores com as abordagens 

CTSA, preocupadas com os problemas emergentes. 

Os testes no formato de Laugksch e Spargo (1996) foram aprovados e referenciados pela 

AAAS, aplicados em diversos continentes, dentre os quais os que apresentam Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDH precários como a África. Segundo Laugksch (1996) os 

TACB buscam determinar o nível de alfabetização científica dos indivíduos de um 

determinado contexto, esse nível é definido como a proporção de indivíduos, em relação ao 

total, que podem ser considerados alfabetizados cientificamente segundo a lógica do teste; 

para tal, devem obter resultados maiores que uma pontuação mínima para cada subteste.  

No início da década de 1990 com o avanço de setores envolvidos com ciência e tecnologia 

como produtos e serviços, a Europa Ocidental como também nos Estados Unidos os atores 

institucionais expressaram preocupações sobre o nível de conhecimento científico da 

população geral e as pesquisas realizadas nos Estados Unidos com a Fundação de Ciência 

Nacional, a Academia Nacional de Ciências e vários estudantes acadêmicos mostraram que 

maior parte da população se inseria em uma dimensão de alfabetizados cívicos de acordo com 

SHEN (1975). 

Concluíram que para uma população ser considerada cientificamente alfabetizada os cidadãos 

devem compreender os processos democráticos e atuarem de forma consciente nesse processo, 

assim como dominar as tecnologias que se configuram como processo de avanço da ciência, 
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estas pesquisas foram realizadas com os testes de alfabetização científica básica de Laugksch e 

Spargo (Fourez, 1997). 

Segundo as recomendações didáticas da AAAS os TACB devem trabalhar na perspectiva de 

questões de acerto e erro, podendo ser consideradas outras abordagens metodológicas para 

adaptar-se às realidades regionais, nacionais e internacionais. Os testes são desenvolvidos para 

mensurar e caracterizar níveis de conhecimento científico, mas observam que neste processo o 

nível de alfabetização científica da população pode ser determinado pelo contexto da educação 

e da educação em ciências (Laugksch, 2000). 

A utilidade pública desses instrumentos de pesquisa apontam para a verificação, avaliação de 

sistemas educacionais, instituições de ensino e pesquisa, a freqüência de informações e 

divulgação de conhecimentos em espaços sociais formais e não formais. Hoje os trabalhos de 

pesquisa que utilizam e adequam os testes as suas realidades, devem observar os critérios do 

PISA, vinculados às políticas da Organização das Nações Unidas para a educação, ciência e a 

cultura - UNESCO, que já avalia e faz parte de políticas públicas educacionais de 43 países.  

Metodologia da Pesquisa 

Amostragem/Instrumentos de coleta de informações 

A análise estatística da pesquisa foi auxiliada pelo Software Excel 2007. Sendo que, esta á 

uma análise preliminar dos resultados, pois se acredita que devemos comunicar a comunidade 

científica sobre pesquisas desse gênero com objetivos comparativos e sócio-políticos. 

A aplicação do teste durou 2 dias em 4 diferentes escolas da zona urbana da cidade de 

Manaus, sendo apoiada pelos pais dos alunos, professores e diretores das escolas, que 

concederam tal pesquisa ao assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Foram selecionados 300 (trezentos) alunos do 9º ano do ensino fundamental. Sendo que como 

a pesquisa está em processo de construção, só conseguimos aplicar os testes com 100 (cem) 

alunos, até o presente momento, sendo 50 (cinqüenta do sexo feminino) e 50 (cinqüenta do 

sexo masculino). Esta dinâmica de quantidade igual por sexo foi orientada por uma Pedagoga 

de uma escola participante da pesquisa. 
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No Teste de Alfabetização Científica aplicado constavam 2 subtestes: 

1) Problematizando conteúdos de Ciências Naturais (PCCN) com 40 questões; 

2) Impactos de Ciência e Tecnologia na Sociedade (ICTS) com 20 questões. 

Os Testes de Alfabetização Científica caracterizam-se por serem compostos de questões 

afirmativas, sendo que podem estar corretas ou não, com o objetivo de promover a reflexão e 

interpretação de enunciados e conceitos científicos, por parte dos participantes. As opções de 

resposta são CERTO e ERRADO. 

Exemplos das Questões Afirmativas do Teste de Alfabetização Científica: 

Cientistas afirmam que não há diferença entre massa e peso. Certo (   ) Errado (   ) 

O carvão mineral e o petróleo são as principais fontes de energia de nosso 

tempo. 

  

Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Praticamente tudo 

o que podemos sentir à nossa volta é classificado como matéria, como por 

exemplo: água, vidro, borracha, ar. 

  

Alumínio (Al), Cálcio (Ca), Enxofre (S), Sódio (Na), Zinco (Zn) são todos, 

sem exceção, elementos físicos. 

  

   

São exemplos de biomas brasileiros: caatinga, mata atlântica, cerrado, 

floresta amazônica, pantanal. 

  

Pode-se afirmar que a AIDS é uma doença pandêmica.   

São exemplos de doenças tropicais ou infecto-contagiosas, tipicamente 

encontradas na região norte do Brasil, principalmente no Estado do 

Amazonas: malária, hepatite A e B, leishmaniose. 

  

Sustentabilidade é o processo participativo que integra a capacidade da 

sociedade de organizar decisões coletivas para promover o uso dos 

recursos da natureza, sem que eles sejam extintos e que as novas 

gerações possam ter acesso a eles. 

  

A Internet permite interligar sistemas informáticos de todo o mundo, 

possibilitando a comunicação e a troca de informação de uma forma fácil e 

rápida. Os meios para efetuar essas ligações são diversos, e incluem: rádio, 

linhas telefônicas, linhas digitais, satélite, fibra-óptica. 
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As questões mencionadas são parte integrante do teste de alfabetização científica construído 

com 60 (sessenta) questões. Ao final foi apresentada uma questão aberta: O que você entende 

por Ciências? 

Análise de Dados Quanti-Qualitativos 

Dos 100 alunos entrevistados somente 71 responderam à questão aberta: O que você entende 

por Ciências? 

 O índice de menções, descrições das respostas sobre a relação da questão mencionada 

das Ciências com as Tecnologias foi considerada de alta freqüência – classe 1 (40 menções – 

cerca de 69,8%). 

 A classe 2 – considerada de média freqüência (19 menções – cerca de 19,8%). 

Mencionaram as Ciências a uma visão biológica, como disciplina voltada para conhecer as 

relações entre os animais, plantas e seres humanos. 

 A classe 3 – considerada de baixa freqüência (12 menções – cerca de 10%) 

compreende as Ciências como estudo dos fenômenos naturais do mundo, enfatizando as 

questões do meio ambiente e tudo ao redor. 

     Acertos dos subtestes 

Aproximadamente 55% das questões do teste na (30 a 35 itens) na observação geral, foram 

respondidas corretamente por cerca de 45 respondentes (45%) do total. No entanto, 45% das 

questões foram respondidas incorretamente (20 a 25 itens), aproximadamente, por 55 

respondentes (55%) do total. 

A classificação dos participantes desta pesquisa em alfabetizados ou não cientificamente não 

faz parte da análise dos dados, o que se quer é evidenciar quais pontos e conteúdos ficaram 

mais deficientes, tendo em vista que o aprendizado nestas áreas deveriam ser prioritários. 

Do total de 45% de ERROS dos alunos evidencia-se: 

 12% nas questões sobre os conteúdos específicos da realidade amazônica; 

 16% nas questões de Física e Química; 

 17% nas questões de Impactos de Ciência e Tecnologia na Sociedade. O que se torna 

em uma análise qualitativa uma relação ambígua no que se refere à interpretação de questões e 
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enunciados científicos. Ora os 69,8% dos respondentes da questão aberta: O que você entende 

por Ciências escrevem e informam seu ponto de vista sobre a importância e proximidade com 

o tema, demonstram conhecer a relação muito próxima da Ciência com as Tecnologias. 

Porém, numa frase ou enunciado não conseguem compreender os diferentes contextos e a 

associação dos temas de Ciência e Tecnologia relacionados com os problemas e a conjuntura 

das Sociedades e suas relações de causa e efeito com o Ambiente. 

Considerando alta e baixa freqüência no aproveitamento dos subtestes: 

 O subteste 1 composto por 40 questões: Problematizando conteúdos de Ciências 

Naturais, que evidencia os conteúdos básicos de Ciências Naturais: Química, Física e 

Biologia, e a sua relação teórica e prática obteve um nível de aproveitamento (18 a 22 acertos 

– alta freqüência) e (de 7 a 12 acertos baixa freqüência). 

 O subteste 2 composto por 20 questões: Impactos de Ciência e Tecnologia na 

Sociedade, que tem por objetivo enfatizar as descobertas científicas e os efeitos das 

tecnologias na vida social, obteve um nível de aproveitamento (até 9 acertos – alta freqüência) 

e ( até 5 acertos baixa freqüência). 

 O subteste 2 teve o pior aproveitamento por parte dos entrevistados, apesar de ser 

composto por 20 questões, levou mais tempo para ser respondido. Consideramos que os temas 

na sua maioria conhecidos pelos alunos fazem parte da vida prática, no entanto, os alunos 

ainda não conseguem fazer uma análise de causa e efeito. Como se entendessem os avanços 

das ciências e tecnologias como algo natural, como um processo que não trás discussões que 

afetam sua vida biopsicopolítica.  

 A noção de manejo e compreensão sobre impactos ambientais foi evidenciada em 5 

questões do teste, provocando 90% de erros no total de respondentes.  Fato esse que preocupa 

tanto pedagogicamente, como socialmente, pelo fato de serem os alunos entrevistados 

habitantes de uma região que enfrenta processos históricos de domínio, desmatamento e de 

políticas públicas destinadas ao meio ambiente severamente criticadas por não efetivarem 

mudanças significativas no contexto para o desenvolvimento regional. 
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Discussões dos resultados 

É pertinente apontar que os resultados referem-se a um determinado contexto. A amostra de 

participantes reflete um universo de potencialidades em construção. No processo de aplicação 

e análise dos testes pôde-se localizar uma dificuldade a nível de política pública: A 

popularização da Ciência e das Tecnologias ainda está distante de ser consolidada. A Ciência 

enquanto política social ainda reflete uma conquista de grupos e a sua compreensão por mais 

que básica confere aos sistemas de ensino um dos grandes desafios educacionais. 

Este trabalho tem por objetivo, ao final, desenvolver um Curso de Especialização ou 

Aperfeiçoamento destinado aos professores de Ciências Naturais da cidade de Manaus. Tendo 

claro que existem inúmeras dificuldades no processo de ensino das áreas científicas e que os 

estudos diagnósticos podem promover conhecimento de que metas e de como desenvolver 

atitudes para resolvê-los. 

O analfabetismo científico constitui-se como uma das grandes limitações do processo social de 

emancipação e desenvolvimento de uma Nação. Cabe, nesta perspectiva, a necessidade de 

entender que a educação em ciências ou educação científica é imperativo básico para que os 

sistemas de ensino, portanto sistemas sociais estabeleçam em médio prazo a cultura do 

domínio, pelo menos básico dos processos e produtos das Ciências pelos indivíduos. 

No nosso entendimento o que passou a se configurar em escala internacional foi uma 

desigualdade da distribuição e dos conhecimentos dos recursos de ciência e tecnologia, 

ampliando com mais nitidez a relação norte e sul, influenciando em uma disparidade 

conceitual, metodológica e científica das práticas pedagógicas entre os continentes, em uma 

comparação sistêmica relacionada a padrões, a América Latina apresenta índices de 

compreensão e disseminação dos conceitos de ciência e tecnologia (alfabetização científica) 

mínimos ao atual momento do processo de desenvolvimento.  
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Universitat Autònoma de Barcelona 
2natasha.mayerhofer@campus.uab.cat;  1conxita.marquez@uab.cat 

Resumo 

Nesta investigação exploramos as idéias prévias de alunos da primeira série de primária 
sobre os microorganismos. Apresentamos a evolução das suas representações gráficas e 
textuais obtidas na aplicação de uma unidade didática a qual chamamos “Higiene e Saúde” 
em duas escolas de Cerdanyola del Vallès – Barcelona. A coleta de dados foi feita por 
meio de um questionário analisado através de métodos quantitativos e de desenhos 
analisados em base a métodos qualitativos tais como as redes sistêmicas. Com relação aos 
hábitos de higiene, os alunos demonstraram ter bons hábitos, lavando as mãos ao menos 
três vezes ao dia, já em relação às representações gráficas e textuais, elas apresentaram 
resultados diferentes em cada escola em função da menção prévia da palavra micróbio. As 
contribuições mais relevantes desta investigação são: o potencial do uso dos desenhos nas 
representações dos microorganismos, a influencia da palavra micróbio nessas 
representações e a diferença entre desenhar e escrever. 

Palavras chave: Ensino de primária, microbiologia, desenho e saúde. 

Introdução 

Existem numerosos trabalhos que exploram e analisam as idéias previas de alunos de 

diversas idades sobre microorganismos, entretanto poucas investigações são realizadas 

com alunos menores de dez anos (Byrne, 2003). Na maioria desses trabalhos, os resultados 

coincidem em que as representações gráficas de microorganismos geralmente incluem 

elementos antropomórficos e antropocêntricos (Nagy, 1953; Byrne, 2003; Byrne et al., 

2008), sendo que esta forma de representá-los evoluciona a formas mais abstratas de 

acordo com a idade.  

A aprendizagem humana, principalmente na infância, está relacionada com fatos, objetos, 

fenômenos e observações próximas às crianças. Isto resulta em um conhecimento gerado 

pelo entorno, pela sociedade à qual pertence este indivíduo. Partindo do princípio que o 

indivíduo é um produto da sociedade, concordamos com Illarramendi e Olazabalaga (1999) 

quando afirmam que o conhecimento individual é algo indissociável do contexto 

interpessoal. Estudos recentes têm demonstrado que o lar e as observações diretas 

desempenham um papel importante nas crianças e em sua compreensão do fenômeno 

biológico (Hatano e Inagaki, 1997; Tunnicliffe e Reiss, 1999). 
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Do ponto de vista da educação científica, é importante que o aluno saiba relacionar os 

microorganismos com o modelo de ser vivo, e que reconheça a constante interação deles 

com o meio que os rodeia (Pujol, 2003). García (2005) defende que “se queremos que os 

alunos aprendam ciências para poder explicar porque os fungos do pão ou as bactérias do 

iogurte são vivas, não basta ter memorizado a definição de ser vivo, se não que é 

importante reconstruir com eles na sala de aula o modelo de ser vivo”. Para isso, a autora 

propõe um modelo simplificado que resume em poucas palavras as três funções básicas de 

um ser vivo: nutrição, reprodução e inter-relação. Partindo deste modelo, ampliamos o 

conhecimento dos estudantes relacionando a sujeira da mão com o a presença e existência 

de microorganismos em contextos próximos aos alunos.  

Por outro lado, do ponto de vista da educação para a saúde, o estudo sobre os 

microorganismos é importante na manutenção de uma vida sã com hábitos de higiene 

adequados. A educação para a saúde nas escolas é vista como um eixo transversal que se 

ensina com o objetivo de promover o bem estar social e individual das pessoas (Hernández 

y Martínez, 1998), assim como uma tentativa de ensino de métodos preventivos ou de 

auxílio em casos em que um simples ato pode mudar o panorama de uma situação. Um  

exemplo é lavar as pequenas feridas com água e sabão para evitar infecções maiores. 

Objetivos  

Pensando na necessidade de conhecer as idéias previas sobre os microorganismos de 

alunos de primeira série de primária (seis anos) do ciclo escolar regular e em uma 

adaptação e/ou melhoria do currículo escolar, desenhamos uma unidade didática com os 

seguintes objetivos: 

 Explorar os hábitos de higiene de alunos e alunas, centrando-nos no hábito de lavar 

as mãos;  

 Analisar as representações feitas por estes estudantes sobre os microorganismos. 

Acreditamos que se conhecemos os hábitos de higiene dos alunos de primária sobre 

quando e como lavam as mãos podemos intervir se necessário, e mudar alguns hábitos 

inapropriados que podem ter como conseqüência doenças provocadas pela falta de higiene, 

além de dar-lhes respostas científicas á necessidade de se lavar as mãos antes de comer e 

depois de ir ao banheiro, por exemplo.  
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Conhecer as representações gráficas e textuais de alunos e alunas de apenas seis anos 

atribuem aos microorganismos é uma maneira de explorar o vasto mundo da imaginação 

infantil, permitindo adaptar os conteúdos científicos á sua idade. Isto diminui a dificuldade 

dos conceitos sem torná-los errôneos, dando a oportunidade de inserir o mundo científico 

desde cedo na vida escolar das crianças. 

Um ponto importante a ressaltar e ter em consideração é o referente de conhecimento 

científico que as crianças têm. Geralmente os professores e os pais são os que mais 

incidem nas opiniões e modelos mentais dos alunos de primária, sem esquecer-se da 

publicidade como principal referente gráfico de imagens vinculadas a todo tipo de tema. 

Desenvolvimento 

Esta investigação foi realizada em duas escolas públicas, Escola A (EA) e Escola B (EB) 

de Cerdanyola del Vallès – Barcelona, Espanha. Os dois centros são caracteristicamente 

similares no que diz respeito ao nível conceitual do alunado referente ao tema trabalhado. 

Porém na Escola A, a professora apresentou previamente de maneira explícita o tema 

central aos alunos – os microorganismos. Já na Escola B não foi dada nenhuma informação 

prévia aos alunos. 

A quantidade de alunos por sala em cada escola foi de 22 (EA) e de 19 (EB), dando um 

total de 41 alunos de seis anos participantes desta investigação. 

Para a coleta de dados, elaboramos uma unidade didática (UD) que foi dirigida e aplicada 

pela primeira investigadora/ autora deste trabalho. Esta UD estava composta por três 

sessões e tinha como finalidade promover a evolução do conceito microorganismo de 

modo que pudéssemos visualizar e analisar essa evolução através das representações 

gráficas e textuais dos alunos/as, como se pode ver resumidamente na Tabela 1. 

Sessão 1 Sessão 2 Sessão 3

Conhecer as relações que 
estabelecem com a palavra 
sujeira através do desenho

Conhecer as representações 
das idéias previas sobre um 

micróbio

Conhecer as representações 
sobre os micróbios depois 

de ter feito uma experiência

Uma visão a nível MESO 
sobre os microorganismos

Uma visão a nível MICRO 
sem explicações científicas 

apresentadas pela 
investigadora

Uma visão a nível MICRO 
depois das explicações 
científicas apresentadas

 

Tabela 1: Estrutura e objetivos da UD 
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Na sessão 1 propusemos uma situação próxima a vida dos alunos. Apresentavam-se dois 

irmãos que na hora do almoço a mãe os chama para comer e a irmã mais velha vai ao 

banheiro para lavar as mãos enquanto o menor senta para comer com as mãos sujas, neste 

momento perguntamos aos alunos por que eles acham que é importante lavar as mãos antes 

de comer. A partir desta proposta os alunos tinham que refletir, desenhar e escrever a 

resposta à seguinte pergunta: “O que tiramos das mãos quando as lavamos?”. Nesta sessão 

trabalhamos uma visão a nível MESO do microorganismo, generalizando e ampliando o 

conceito à sujeira das mãos. Posteriormente, aplicamos um questionário fechado de 

múltipla escolha delimitando e especificando as possibilidades de respostas dos alunos, 

reduzindo assim o tempo necessário para preencher as perguntas sobre a higiene das mãos. 

Na sessão 2 realizamos um experimento a partir das mãos sujas e limpas dos alunos que 

tocavam uma placa de cultivo feita com Agar-agar. Os cultivos eram feitos por dupla ou 

grupo de quatro alunos. Após a contaminação dos cultivos o alunado tinha que desenhar 

respondendo à seguinte questão: “Como eu imagino que seja um micróbio?”. Nesta sessão 

o objetivo era trabalhar o ponto de vista MICRO das idéias sobre a relação sujeira – 

microorganismo, porém sem explicações científicas. 

Concluindo o tema, na sessão 3 analisamos os resultados dos cultivos, introduzimos alguns 

conceitos sobre os micróbios e uma vez mais apresentamos outra situação próxima às 

crianças aplicando os conceitos estudados em outro contexto como as frutas e verduras. A 

estória contada girava em torno a uma avó que foi ao mercado e ao voltar lavou as frutas e 

verduras antes de começar a fazer o almoço, as crianças tinham que refletir, desenhar e 

escrever sobre a seguinte pergunta: “Por que você acha que temos que lavar as frutas e 

verduras antes de comer?”. O objetivo desta sessão era ver a capacidade do aluno de 

aplicar os conhecimentos adquiridos sobre os micróbios das mãos em outros contextos 

como os vegetais, por exemplo. 

A Figura 1 mostra resumidamente o que esperávamos dos alunos em cada sessão: 

MESO MICRO MICROExperimento

SESSÃO 1 SESSÃO 2 SESSÃO 3

Representações
prévias

Representações
científicas

Sujeira, pó, 
terra, barro…  

Figura 1: Modelo esperado para as representações gráficas 
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As respostas dos alunos em forma de desenho e/ou texto, são as produções que analisamos. 

Neste trabalho vamos dar uma visão geral dos resultados obtidos e analisados. 

Analise dos dados: As redes sistêmicas se baseiam nas respostas dos alunos na (Bliss, 

1983). As categorias básicas fazem referencia aos elementos (Ogborn et al., 2002) e aos 

processos de interação que aparecem nos desenhos e nos textos elaborados pelos alunos. O 

questionário aplicado na sessão 1 foi analisado segundo métodos quantitativos. 

Resultados 

Sessão 1: O que tiramos das mãos quando as lavamos?. 

a) Sobre o questionário: 

De acordo com os resultados obtidos e de uma maneira geral os alunos das duas escolas 

apresentaram hábitos de higiene semelhantes. A maioria deles respondeu que tem o 

costume de lavarem as mãos até três vezes ao dia. Se cruzarmos as respostas das demais 

perguntas observamos que este costume está diretamente relacionado com o horário das 

refeições. Por outro lado, apenas 16% dos alunos da EA e 18% da EB contestaram que 

lavam as mãos depois de ir ao banheiro. 

b) Sobre os desenhos e textos: 

Na tabela 2 apresentamos um resumo comparativo das redes sistêmicas entre as duas 

escolas. Construímos este resumo a partir dos desenhos, o que chamamos de elementos e 

processos de interação representados. 

 

Amorfas Pia

Formas Antropomórficas Torneira
Geométricas Água

Sujeira Animaladas Sabão
Elementos Elementos Mão

Bons Menino/a
Caráter Maus

Indefinidos Sujeira Bolinhas escuras
Manos Formas Filamentos enrolados

Traços escuros
Sem interação

Processos Sem especificar Processos Água e mãos
Água, mão e sujeira
Água, sabão e mãos

Elementos e Processos Representados Sessão 1
Escola A Escola B
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Tabela 2: Comparação dos elementos e processos de interação representados na sessão 1. 

Em função dos resultados obtidos, observamos que existe uma grande diferença na 

maneira de representar a sujeira entre as escolas A e B. Enquanto na EA as representações 

da sujeira apareceram como formas amorfas e animaladas (algumas inclusive com caráter 

definidos como “maus” e “bons”); na EB surgiram formas mais abstratas como bolinhas e 

traços escuros, sem mostrar qualquer semelhança com um ser vivo. Comparando os 

resultados das duas escolas, observamos que os alunos da EB fizeram uso de mais 

elementos nas suas representações que os alunos da EA (já que estes tiveram a informação 

prévia sobre o tema estudado), sugerindo-nos que ao não saber o que buscamos, os alunos 

tendem a ampliar sua visão do tema. 

Em relação aos processos de interação também existem diferenças entre as duas escolas. 

Na EA os processos de interação entre os elementos representados não são identificados 

nos desenhos, já na EB observamos diversos tipos de interação, como por exemplo, mãos 

sujas lavando-se em água. 

Na tabela 3 apresentamos os elementos e processos de interação enunciados nas escolas A 

e B.  

Torneira
Água

Micróbios Micróbio Pia
estão nas mãos Mão sem especificar

Sujeira sujas
Elementos O outro Elementos

Tipos de Micróbios Glóbulo Branco Areia
Marrom Barro
Varicela Mais coisas

Sujeira Pedra
Incompreensível Pó

Sujeira
Terra

Processos Sem especificar
Tipo Lavar-se

Limpar-se
Processos

Momento Antes de comer
Depois de fazer "xixi"
Ao tocar (algo)

Elementos e Processos Enunciados Sessão 1
Escola A Escola B

 

Tabela 3: Comparação dos elementos e processos de interação enunciados na sessão 1. 

Uma vez mais observamos uma grande diferença nos resultados apresentados nas duas 

escolas. Deve ser notado o fato da professora da EA explicitar o tema central do estudo 

previamente à realização da UD. Por este motivo observamos que nesta escola os alunos 

enunciaram diversas vezes a palavra micróbio, inclusive tentando especificar-los dando-
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lhes nomes como “glóbulo branco” e “varicela”. Por outro lado, na EB isso não acontece 

em nenhum momento e os alunos especificam a sujeira usando elementos como “areia” ou 

“pó”. Os processos enunciados seguem o mesmo padrão que os representados, na EA são 

inexistentes, mas na EB até podemos etiquetá-los em duas categorias que se diferenciam 

em Tipo de processo como “lavar-se” e em Momentos em que se acontece a interação 

como “depois de fazer xixi”. 

Sessão 2: Como eu imagino que seja um micróbio? 

Na tabela 4 apresentamos a uma comparação das redes sistêmicas construídas a partir dos 

desenhos dos alunos das duas escolas. Nesta sessão os resultados obtidos fazem referencia 

apenas aos elementos representados, já que não se pedia aos alunos que escrevessem nada. 

Animal Insetos Antropomórficas
 Formas Antropomórficas  Formas Esferas com 2 ou 4 linhas

Sujeira Geométricas Sujeira Pirulitos

Elementos Pontos dispersos Mão Elementos Pontos dispersos
Por toda a folha Bolinhas

Animal Formigas
Bons Insetos

Caráter Maus Larvas
Indefinidos Mãos

Elementos Representados Sessão 2

Escola B

Asteriscos

Escola A

 

Tabela 4: Comparação dos elementos representados na sessão 2. 

Observamos a presença de uma nova categoria na EA mais próxima à forma científica de 

representar os microorganismos a que nomeamos de “pontos dispersos”. Esta presença 

ocorre em dois modos, uma contextualizada sendo representada em uma “mão” e a outra 

“por toda a área de desenho” sem nenhuma delimitação. Outro fato importante e recorrente 

da sessão anterior é o desenho de rostos nos micróbios definindo-os como “maus” ou 

nocivos à saúde. Nesta sessão e nesta escola continuam aparecendo representações de 

micróbios antropomórficas. Já na EB observamos uma rede sistêmica com resultados 

melhor distribuídos, gerando uma série de categorias novas como “asteriscos” ou 

“bolinhas”, além das formas animaladas como representações parecidas à “formigas” e 

outros “insetos”. Outro dado relevante da EB é a contextualização dos micróbios sendo 

representados em sua maioria nas mãos como principal lugar de localização. 

Consideramos que as categorias “pontos dispersos” e “bolinhas” estão muito próximas à 

forma científica de representar os microorganismos já que em trabalhos científicos se 
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costuma representar assim as bactérias, principalmente com formas circulares ou de 

bastões, tal e como são olhando por meio de um microscópio comum. 

 

Sessão 3: Por que você acha que temos que lavar as frutas e verduras antes de comer? 

Na tabela 4 observamos algumas categorias semelhantes entre as duas escolas com relação 

à forma atribuída à sujeira como os “pontos dispersos” e as “bolinhas escuras”, por 

exemplo.  

Cocinha completa
Pia Pia
Torneira Torneira
Mesa Elementos Frutas/ verduras
Sabão Mãos

Elementos Mão Menino/a
Menino/a Traços escuros

Formas Bolinhas escuras
Sujeira Pontos dispersos Sujeira Pontos dispersos

Bolinhas escuras

Incompreensível Animal Larvas

Lavando as mãos Água corrente

Processos Micróbios em um cano Processos Lavando as frutas/ verduras
Sem interação Sem Interação

Escola A
Elementos e Processos Representados Sessão 3

Escola B

 

Tabela 4: Comparação dos elementos e processos de interação representados na sessão 3. 

Notamos que alguns dos alunos representam alguma interação entre a sujeira (micróbio) e 

os elementos da historia contada, como é o caso dos “micróbios (descendo) por um cano 

(da pia)”. Um dado interessante é a presença da interação entre as frutas e verduras com a 

água na maioria dos desenhos da EB. A história contada aos alunos mudou o enfoque do 

que foi trabalhado até então, ampliando o espectro de lugares onde encontramos micróbios, 

como é o caso das frutas e verduras, o que gerou comentários como: 

“Os micróbios estão por todas as partes. Por aqui, por aqui, por aqui...” 
(mostrando com a mão várias partes da sala de aula). 

Antônio – Escola B 

Conclusões 
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A partir dos questionários podemos concluir que os alunos participantes possuem em sua 

maioria bons hábitos de higiene lavando as mãos sempre com sabão antes e depois das 

refeições do dia. Porém um dado preocupante é o fato de poucos deles responderem que 

lavam as mãos depois de ir ao banheiro, já que no banheiro e nos excrementos existe uma 

grande quantidade de microorganismos patogênicos. Assim como Cohen & Martins 

(2008), acreditamos que a escola como um lugar de transição de temas diários aos 

conceitos científicos, deveria ser o principal ambiente onde o alunado possa começar 

entender a importância de lavar as mãos antes de comer e depois de ir ao banheiro. A 

educação para a saúde, como tema transversal pode ajudar e influenciar os hábitos de 

higiene pessoal uma vez que o aluno seja capaz de compreender a necessidade dos 

“porquês” de cada atitude ou decisão tomada. 

Fazendo um resumo dos resultados obtidos a partir dos desenhos, podemos observar a 

seguinte evolução (Figura 2): 

MESO MICRO MICROExperimento

SESSÃO 1 SESSÃO 2 SESSÃO 3

Escola A 70%*
Escola B 70%

Escola A 90%
Escola B 100%**

Escola A     0%
Escola B 100%

 

(*) Na EA alguns alunos desenharam a nível micro, mas utilizando formas fantasiosas 

(**) Na EB não se considera as larvas representadas como forma fantasiosa por estar 

contextualizada nas frutas. 

Figura 2: Resumo comparativo dos resultados das duas escolas 

Acreditamos que a menção à palavra-chave da UD antes do início da primeira sessão na 

EA, gerou um resultado que não responde ao esperado, já que desde o início os alunos já 

desenhavam a nível MICRO. A informação prévia da professora se mostra como um 

elemento a considerar nas diferenças observadas nas representações iniciais do alunado, 

orientando a maneira de pensar, o vocabulário e os elementos representados. A influência 

da palavra micróbio se evidencia nas representações em nível micro dos alunos que 

associam a este termo á formas animaladas e antropomórficas, atribuindo até atitudes como 

maldade ou agressividade. Estes resultados coincidem com os de Nagy (1953), Byrne 

(2003), Byrne et al (2008). Comparando com os alunos da EB que não receberam esta 
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influência, a palavra micróbio se encontra nas representações iniciais em um nível meso ou 

fenomenológico. 

Os desenhos evidenciam uma grande variedade de representações que as crianças 

podem atribuir a um mesmo organismo que não conhecem ou que nunca visualizaram, 

demonstrando o potencial do desenho como método de obtenção de dados nas 

investigações destinadas à primária. 

Nas respostas podemos constatar uma clara diferença entre as representações gráficas e 

textuais. Observamos que em sua maioria, as representações gráficas são superiores às 

representações textuais. Este fato pode estar relacionado com a idade e com o nível escolar 

dos estudantes, reduzindo o número de palavras que formam uma frase, gerando em sua 

maioria palavras soltas que não formam um sentido literal. Para Márquez et al. (2006) o 

desenho como uma linguagem visual permite mostrar relações espaciais entre as entidades 

como um todo, assim como as interações mais complexas como podem ser as mãos de 

baixo da água lavando-se. 

                                                 
1 As autoras agradecem ao Ministerio de Educación y Ciencia (SEJE006-15589-CO2-02) e à Generalitat de 
Catalunya (2008ARIE00063) pelo financiamento econômico recibido. 
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INTERPRETAÇÕES ARTÍSTICAS DA LUZ 
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Escola Superior de Educação de Castelo Branco 

eduardasantos@ese.ipcb.pt 
 

Resumo 

Tal como o título indica, o presente trabalho tem como objectivo primordial o de salientar 
as analogias que se estabelecem entre campos, por vezes aparentemente tão díspares, como 
o universo científico – os estudos sobre a natureza e a propagação da luz – e o contexto 
artístico, englobando este formas de expressão diversificadas, como a literária ou a 
plástica.  

São, por conseguinte, finalidades da nossa análise: 

- Perspectivar distintas concepções do real: a preconizada pela Ciência e a realizada pela 
Arte. 

- Verificar a coexistência de duas atitudes aparentemente opostas, na Literatura do Séc. 
XIX – a busca de objectividade e o culto do subjectivismo –,  como consequência do 
progresso científico. 

- Inferir como precursores do Impressionismo plástico Gustave Flaubert e Charles 
Baudelaire, na literatura. 

- Concluir acerca da influência cultural europeia sobre a produção literária portuguesa de 
Oitocentos. 

 Palavras-chave: luz, realidade, interpretação. 

 Introdução 

O ano de 1857 foi crucial na História da Literatura Francesa, devido  à publicação de duas 

composições marcantes do ponto de vista estético-literário: Madame Bovary, de Gustave 

Flaubert, que instaurou definitivamente o Realismo na Literatura , e Les Fleurs du Mal, de 

Charles Baudelaire, colectânea que determinou os pressupostos ideológicos da produção 

simbolista nas artes em geral. Este facto denota, segundo René Huyguei, a coexistência 

nítida, a partir de meados de Oitocentos, de duas concepções distintas do real: a busca de 

objectividade, do conhecimento dito exacto, apanágio da corrente positivista, por um lado, 

e, por outro, o culto da subjectividade, do conhecimento "anímico", cultivado pelo 

romantismo e de que o simbolismo conservará certos ingredientes. Indubitável é, no 

entanto, a atenção concedida pelo Realismo e pelo Simbolismo ao real circundante: no 

primeiro caso para justificar os comportamentos das personagens, no segundo para 

constituir o ponto de partida rumo a inúmeras viagens imaginárias. 
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Alguns dos aspectos que suscitaram um interesse especial em Flaubert e Baudelaire foram, 

não só as cenas de exterior e de ar livre, característicos da vida quotidiana da época, mas 

essencialmente a relevância que a paisagem em geral e os objectos em particular ganhavam 

uma vez expostos à luz directa do sol, convertendo-se, por conseguinte, em precursores, 

nas Letras, do Impressionismo das Artes Plásticas francesas do século XIX. Este facto 

denota ainda uma visível relação de interdependência entre literatura e ciência, na medida 

em que os dois autores consagraram, através das suas composições, os estudos realizados 

no século anterior por Newton e Huygens sobre a natureza da luz e o fenómeno da sua 

propagação. 

Segundo Jean Rosmorduc, na sua obra De Tales a Einstein, História da Física e da 

Química, de 1983, os estudos sobre a luz cedo preocuparam os filósofos gregos, de 

Aristóteles a Euclides. Contudo, só a partir do séc. XVII, com Newton e Huygens, a 

questão deixou de ser de ordem filosófica, para se tornar um debate realmente científico. 

Newton, ao interrogar-se se "Não [seriam] os raios de luz corpúsculos muito pequenos 

lançados ou impelidos para fora dos corpos luminosos?" - questão que formula no seu 

tratado sobre a luz intitulado concisamente Óptica e pedantemente subintitulado  "Tratado 

das reflexões, refracções, inflexões e cores da luz e também sobre as espécies e grandezas 

de figuras curvilineares" - , Newton, como dizia, opta incontestavelmente pela hipótese 

corpuscular, pois concebia a luz como um fluxo de partículas emitidas pelos corpos 

luminosos e que se propagavam em linha recta, partículas essas bem visíveis na técnica 

que Seurat viria a aplicar no seu quadro Une Baignade à Asnières, em 1884. Newton 

efectuou ainda outra descoberta notável sobre a luz: a de que a luz branca visível era 

composta por luzes de várias cores, que podiam ser separadas com o auxílio de um prisma 

de vidro. 

No entanto, a teoria corpuscular de Newton concorreu, na época, com a do holandês 

Christian Huygens. Para este físico, a luz não era um conjunto de partículas, mas uma 

ONDA, pois "a extrema velocidade com que a luz se estende a todos os lugares - dizia - 

pressupõe claramente que não transporta qualquer matéria". É a teoria ondulatória da 

natureza e propagação da luz, ilustrada de forma incontestável nas criações de Van Gogh, 

alguns anos mais tarde. 

Durou muito tempo o confronto entre as ideias de Newton e de Huygens, muito mais do 

que o tempo de vida desses dois sábios. Contudo, se no início do séc. XIX a experiência da 
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difracção de Thomas Young constituiu a consagração da teoria ondulatória de Huygens, 

em 1870, as célebres equações de Maxwell marcam o triunfo, definitivo na época, da 

descrição da luz como uma onda. 

 Actualmente – e na esteira de Louis de Broglie, Físico notável e Prémio Nobel em 1929 –, 

Philippe Grangier, no seu artigo "Une Fondamentale Etrangeté" – Science et Vie, Março de 

1994, considera que a luz, ao contrário do que se afirma com frequência, não é 

simultaneamente onda e corpúsculo. Ela adquire, isso sim, e consoante a experiência a que 

for sujeita, tanto o aspecto de uma onda (fenómeno contínuo), como o de um corpúsculo 

(fenómeno descontínuo). 

É, por conseguinte, a cor viva e tocantemente real dos objectos banhados de luz, ou antes, a 

sua impressão cromática incisiva, momentânea, mas concreta e desprovida de 

sentimentalidade, que suscitará uma representação literária específica, na medida em que 

se assume essencialmente plástico-descritiva. 

Baudelaire ou o Impressionismo de motivos temáticos 

Os poemas "La Chevelure" de Charles Baudelaire, integrado na colectânea Les Fleurs du 

Mal, e "Le Port", inserido nos Petits Poèmes en Prose, sugerem uma constelação temática 

idêntica à que Manet, Monet, Renoir, Sysley e Seurat, entre outros, viriam a recriar nas 

suas telas, depois da consagração definitiva do movimento pictural impressionista, no 

Salão de 1874, em Paris. 

Sendo a viagem  uma das isotopias mais caras a Baudelaire, esta não só lhe  propiciará  

uma deslocação física rumo a paisagens exóticas, como a "langoureuse Asie et la brûlante 

Afrique"ii, mas também uma experiência amorosa portadora de felicidade, por muito 

efémera que seja.  

Assim, e por meio de um jogo de analogias, a viagem suscita, na mente do poeta, uma 

miríade de imagens momentâneas, fugazes mas contíguas, de "voiles", de "flammes", de 

"mâts"iii, de "colorations changeantes de la mer"iv e de "vaissaux"3 que navegam "[sous] 

l'architecture mobile des nuages"4, magistralmente evocados pela obra de Renoir, como 

podemos concluir pela observação de La Seine à Argenteuil, de 1873. 

  

O estilo Impressionista de Flaubert 
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Alguns passos de Madame Bovary são igualmente significativos, por representarem uma 

clara antecipação da pintura impressionista. Na Terceira Parte do romance, é-nos descrito o 

olhar de Emma, absorto na contemplação minuciosa da Catedral de Rouen, que viria a 

suscitar idêntico interesse em Monet, duas décadas mais tarde. 

"C'était par un beau matin d'été. Des argenteries aux boutiques des 
orfèvres, et la lumière qui arrivait obliquement sur la cathédrale posait des 
miroitements à la cassure des pierres grises; une compagnie d'oiseaux 

tourbillonait dans le ciel bleu, autour des clochetons à trèfles(...)"v 

 
Na verdade, La Cathédrale de Rouen en  Plein Soleil, de Monet, (1892-1893), mostra, 

como Flaubert o sugerira, a quase total dissolução da pedra pela intensa luminosidade que 

a envolve. Segundo Francisco Vicens, através de uma técnica em que utiliza uma tinta 

espessa e compacta, Monet consegue captar as variações de tom e de luz sobre as fachadas 

da catedral gótica, consoante as diferentes horas do dia, no seu conjunto de olhares sobre a 

Catedral de Rouen. Neste quadro em particular, o pintor, ao misturar fartamente o branco 

às diferentes cores, conseguiu a diluição das formas intrincadas e minuciosas da pedra na 

luminosidade intensa do sol. 

Contudo, não é apenas a Catedral que prende a atenção da protagonista flaubertiana, mas 

também toda a praça em que o monumento se encontrava inserido: 

"... la place, retentissante de cris, sentait les fleurs qui bordaient son pavé, 
roses, jasmins, oeillets, narcises et tubéreuses, espacés inégalement  par des 
verdures humides, de l'herbe-au-chat et du mouron pour les oiseaux; la 
fontaine, au millieu, gargouillait, et sous les larges parapluies, parmi des 
cantaloups s’étageant en pyramides, des marchandes, nu-tête, tournaient 

dans du papier des bouquets de violettes."vi 

Da praça fica-nos, mais do que a sensação auditiva e olfactiva sugerida pelo início do 

excerto, a consagração de uma "impressão" visual, a entronização da cor, facultada pela 

enumeração minuciosa das flores que a guarnecem. O conjunto das flores evocadas tem 

como função reconstituir, perante o leitor – que  neste caso se converte em espectador 

expectante –, a  magnificência do espectro solar. Quase todas, por essência, brancas, cada 

uma desta espécies botânicas pode no entanto apresentar variados efeitos cromáticos: 

vermelho ou amarelo a rosa; amarelo o jasmin; amarelo, vermelho ou matizado o cravo; 

amarelo e dourado o narciso; brancas as tuberosas; verde a vegetação; lilás a 

nêveda-de-gato; azul o morrião; violeta a flor do mesmo nome; alaranjada a polpa do 

melão. 
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Contudo, o Impressionismo literário não se confina a uma simples enumeração de cores 

vivas e brilhantes, tais como as que viriam a fixar-se, a partir de 1874, na paleta dos 

pintores que integraram este movimento. O nosso interesse fixa-se predominantemente nas 

virtualidades sensoriais do objecto, sugerindo impressões imediatas, mas efémeras. De 

todas estas é, sem dúvida, a sua qualidade óptica, particularizada em notórias cambiantes 

cromáticas, que é evidenciada pelo narrador, na medida em que o agente-sujeito passa para 

segundo plano. Assim é que, mesmo quando o verbo se caracteriza pela sua 

intransitividade, não é na fonte em si que a nossa atenção se detém, mas no seu elemento 

fundamental, sinestesicamente sugerido pelo verbo "gargouiller", a água, que constitui, 

para os impressionistas plásticos, o ponto de partida das suas pesquisas, na medida em que 

a consideram o espelho prismático do sol por excelência. 

Os quadros de Renoir permitem-nos confirmar esta asserção. Em Bateau à Rames, de 

1879, o artista concentrou a sua atenção no efeito brilhante da claridade de um dia de verão 

em Asnières sobre a água em movimento. As cores contrastantes – o amarelo-alaranjado 

do barco e o azul vivo da água – contribuem  para dar maior vibração à cena. Do mesmo 

modo, Les Canotiers à Chatou, de 1880, sugere uma cena em que os desportistas, com os 

seus remos, fendem a água em pleno sol, o que constitui um espectáculo fascinante para o 

vitalismo de Renoir. 

O Impressionismo português de Cesário Verde 

Do mesmo modo se pode considerar o poema "De Tarde" inserido n' O Livro de Cesário 

Verde, mais um exemplo significativo da simbiose dos campos artísticos evocados. Os 

seus versos anunciam um tema diferente dos já enunciados na presente análise, mas, mais 

uma vez, em perfeita sintonia com os princípios programáticos do movimento pictural, na 

medida em que se trata de representar um "quadro" característico da vida burguesa de 

Oitocentos, uma cena de lazer, um episódio ao ar livre, um "pic-nic" no seio da natureza, 

como magistralmente o registaram Edouard Manet e Claude Monet nos seus Déjeuner sur 

l'herbe, de 1863 e 1865, respectivamente. 

Le Déjeuner sur l’herbe, de Edouard Manet e datado de 1863, provocou escândalo na 

época, por representar, sobre um fundo de folhagem com um riacho, um grupo formado 

por dois jovens artistas que conversam, sentados na erva, e, com eles (olhando o 

espectador nos olhos) uma formosa mulher nua, também sentada. Em primeiro plano, à 

esquerda, temos roupas e um chapéu de palha, uma cesta contendo frutos e outros 
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alimentos de uma refeição campestre, conjunto que constitui uma requintada natureza 

morta, e cujo cromatismo se baseia em deliciosas relações de matizes predominantemente 

frios. 

Tudo neste quadro revela a adesão a uma estética que assenta nos valores cromáticos o 

efeito do espaço, com os contrastes entre os casacos escuros (negros) dos jovens, em 

relação com a brancura ligeiramente rosada que irradia do corpo, perfeitamente desenhado 

e sem claros-escuros, da mulher nua, bem como as várias tonalidades dos verdes, brancos e 

terrosos que formam o enquadramento natural da cena. 

Posteriormente, Claude Monet descobre que as coisas estão vivas quando mergulhadas na 

luz, vibrando num reflexo interminável. Pintando com pequenos toques de cor, e sem usar 

o negro, podemos avaliar da profundidade do seu talento, pela correctíssima evocação 

imediata do ambiente de ar livre, mercê de uma quase inacreditável capacidade de traduzir 

os mais variados matizes. No seu Déjeuner sur l’herbe, de 1865, a luz solar que incide 

directamente sobre a toalha e o vestido da senhora faz realçar e definir a riqueza do seu 

cromatismo. 

Atentemos, agora, no poema de Cesário Verde: 

"Naquele "pic-nic" de burguesas, 
        Houve uma coisa simplesmente bela, 

          E que, sem ter história nem grandezas, 
    Em todo o caso dava uma aguarela. 

 
    Foi quando tu, descendo do burrico, 
  Foste colher, sem imposturas tolas, 

   A um granzonal azul de grão de bico 
                                             Um ramalhete rubro de papoulas. 

 
        Pouco depois, em cima duns penhascos, 

Nós acampámos, inda o sol se via; 
      E houve talhadas de melão, damascos, 

                                             E pão de ló molhado em malvasia. 
 
                                             Mas, todo púrpuro, a sair da renda 

  Dos teus dois seios como duas rolas, 
Era o supremo encanto da merenda 

O ramalhete rubro das papoulas!"vii 
 

 
A afirmação, por parte do poeta, da beleza singular do momento que "sem ter história nem 

grandezas, / Em todo o caso dava uma aguarela" reveste-se de dupla funcionalidade. Por 

um lado denota claramente que as suas palavras têm como objectivo "fotografar" um 
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instante, para si, inédito; por outro, a intenção de pôr em destaque uma concretude que só 

busca a sua "grandeza" no facto de lhe permitir descrever de modo vivo e exacto uma 

experiência sensorial específica, em suma, uma "impressão". A poesia de Cesário é, por 

conseguinte, e segundo Jacinto Prado Coelhoviii, "a de um artista plástico enamorado do 

concreto" que, tendo como ponto de partida uma sensação global, se apressa a 

"esmerilhar", a analisar os elementos do efeito nele provocado pela observação do real. 

Por este motivo, em «De Tarde», as acções são apenas evocadas, sugeridas com rapidez, 

através da utilização do Pretérito Perfeito do Indicativo, que tem  como virtualidade indicar 

actos passados, perfeitamente concluídos, "imobilizados" no tempo. "Foi", "foste", 

"acampámos", "houve" são formas verbais que não implicam nem a ideia de continuidade 

nem de simultaneidade das acções, relativamente umas às outras. São, ainda, na opinião de 

Maurice Grevisse, "actions-points"ix, corpusculares, não por serem desprovidas de 

duração, mas porque esta não é tida em conta, o que, no caso de Cesário Verde, traduz com 

acuidade a ânsia por ele sentida de dilucidação da cena, deslocando o seu olhar dos factos 

para os elementos de que procurará esboçar os contornos, realçando-lhes os poderes 

sugestivos. 

E, por meio de "Um Olhar Atravessando a Luz", Cesário converte-se no "geómetra da 

errância luminosa (...) descobrindo, presentificando e recriando a realidade"x, quando 

"inda o sol se via". Protagonista incontestável do "quadro", a cor é sugerida por uma 

enumeração de aspectos da natureza, de frutos e de alimentos. Assim, o "granzonal azul de 

grão de bico", "as talhadas de melão", "os damascos" e o "pão de ló", por meio de uma 

relação eminentemente externa e objectiva, concretizam o cromatismo da cena, pela 

evocação das cores que os caracterizam – o verde, o azul, o amarelo-seara (tão caro a Van 

Gogh) e o alaranjado –, bem  como a alegria de viver que sugerem. E, se luz é vida, 

coerente se manifesta "a observável recondução dos objectos ao branco", "pela síntese das 

radiações espectrais do prisma”xi, metaforizada na essência branca da "malvasia". 

O encadeamento de figuras de retórica torna-se tanto mais consecutivo e consequente 

quanto a última estrofe, intencionalmente adversativa, elege, como centro da nossa 

atenção, um pormenor da cena já mencionado, "Um ramalhete rubro de papoulas", cuja 

singularidade reside na sua qualidade óptica, sobretudo na sua cor, anteposta às próprias 

flores. O tom rubro do ramalhete apresenta-se "todo púrpuro, a sair da renda / Dos teus 

dois seios...”, evidenciando não só o primado  da  impressão cromático-visual 
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relativamente ao conjunto das sensações humanas, mas também a reacção anímica do 

sujeito face a esta percepção, evocativa do arrebatamento passional. 

Uma vez imobilizada a acção, ganha metaforicamente plena relevância "narrativa" uma 

outra "categoria diegética", a da "personagem central" em que se converte "O Ramalhete 

rubro das papoulas". Único elemento do conjunto tornado verdadeiramente singular, pela 

musicalidade do refrão em que se converteu e que o consagrou, "O ramalhete rubro das 

papoulas" sugere, por meio das consoantes líquidas que o delimitam, a singeleza e a 

efemeridade da vida desta flor. 

E a sonoridade do verso confirma a máxima Verlaine, para quem a poesia é "De la 

musique avant toute chose, et tout le reste est littérature!" 

Conclusão 

O estudo apresentado permitiu-nos verificar que o movimento Impressionista pictural (e 

posteriormente musical também) buscou os seus fundamentos temáticos nos progressos da 

ciência, essencialmente da Física como tivemos ocasião de referir, e em composições 

literárias como as de Flaubert e de Baudelaire, aliás acérrimo defensor, a par de Zola, em 

1874, da nova tendência nas Artes Plásticas. De facto, linguagens que tradicionalmente 

eram tidas como distantes e inconciliáveis, permitiram-nos dilucidar, segundo uma nova 

luz, aspectos culturais relevantes na e para a História da Humanidade. 

                                                 
 

iiBaudelaire, Charles - "La Chevelure". 
iiiidem 
ivBaudelaire, Charles - "Le Port". 
vFlaubert, Gustave - Madame Bovary, Paris, Gallimard, 1972, p. 310. 
viidem 
viiVerde, Cesário - O Livro de Cesário Verde, Porto, Paisagem Ed., 1982, pág. 95. 
viiiCoelho, J. Prado - "Cesário Verde", Diocionário de Literatura, ed. cit. 
ixidem, pág. 1292 
xSousa, Carlos Mendes - "Um Olhar Atravessando a Luz" in Cadernos de Literatura, nº 24, Centro de 
Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, Lisboa, Inic, pp. 29-34. 
xiSousa, Carlos Mendes - idem. 
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Resumo 

Várias obras no âmbito da literatura para a infância contribuem para o conhecimento da 
Natureza e permitem a compreensão de conceitos científicos diversos, nomeadamente de 
aqueles que se situam no âmbito da Ecologia. Da mesma forma, outras obras encerram um 
teor ambientalista, pondo a nu a acção destrutiva do ser humano e a sua responsabilidade 
na presente crise ambiental. Contudo, dada a pluralidade de valores ambientalistas, importa 
que os professores seleccionem obras que se afastem de um ideário exclusivamente 
antropocêntrico, potenciando em crianças e jovens outras formas de conceber a relação do 
ser humano com a Natureza. 

Palavras-chave: Conhecimento científico, perspectivas ambientalistas, literatura para a 
infância 

Introdução 

Na literatura para a infância tanto a Natureza como um todo como os diferentes elementos 

que a constituem, com destaque para o mundo animal, têm sido componentes constantes e 

inspiradores das diversas formas de texto literário, com destaque para o conto infantil. 

Histórias que retratam ou contemplam o mundo natural incluem com frequência elementos 

verídicos que ajudam os jovens a conhecer melhor as características de diferentes seres 

vivos e de diversos ecossistemas, constituindo uma forma destes adquirem, também 

através da leitura ficcional, conhecimento científico acerca da natureza. Mas surgem 

igualmente situações inverosímeis face à realidade natural, ou não estivéssemos no 

domínio do texto literário, fruto da imaginação criativa dos escritores. Inserem-se neste 

domínio ficcional a personificação de seres vivos e seres inanimados ou a presença de 

relações entre seres de determinadas espécies que cooperam ou se incompatibilizam, não 

respeitando qualquer quadro de relações bióticas conhecido de um ponto de vista 

ecológico. 

A presença constante do mundo natural na literatura para a infância permite-nos considerar 

poder constituir mais um elemento de apoio à tese da biofilia, proposta por Edward 

Wilson. Segundo Wilson (1984), os seres humanos manifestam uma filiação emocional 

inata para com as outras formas de vida, obtida através de um processo de coevolução 
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genes-cultura. Esta tendência genética, fruto do intenso contacto com a natureza durante o 

percurso evolutivo humano, manifesta-se globalmente positiva, embora possa incluir 

também comportamentos aversivos, as designadas tendências biofóbicas, que incidem 

principalmente sobre certos animais mas que surgem também em relação a determinadas 

paisagens, como é o caso das florestas densas. Foi num quadro de elevada biodiversidade 

que o nosso cérebro se desenvolveu, o que evidencia como a multiplicidade de estímulos 

que a natureza nos proporcionou foi essencial para o nosso actual grau de sofisticação 

cognitiva. 

Os escritores para crianças parecem dar assim viva voz a esta tese, mesmo que muitos a 

desconheçam ou mesmo que muitos nunca tenham reflectido acerca das razões que os 

levam a privilegiar o mundo natural nos seus textos. Mas mesmo que não tenham 

efectuado uma qualquer reflexão acerca deste assunto, parecem ir ao encontro da empatia 

que a maior parte das crianças manifesta pela natureza, e em particular pelo mundo animal. 

A antropomorfização dos animais, e de outras entidades naturais, que entram como 

personagens em muitas histórias contribui ainda mais para que este processo de empatia se 

intensifique no leitor mais jovem, mesmo que a aproximação às características do ser 

humano não tenha, em muitos casos, qualquer correspondência com a realidade. 

Desenvolvimento 

O conhecimento científico na literatura para a infância 

Não são raras as obras no âmbito da literatura para a infância que permitem a abordagem 

de de conceitos científicos. E esta possibilidade nem sequer é exclusiva de obras 

publicadas nos últimos anos. Quando lemos os contos de Sophia de Mello Breyner 

Andresen verificamos um claro jogo de sedução entre o ser humano e a Natureza, que não 

deixa de contemplar informação acerca desta. Praias, bosques e florestas são locais de 

encantamento e harmonia indissociáveis da ideia de Natureza como paraíso. E Sophia, 

através das suas técnicas de construção da narrativa, permite-nos não só conhecer 

ecossistemas e os seres que neles habitam, como consegue não trair o rigor científico de 

que é exemplo paradigmático a forma como em “A Menina do Mar” caracteriza as 

anémonas. É que embora as associe a um jardim, não deixa de salientar que há flores que 

parecem animais e animais que parecem flores. 
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Em obras mais recentes, alguns autores têm construído os seus textos, utilizando para o 

efeito o poder francamente inspirador de muitos conceitos ecológicos. “Nham – Nham” de 

Mick Manning e Brita Granstrom é um exemplo particularmente feliz na abordagem das 

cadeias alimentares. Entre os nossos autores, “A ilha dos pássaros doidos” e “O sapo 

Francisquinho” de Clara Pinto Correia permitem respectivamente abordar o impacto da 

introdução de espécies pelo ser humano em ecossistemas insulares e compreender as 

características do nicho ecológico dos anfíbios. 

Os valores ambientalistas na literatura para a infância 

Tradicionalmente, a presença do mundo natural foi utilizada na literatura para a infância 

para transmitir os valores considerados importantes pela nossa sociedade. Histórias com 

animais que promovem o sentido de justiça, a defesa do trabalho, a apologia da 

perseverança e do esforço, a crítica do egoísmo, avareza, cinismo e vaidade são disso bons 

exemplos. Contudo, mudanças no quadro de valores na sociedade têm conduzido à 

desconstrução da moralidade de algumas histórias. Como refere Almeida (2002), são disso 

bom exemplo as versões que têm sido construídas acerca da fábula da cigarra e da formiga 

em que se defende o comportamento da cigarra, procurando desmistificar a importância 

exclusiva do trabalho para o ser humano. As fábulas, assim como outras histórias similares, 

não servem obviamente a causa ambientalista, visto que contribuem não raras vezes para a 

interiorização pelas crianças de uma imagem negativa de algumas espécies ao associarem 

alguns animais a comportamentos moralmente reprováveis. Esta associação, por vezes 

acentuada pela tradição cultural, tem contribuído para o dizimar irracional de seres vivos 

com um papel insubstituível no equilíbrio dos ecossistemas. 

No entanto, com o delinear da presente crise ambiental, que se intensificou a partir dos 

anos sessenta, os movimentos ambientalistas ganharam expressão em diversos países. Com 

eles verificámos igualmente a pluralidade do seu discurso ambientalista que conduziu a 

uma análise diversificada das causas e consequências da referida crise e ao estabelecimento 

de prioridades distintas entre os vários problemas. De forma simplificada, conduziu à 

identificação de três perspectivas de olhar a relação entre o ser humano e a natureza: a 

antropocêntrica, que assume a centralidade do ser humano e valoriza a natureza de um 

modo instrumental; a biocêntrica, que defende o valor intrínseco das outras formas de vida 

independentemente do seu interesse para a espécie humana; a ecocêntrica, que valoriza de  
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forma não instrumental entidades holísticas como os ecossistemas e a própria ecosfera, 

cujo equilíbrio pode obrigar a limitar determinadas actividades humanas. 

A literatura para a infância em Portugal não tem permanecido arredada da mensagem 

ambientalista. Todavia, nem sempre é fácil classificar inequivocamente uma dada obra no 

âmbito referido. Desde logo, e tal como assinalámos anteriormente, muitos textos contêm 

um teor mais ecológico do que propriamente ambientalista, isto é, informam mais acerca 

da natureza do que veiculam valores acerca da relação do ser humano com a natureza. 

Contudo, esta diferenciação torna-se por vezes ténue, se atendermos a que factos e valores 

surgem inseparáveis em muitas abordagens ecológicas. A este respeito, basta lembrar 

como a opinião negativa acerca de alguns seres vivos, como os lobos e os morcegos, e que 

persistiu durante décadas, se tem vindo a alterar face ao conhecimento do seu papel 

ecológico. Em consonância, textos que, embora literários, forneçam informação acerca das 

características do nicho ecológico de uma determinada espécie, contribuem para que as 

crianças compreendam que os outros seres têm necessidades, tal como os seres humanos. 

Por outras palavras, estes textos não deixam de transmitir valores acerca do mundo natural, 

embora não o façam da forma explícita das obras com claro teor ambientalista. Importa 

ainda referir que em alguns destes textos mais focados nas características e 

comportamentos dos animais, não deixa de estar presente uma visão instrumental dos 

outros seres vivos (ou da natureza), como acontece em muitas histórias que se desenrolam 

em ambiente rural, principalmente quintas. Animais felizes por virem a servir como 

refeição é a mensagem perversa de muitos deles, um pouco na linha do ideário que move 

as deslocações de muitas escolas às quintas pedagógicas que se distribuem de forma 

crescente por todo o país. 

Em outros textos existe uma intenção clara de promover valores ambientalistas, quase 

sempre através da abordagem de diferentes problemas ambientais. Para tal, os autores 

utilizam formas de construção da narrativa para que o jovem leitor sinta a gravidade das 

situações e se mobilize eventualmente em projectos sobre temáticas semelhantes, que se 

desenvolvam principalmente na escola. Os problemas abordados podem ter um carácter 

global relacionado com o estado do planeta. Este é o foco da obra pioneira “Valéria e a 

Vida” de Sidónio Muralha que salienta como o poder económico tem explorado a Natureza 

até aos seus limites, e contribuído para o envenenamento do ar, da água e do solo. No final 
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surge um apelo à modificação do estado do mundo. Outras obras mais recentes focalizam-

se em problemas de incidência local ou regional, como é o caso da poluição nas cidades, da  

 

poluição das águas, do lixo… Contudo, e uma vez que nos encontramos ao nível da ficção, 

nem todas as estratégias e soluções para estes problemas são (ou tinham de ser) exequíveis. 

Por exemplo, Em “João Ar-Puro no País do Fumo” de José Jorge Letria há fadas que 

podem acabar com a poluição e uma criança especialmente empenhada consegue mudar o 

mundo  

Na maior parte destes textos é perceptível a responsabilidade do ser humano no surgimento 

dos problemas. Mas o benefício decorrente da resolução dos mesmos também reverte 

quase sempre a favor do ser humano, que só tem a beneficiar com a vivência numa 

ambiente são e em que os recursos não se esgotam, com benefício para as futuras gerações 

de seres humanos. 

Novos valores ambientalistas na literatura para a infância 

A visão antropocêntrica da Natureza que muitos textos apresentam, mesmo os que 

abordam temáticas relacionadas com o ambiente, pode, de algum modo, ter justificação. 

Face à idade das crianças, apelar aos benefícios para o ser humano decorrentes da 

preservação da natureza e da melhoria da qualidade ambiental é a linha argumentativa de 

mais fácil compreensão, e igualmente mais motivadora, ou pelo menos assumida como tal, 

para a sua sensibilização para estes temas. 

Todavia a questão envolve maior complexidade. Estudos de Kahn (1999), desenvolvidos 

na área da Psicologia do Desenvolvimento, permitiram concluir que crianças convidadas a 

pronunciar-se sobre os perigos decorrentes das acções negativas da espécie humana nos 

ecossistemas evocam, de facto, com maior frequência, argumentação antropocêntrica., 

embora argumentos biocêntricos sejam também mobilizados. Além disso, a argumentação 

com este teor e a igualmente centrada na integridade dos ecossistemas crescem de forma 

notória com a idade e desenvolvem-se principalmente a partir da adolescência. Ainda 

assim, Lourenço (2006) considera que a fraca incidência de argumentação biocêntrica, em 

termos comparativos, mesmo entre os inquiridos de maior idade, sugere uma exposição 

frequente na Escola a uma visão excessivamente instrumental da natureza em detrimento 

de outras perspectivas. Exposição essa, diríamos, intensificada através de muitas obras 

literárias lidas pelas crianças e a elas dedicadas. Mas a gravidade desta situação decorre 
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principalmente do facto de a escola e muitos autores que escrevem para crianças se 

colocarem ao serviço de um só ideário e ignorarem as potencialidades cognitivas dos 

argumentos descentrados do ser humano para o desenvolvimento integral dos jovens em 

formação. Além do mais, importa não ignorar que os argumentos associados às diferentes 

perspectivas de olhar a natureza não têm de ser exclusivos. Como explica Kahn (1999), 

com o desenvolvimento, diferentes formas de pensar coexistem e reflectem uma estrutura 

organizacional mental mais ampla que enquadra uma compreensão alargada da inserção do 

Homem na natureza. 

Assim, estes estudos têm várias implicações para professores e educadores e também para 

escritores que pretendam introduzir a mensagem ambiental nos seus textos. Em primeiro 

lugar, é indiscutível que as crianças compreendem e mobilizam argumentos 

antropocêntricos com maior frequência. Muitos deles serão até de teor egocêntrico. Mas é 

indiscutível que a compreensão de argumentos descentrados do ser humano é igualmente 

possível desde cedo e que a sua fraca mobilização decorre também da falta de contacto 

com este tipo de ideias.  

Apesar de as críticas que apresentámos ao teor antropocêntrico da mensagem ambientalista 

expressa em muitos livros dirigidos ao público mais jovem, não podemos deixar de referir 

que alguns escritores têm construído textos em que se apela para o valor intrínseco dos 

outros seres vivos. Estão nesta situação, e meramente a título de exemplo, alguma da 

produção literária de Ilse Losa e Álvaro Magalhães. Mas, como autores de livros para o 

referido público, quisemos seguir um percurso que pensamos poder ser considerado 

diferente do de outros escritores. Após conhecimento pormenorizado do enquadramento 

teórico das diferentes perspectivas de olhar a natureza, e em rompimento com uma visão 

instrumental que nos parece excessivamente veiculada e transmissora de uma leitura 

redutora da natureza, quisemos construir textos para crianças em que intencionalmente se 

acentuasse mais a nossa dependência enquanto seres humanos da natureza, do que se 

reclamasse o seu domínio, e se valorizassem os outros seres vivos mais por eles próprios 

do que em função da utilidade de que deles pudéssemos retirar. Concebemos assim vários 

contos infantis, tendo já publicado dois deles. As capas dos livros constam da figura 1.  
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Figura 1. Capas dos livros “O dono de tudo” e “Alerta no Zoo” onde se colocam os leitores perante 

formas de olhar para a natureza, e para os elementos que a constituem, menos centradas no ser 

humano. 

 

Passamos a apresentar as histórias de um modo obrigatoriamente sucinto. E ainda que os 

textos ganhem autonomia e passem a ser sujeitos a múltiplas interpretações uma vez 

tornados públicos, apresentamos de forma sumária o quadro de intenções que presidiu à 

sua concepção. 

O Dono de Tudo – É uma história que partiu de uma constatação científica. A nossa 

espécie já é responsável pela utilização de perto de 40% de toda a produtividade terrestre, 

(Rolston III, 1994, p. 225), pelo que a situação começa a tornar-se insustentável num planeta 

que se pretende partilhado. Assim sendo, temos de assumir uma posição menos predatória 

do planeta e partilhar com as outras espécies os recursos que a Terra possui. Trata-se pois 

de uma história de teor ecocêntrico, que retrata o ser humano como ser dependente dos 

outros seres vivos e que apela para a sensibilização para a natureza. Permite ainda o 

conhecimento de algumas dimensões do nicho ecológico de alguns animais. 

Alerta no Zoo – É uma história que pretende que o leitor se coloque no lugar de diferentes 

seres vivos que encontramos com frequência em jardins zoológicos e que verifique como 

as condições em que se encontram encarcerados limitam as suas mais elementares 

necessidades. É um conto que pretende chamar a atenção do leitor para a falta de 
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autenticidade destes espaços e conduzir à tomada de consciência de que os apreciamos 

muitas vezes porque apenas pensamos no seu potencial para o ser humano: constituem 

espaços de lazer que permitem o conhecimento directo de animais que, de outra forma, 

dificilmente poderíamos observar. Permite, para além do conhecimento de algumas 

dimensões do nicho ecológico de alguns animais, inferir características dos ecossistemas 

de onde provêem alguns dos animais presentes nos zoos. 

Conclusões 

Procurámos nesta comunicação salientar algumas das potencialidades que a literatura para 

a infância encerra ao nível do seu contributo para o aprofundamento de conhecimento 

científico acerca da natureza e da discussão de valores ambientalistas. Para estas duas 

finalidades é indispensável uma selecção criteriosa de obras que, sem deixarem de poder 

conter situações irreais e fantasiosas, não devem contribuir para a interiorização de 

concepções erróneas de um ponto de vista científico e/ou se limitarem à transmissão de um 

ideário antropocêntrico. 

O facto de verificarmos que o número de obras sem este ideário dominante é relativamente 

escasso, conduziu-nos à concepção de histórias que visam contribuir para promover outras 

formas de relação entre o ser humano, a natureza e os seus componentes bióticos e 

abióticos que conduzem a uma espécie de altruísmo interespecífico. 

Com esta aproximação entre a linguagem científica e a literária, procurámos igualmente 

assinalar um modo que nos parece particularmente interessante de promoção da 

interdisciplinaridade ou mesmo de uma abordagem integrada de diferentes áreas 

curriculares. 
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Resumo 

A presente comunicação procura dar testemunho do caminho percorrido pelos autores, 
enquanto formadores do Programa de Formação de Professores do 1.º ciclo do Ensino 
Básico, no âmbito do Ensino Experimental das Ciências.  

A partir da narração e exploração didáctica de situações educativas concretas, construídas e 
partilhadas por formadores, formandos e alunos, em torno dos temas abordados naquele 
Programa, ressaltamos a importância do estabelecimento de uma relação pedagógica forte 
entre todos os parceiros educativos. Procuramos ainda evidenciar que a construção de uma 
narrativa, unindo os diferentes temas do Programa, pode aumentar as potencialidades 
educativas de cada um deles e dar novos sentidos a este longo percurso de aprendizagem.   

Palavras-chave: Ensino experimental das ciências, observação, narração, reflexão. 

Contextualização de um percurso.  

A presente reflexão parte da experiência dos autores enquanto formadores do Programa de 

Formação de Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, em exercício de funções neste 

nível de escolaridade. Este programa, de iniciativa da Direcção Geral da Inovação e 

Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação, desenvolve-se em parceria com 

diversas instituições de ensino superior do país, entre as quais se encontra a Universidade 

de Évora. 

O programa pretende a melhoria das práticas dos professores a nível do ensino 

experimental das ciências, suportado em actividades de sala de aula que contribuam para o 

aumento da literacia científica das crianças, de modo a serem capazes de compreender 

questões sócio-científicas e de poderem optar futuramente por áreas científicas, com base 

em decisões informadas.  

De relevar a valorização dada aos processos de mudança, numa tentativa de aproximação 

entre a investigação e a acção educativa. Esta interacção, quando assumida por formadores 
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e professores, pode criar condições para a inovação, a integração dos diversos programas 

de ensino, a exploração de situações didácticas de base experimental, a melhoria das 

práticas de avaliação e o desenvolvimento de atitudes de interesse e gosto pela ciência e 

pelo seu ensino (Martins et al., 2007). 

Entendendo nós ser função do formador deliberar e decidir sobre a sua acção didáctica, 

tendo por base as prescrições estabelecidas, mas não as considerando como os fins últimos 

da sua acção, procurámos encarar o desafio de finalizar o processo de construção do 

programa, já que este, como qualquer outro programa, a nosso ver, deve depender dos 

públicos a que se destina e dos contextos em que se enquadra.  

Para além disso, a elaboração de um qualquer projecto de aprendizagem e de conhecimento 

assenta hoje em domínios frágeis, pois deixámos de o poder basear, no dizer de Morin 

(2004, p.18), “num saber que já foi provado de forma definitiva e de edificar sobre a 

certeza”, já que “não é possível conhecer a enorme plenitude que nos rodeia, nos envolve e 

nos desafia, a partir de um fundamento que assegura a transmissão e o resultado de tal 

esforço”.  

O caminho foi-se fazendo, assim, num percurso que não partindo de um método totalmente 

definido a priori, emergiu durante a experiência, como esperamos possa de novo emergir à 

medida que o formos aqui desfiando. 

Construindo caminhos 

A necessidade da criação de percursos 

Na altura em que redigimos esta comunicação a nossa experiência com os professores e os 

seus alunos encontra-se prestes a terminar o seu terceiro ano. Dado o desafio que 

enfrentávamos, assumimos, desde o início, que era importante a constituição de uma 

equipa de formadores com um sólido e longo percurso no âmbito da Educação em 

Ciências. Temos consciência de que esse caminho prévio, feito simultaneamente de 

investigação e de acção, nos tem permitido ir mais além num programa de formação longo 

e complexo.  

Deste modo, as linhas que se seguem adoptam, deliberadamente, uma perspectiva reflexiva 

que parte de uma observação atenta, embora por vezes emocionada, de uma realidade em 

que continuamos a intervir. São algumas dessas situações, em que a criação de relações 

entre o ensinar e o aprender ora foi totalmente intencional e previsível, ora teve 
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desenvolvimentos inesperados, que são esboçadas seguidamente. Temos consciência de 

que essas situações só puderam acontecer porque, desde o início, fomos aceites e 

integrados por professores e alunos, como parceiros educativos, embora obviamente mais 

sabedores nestes domínios.   

De acordo com o Programa de Formação, o percurso temático, num total de seis temas 

básicos no âmbito do Ensino Experimental das Ciências, está estruturado num ciclo de dois 

anosi, em que os professores em formação podem optar por frequentar apenas um deles.  

Os temas a abordar com os professores formandos e, posteriormente, a acompanhar com 

eles em sala de aula, embora com ligações ao Programa de Estudo do Meio no 1º Ciclo, 

podem ser considerados como módulos externos que se vêm inserir, com maior ou menor 

clareza, quer no contexto global do Programa do 1º Ciclo, quer no currículo mais geral da 

área de Ciências Físico-Naturais do Ensino Básico. Esta situação de exterioridade pode 

levar a que professores e alunos considerem que, quer pelos conteúdos a abordar, quer 

pelas metodologias utilizadas, se trata apenas de situações isoladas e descontextualizadas 

que, na melhor das hipóteses, serão ocasiões para quebrar a rotina, através da realização de 

“experiências científicas” pelas próprias crianças. Mesmo que apenas assim fosse, 

estaríamos perante a oportunidade de construir situações de aprendizagem socialmente 

partilhadas pelos alunos em grupo com os seus colegas, bem como de criar relações 

educativas mais horizontais entre as crianças e os seus professores de todos os dias, aqui 

transformados, pelo menos provisoriamente, em parceiros mais velhos na construção de 

saberes. Trata-se do que Sá & Varela (2007, p. 21) designam como “um processo de ensino 

experimental reflexivo, caracterizado por uma atmosfera de liberdade de comunicação e 

cooperação”.  

Procurámos, todavia, ir mais longe e atenuar a sensação de descontinuidade atrás referida, 

através da construção de uma narrativa que associe temas que, à partida, poderiam parecer 

elos partidos de uma cadeia inacabada. Este processo de construção de sentidos, através da 

narrativa, é explicitamente defendido por Bruner (1996) quando o caracteriza “como um 

modo de pensamento, como uma estrutura para organizar o nosso conhecimento e como 

um veículo no processo educativo, particularmente na educação científica” (p. 119).  

Se nos restringirmos aos temas abordados neste ano lectivo (“Flutuação em líquidos”, 

“Dissolução em líquidos” e “Sementes e germinação”), a água pode ser evidenciada como 

a substância matricial que não é apenas o fluido onde os fenómenos da flutuação e da 
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dissolução podem ou não ocorrer, mas também como o factor decisivo que desencadeia a 

germinação das sementes e o crescimento das plantas e sem o qual o ciclo da vida vegetal 

não pode prosseguir. 

Para os professores, a necessidade de construirmos este percurso narrativo, em que é 

sempre possível voltar atrás e estabelecer novas pontes cognitivas com o tema seguinte, é 

tanto maior quanto os fenómenos evidenciados e as substâncias e dispositivos a que fomos 

recorrendo parecem, aos nossos olhos de adultos, perfeitamente banais. Contudo, a um 

olhar atento, a aparente rotina dos acontecimentos pode esconder o insólito ou a surpresa, 

já para não falar da complexidade dos conceitos que os unificam. Como referimos atrás, as 

propriedades da água, por exemplo, fazem dela uma das mais estranhas e míticas 

substâncias com que nos é dado conviver, verdadeiro arquétipo da vida na Terra, tal como 

a conhecemos (Ball, 2002). Aquelas propriedades podem ser, como veremos, o fio 

condutor do percurso narrativo que construímos. 

Entre a perplexidade e a criação de novos sentidos 

No que diz respeito ao domínio da nossa intervenção e às bases conceptuais e 

metodológicas que a legitimam, encontramo-nos mergulhados, desde há mais de vinte 

anos, no paradigma construtivista. A investigação, nos mais variados domínios didácticos 

da aprendizagem em ciências, não nos tem afastado deste longo período de “ciência 

normal”. Contudo, nem sempre conseguimos criar, de acordo com Giordan (1998; p.201 e 

segs.), o “ambiente didáctico” que conduza à reorganização de concepções difíceis de 

alterar, porque já se encontram comodamente ancoradas em sistemas de pensamento 

coerentes e estabilizados. Além disso, a procura de soluções criativas e adaptadas aos 

obstáculos epistemológicos que antevemos, ou que acabam por surgir inesperadamente, 

tem de levar em conta que, quer nós formadores, quer os professores formandos, somos 

actores em vários palcos, nomeadamente nas sessões de formação e na abordagem em sala 

de aula dos temas previamente preparados. Há ainda que ter em conta que os professores 

formandos podem escolher e combinar diferentes actividades, entre as que são propostas 

para a abordagem de cada tema com os seus alunos, o que aumenta a variedade de 

situações didácticas que podem surgir. 

Na flutuação em água, nomeadamente, constrói-se habitualmente a situação das batatas 

que afundam e das maçãs que flutuam. Perante esta aparentemente irremediável evidência, 

uma menina sugeria que a explicação estaria na própria natureza das coisas: “a maçã é leve 
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porque vem do ar, a batata é pesada porque vem da terra…”. Como reorientar esta 

sabedoria que procura explicar factos, aparentemente banais, à luz de uma ousada relação 

entre as coisas e o seu lugar de pertença natural?... A perplexidade, desta vez dos adultos 

perante a procura de criação de sentidos por parte das crianças, desafia-nos a encontrar 

situações que passam pela criação de produtos técnicos muito simples: se é possível 

moldar o ferro e pôr navios tão pesados a flutuar, não conseguiremos nós construir barcos 

feitos só de batata? Ao termos de escavar batatas, nós e os alunos, para as pormos a flutuar, 

chegamos a níveis de explicação mais amplos e mais complexos para o fenómeno da 

flutuação e para uma compreensão ainda difusa do conceito de impulsão: a “natureza das 

coisas” pode, por vezes, ser moldada pela nossa intervenção, traduzida neste caso pela 

própria aplicação do Princípio de Arquimedes. Também aqui, numa outra situação 

experimental, o célebre eureka veio do espanto de outra aluna quando, perante o 

comportamento de um ovo a ser mergulhado em água, exclamou: “Olha, olha, quando o 

ovo mergulhou a água cresceu!”… 

Ainda no tema da flutuação, ao colocarem um barquinho e uma borracha dentro da água, 

as crianças observam que a borracha afunda e o barco flutua. Ao serem questionados sobre 

as razões de ser de tal facto, respondem invariavelmente que a borracha afunda porque é 

pesada. Solicitados a recorrer à balança, constatam que os resultados contrariam o que 

haviam intuído. De perplexidade em perplexidade, surgem novas hipóteses: “porque o 

barco está cheio de ar”, “porque a água tem muita força”, “porque a água empurra”, 

“porque o barco tem uma maneira esticada”.  

Como transitar entre o tema da flutuação e as importantes propriedades da água como 

solvente? Será possível criar zonas de fronteira e reflectir sobre os dois fenómenos 

simultaneamente, a partir de algo que seja inesperado? Quando iniciamos o tema da 

dissolução com os professores formandos e estes posteriormente o trabalham com os seus 

alunos, já todos constatámos que o azeite flutua na água. Pois se assim é, podemos agora, a 

partir de uma solução cuidadosamente doseada de água e álcool, construir uma esfera 

dourada e imiscível de azeite no seio daquela mistura homogénea e explorar calmamente a 

beleza dos acontecimentos que daí decorrem.  

Os fenómenos da dissolução do sal ou do açúcar em água, aparentemente tão banais, 

podem ser um desafio que ultrapassa as nossas expectativas de adultos e de crianças: qual a 

quantidade de pacotinhos de açúcar, por exemplo, que se podem dissolver em 100 ml de 

água? Que força é esta que leva a fazer desaparecer, perante os nossos olhos, uma massa 
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tão grande de açúcar? Curiosamente, os alunos, mesmo os mais pequenos, não nos 

disseram que aqueles solutos deixaram de existir para sempre. Quando os questionamos 

sobre o que aconteceu ao açúcar ou ao sal, recebemos respostas como “não se vê mas está 

lá”, “ficou tão pequenino que deixámos de o ver”, “está todo espalhado por dentro da 

água”, “desfez-se e juntou-se à água”, “meteu-se nos buraquinhos da água”, expressões 

que evidenciam tentativas de estabelecer as pontes entre o nível macro e o nível micro e a 

construção embrionária de uma ideia de afinidade química. 

 Quanto à possibilidade de vir a recuperar os solutos, tal como eram dantes, bem como aos 

caminhos para o fazer, as hipóteses geralmente dividem-se. Também aqui, a proposta 

inesperada de um aluno teve mesmo de ser posta à prova: “e se mexêssemos ao 

contrário?...”. Para os que já sabem ler, o rótulo de um pacote de sal marinho da Ria 

Formosa, utilizado na sala, pode ser a chave para decifrar o enigma e uma óptima ocasião 

para evidenciar saberes que andavam escondidos. 

O tema da dissolução é também um bom exemplo de que o percurso que fomos 

construindo com os professores formandos permitiu ultrapassar alguns receios iniciais 

destes últimos, relacionados com a interpretação da natureza e das propriedades da matéria. 

Neste tema, associado aos fenómenos químicos, a abordagem pode ser feita de um ponto 

de vista macroscópico, em que a observação é a ferramenta que permite decidir se um dado 

material se dissolve num líquido; ou pode ser feita de forma mais complexa, com recurso a 

conhecimentos no domínio da natureza das ligações químicas e das forças 

intermoleculares, avançando pelo caminho da interpretação daquilo que se observa. O 

receio manifestado inicialmente pelos professores formandos foi-se esbatendo, à medida 

que reconheciam não ser exigível este nível de abordagem no tratamento deste e de outros 

temas com os seus alunos. Contudo, explicações / interpretações das crianças, como as 

transcritas atrás, foram ouvidas e valorizadas pelos professores que ganharam consciência 

da necessidade de construção de modelos interpretativos, por parte dos alunos, mas 

também da impossibilidade de os aprofundar com crianças desta idade.  

A persistência e o trabalho metódico são, diz-se, apanágio dos cientistas. Se assim for, o 

tema Sementes, Germinação e Crescimento não poderia permitir melhor forma de pôr em 

prática tais competências, já que temos de semear para colher, na altura certa. E, para isso, 

há que planear, esperar, cuidar e acalentar a esperança de que todos os factores, internos e 

externos à semente, se reúnam para que o embrião, lentamente, saia da sua dormência e dê 

início a uma actividade metabólica mais intensa. Que germine enquanto as reservas lho 
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permitirem, dando origem a uma nova planta, e que inicie o seu crescimento, quando os 

seus órgãos fotossintéticos estiverem capazes de começar a produzir compostos orgânicos, 

fornecendo alimento a si própria e, em conjunto com as suas congéneres, a todo o 

ecossistema Terra. 

A questão do tempo, do ciclo, da sustentabilidade, da conservação e da diversidade podem 

ter início ou culminar no traçar de pontes com a literatura para a infância, através da 

exploração do texto verbal e icónico, procurando levar as crianças a descobrir novos 

significados, reflectindo sobre o mundo da ciência e da sua linguagem, a partir do texto 

literário, numa apropriação do real mais global e sistémica. São exemplos disso os livros 

“Ainda nada?” (Voltz, C., 2002) e “ Jaime e as bolotas” (Bowley, T. & Vilpi, I., 2006). 

A estimulação da imaginação e do pensamento genuíno e autêntico valoriza as ideias das 

crianças e incentiva-as a desenvolvê-las e melhorá-las. Só quando as manifestam 

livremente é que se criam as oportunidades para o seu enriquecimento, à medida que a 

experiência se desenvolve. 

A questões como “O que pensas que sucede à semente quando colocada num meio 

húmido?”, as crianças respondem, por vezes, evidenciando o uso de linguagem menos 

técnica (“Cresce uma flor”) ou confundindo a forma como as plantas se alimentam (“O 

algodão não tem terra, então a planta não se pode alimentar”) mas com uma noção dos 

factores externos indispensáveis à germinação. A estes vulgarmente juntam a luz, pois a 

fronteira entre a germinação e o crescimento é ténue e a situação laboratorial, se por um 

lado desperta para a observação, por outro interpõe obstáculos que, neste caso, a afastam 

do real, retirando a semente da terra e do seu ambiente de obscuridade natural. 

Considerações finais: experienciar, experimentar, pensar 

Se olharmos, agora, de uma forma global, para os diferentes temas propostos neste 

programa podemos desde logo isolar os circuitos eléctricos como a temática em que os 

fenómenos em jogo são da ordem do artificial, contrariamente ao que acontece com as 

outras temáticas que se referem a fenómenos que fazem parte do comportamento natural 

do mundo físico e biológico. A convivência com fenómenos de estatuto diferente 

pressupõe uma clara consciência desse aspecto para que se possa fazer disso um 

instrumento formativo. Moscovici (2002, p.34) afirma que pode “mostrar que através da 

ciência e da técnica, não se faz ciência e técnica, mas cria-se natureza”. E por isso mesmo, 

há que ter a consciência que a actividade dos cientistas, como produtores de factos 
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laboratoriais (“facticeiros” como lhes chama Bruno Latour) vai ter impacto sobre o mundo 

(Latour, 1996).  

Os circuitos eléctricos representam algo que juntámos ao mundo. Mas não poderemos 

dizer que muitas vezes também subtraímos ao mundo? Efeitos da experimentação agrícola, 

por exemplo. A temática das sementes e da germinação, já muito familiar para os 

professores, representa, contudo, uma boa oportunidade para fomentar uma relação 

diferente com o mundo quebrando a relação tradicional sujeito (o que conhece, activo) – 

objecto (o que é conhecido, passivo), dando voz ao “objecto”. 

Os circuitos eléctricos, afastados que estão do comportamento natural do mundo são o 

resultado espantoso do desenvolvimento do conhecimento sobre a matéria. Estão, hoje, 

presentes no nosso dia-a-dia de forma utilitária e associados a um progresso tecnológico. 

Este tema tem, no entanto, um potencial imaginativo que Feynman (1980, p. 227) tão bem 

evidencia na breve narrativa: 

“Quando comecei a brincar com um comboio eléctrico, o meu pai disse-me: 
«algures há uma grande roda que é posta a rodar por uma queda de água. De 
lá partem muitos fios de cobre em todas as direcções, que vão longe muito 
longe… e no fim, há pequeninas rodas que se põem a rodar, quando a roda 
grande roda. A grande roda e as pequeninas só estão ligadas por fios de 
cobre ou de ferro, nada mais, nada que mexa. Faz-se rodar uma grande roda 
num certo sítio, e todas as pequeninas rodas por todo o lado se põem a 
rodar; e o teu comboio eléctrico é uma dessas pequeninas rodas». Como era 
belo o mundo que me descrevia o meu pai” (o sublinhado é da nossa 
responsabilidade). 

Aprendemos com Feynman e as suas histórias a habitar esteticamente um mundo em 

mudança, a estabelecer relações entre fenómenos e a “prestar atenção ao mundo”.  

Da experiência do mundo à ciência temos um longo percurso povoado por narrativas. A 

narrativa como forma de pensamento é um instrumento indispensável no próprio 

desenvolvimento da ciência. Muitos cientistas o reconhecem (Bruner, 1996, p.124).  

A experiência do mundo é naturalmente transformada pelas crianças em histórias, que 

podemos seguir através dos seus desenhos e dos seus textos. Estas histórias têm uma 

especificidade: uma validade restrita. Experimentar, no sentido alargado de William James 

(1996, p.20) de uma adesão completa e concreta à vida (o contrário de conhecer apenas de 

forma abstracta), permite-nos desenvolver narrativas que têm a particularidade de se 

aproximarem do “comportamento” do mundo natural. 
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iDe acordo com o Programa e os guiões produzidos para a respectiva abordagem, os seis temas, a distribuir 
igualmente pelos dois anos, são: flutuação em líquidos; dissolução em líquidos; sementes, germinação e 
crescimento; sombras e imagens; lâmpadas, pilhas e circuitos; mudanças de estado físico. 
 
 
 

Referências bibliográficas 

Astolfi, J.-P., Peterfalvi, B. & Vérin, A. (2001). Como as crianças aprendem as ciências. Lisboa: 

Instituto Piaget.  

Ball, Ph. (2002). H2O. Uma biografia da água. Lisboa: Temas e Debates. 

Bowley, T. & Vilpi, I., (2006). Jaime e as bolotas. Lisboa: Kalandraka.  

Bruner, J. (1996). The culture of education. London: Harvard University Press.  

Feynman, R. (1980). La nature de la physique. Paris: Éd. du Seuil. 

Giordan, A. (1998). Apprendre! Paris: Belin.  

James, W. (1996). Conférences sur l’éducation. Paris : L’Harmattan. 

Latour, B.( 1996). Petite Réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches. Plessis-Robinson: 

Synthélabo  Groupe  

Martins, I, Veiga, M.L. Teixeira, F., Vieira, C., Vieira, R., Rodrigues, A., & Couceiro, F. (2006). 

Educação em Ciências e Ensino Experimental: Formação de Professores. Lisboa: Ministério 

da Educação. 

Morin, E., Motta, R. & Ciurana, E. R. (2004). Educar para a era planetária: O pensamento 

complexo como método de aprendizagem no erro e na incerteza humanos. Lisboa: Instituto 

Piaget.  

Moscovici, S. (2002). Réenchanter la nature. Paris: Éd. de L’aube. 

Sá, J. & Varela, P. (2007). Das ciências experimentais à literacia. Uma proposta didáctica para o 

1º Ciclo. Porto: Porto Ed. 

Voltz, C. (2002). Ainda nada? Lisboa: Kalandraka. 

 
 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 
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Resumo 

A modelação e a construção de analogias são, desde há muito, métodos científicos que 
estabelecem relações entre o conhecimento empírico e o conhecimento científico. 
Popularizar, divulgar, vulgarizar a Ciência, são sinónimos que traduzem a aproximação da 
Ciência ao cidadão comum, em contexto de aprendizagem Não Formal, com o objectivo 
de aumentar a sua cultura científica, tornando-o mais capacitado para intervir, agindo, na 
resolução dos problemas do planeta às diversas escalas. O mesmo objectivo é partilhado 
pelo actual Sistema de Ensino Formal. 

A modelação de fenómenos tão complexos mas, simultaneamente tão globais e 
abrangentes, como são as orogenias (Formação de Cadeias de Montanhas), pode facilitar a 
aprendizagem de um conjunto de saberes, essenciais à compreensão do mundo global, 
como são exemplo, a Evolução da Terra ou a Ciclicidade dos Fenómenos Naturais. 

Apresentam-se neste trabalho os resultados preliminares de um estudo que visa testar a 
eficácia de um modelo de simulação análoga da formação de cadeias de montanhas, como 
facilitador da aprendizagem de saberes geológicos considerados essenciais à cultura 
científica. 

Palavras-chave: Geologia, Modelação Análoga, Literacia Científica, Ensino Formal, 

Ensino Não Formal. 

Introdução 

A História da Ciência e da Tecnologia é rica em exemplos de modelos físicos à escala, 

como são o caso do modelo da dupla hélice da molécula de ADN ou o das camadas 

concêntricas, “tipo cebola”, do interior da Terra. Tratam-se de representações de objectos 

que explicam processos humanamente não perceptíveis por limitações de escala espacial 

e/ou temporal. 

Desde tenra idade que nos habituámos a construir manualmente modelos, aceites como 

representações da realidade. As crianças modelam, aviões, casas, automóveis, castelos, 

desde muito cedo, familiarizando-se com materiais de comportamento reológico distinto, 

como a areia, a argila, a plasticina, o giz. Não lhes serão, assim, completamente estranhos 

estes materiais quando utilizados na construção de modelos científicos e, particularmente, 

na simulação análoga de fenómenos geológicos. Através deles poderão compreender 
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melhor o planeta e, particularmente, fenómenos que abrangem extensas áreas geográficas, 

ou que decorrem durante um intervalo de tempo incompatível com a diminuta vida 

humana, como sejam, a abertura de um oceano, a génese de uma cadeia de montanhas ou a 

instalação de um aparelho vulcânico. Concomitantemente, as analogias são consideradas 

muito úteis na reestruturação dos processos de assimilação do conhecimento (Dagher, 

1998). 

É frequente, em Geologia, a modelação de fenómenos, por via experimental, com todos os 

processos a eles associados (Bolacha et al., 2006). Constroem-se modelos reduzidos, à 

escala, utilizando materiais semelhantes aos geológicos por apresentarem um 

comportamento análogo a estes em situações em que o tempo de actuação/formação se 

reduz a alguns minutos. São materiais que se deformam muito mais rapidamente que as 

rochas que se pretende simular. 

O geólogo manipula e relaciona variáveis de modo a compreender o fenómeno em 

laboratório, extrapolando-o através de construções mentais, a 4 D (incluindo a dimensão 

temporal), para o que terá ocorrido na realidade. O fim a que se destina a experimentação - 

Investigação, Ensino e/ou Divulgação – irá determinar o grau de rigor relativamente às 

medidas de escala ou ao tipo de materiais utilizados. Enquanto a Investigação exige um 

muito maior rigor na manipulação das variáveis em estudo numa actividade de modelação 

(como a temperatura da sala, as tensões aplicadas e as respostas dos materiais), a 

Divulgação Científica ou o Ensino Formal, exigirão sobretudo cores mais atractivas, 

modelos mais “espectaculares”, mais motivantes. Contudo, o rigor nunca pode ser 

desprezado, na representação e simulação de fenómenos geológicos (Bolacha et al,  2006), 

quer na escala temporal quer na das dimensões, sendo obrigatório fazer uma discussão 

esclarecedora das limitações da modelação implementada. Por exemplo, as relações entre 

escalas devem ser bem discutidas e esclarecidas de modo a evitar a construção de 

concepções erróneas (Zeitoun, 1984), assegurando uma compreensão correcta de todos os 

conceitos-alvo incluindo os de Espaço Geográfico (dimensão) e Tempo Geológico, 

conceitos fundamentais para a interpretação da Terra (Raab & Frodeman; 2002).  

A Divulgação Científica tem adquirido significativa relevância, pois através dela 

comunicam-se resultados de investigações científicas, demonstra-se como se faz ciência, 

estimula-se a objectividade, ensinam-se conteúdos científicos de forma aliciante. 
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A necessidade imperiosa de desenvolver a Ciência e a Tecnologia bem como a Cultura 

Científica, num país reconhecidamente atrasado, exigiu colocar no terreno: programas, 

actividades, debates, com vista a uma popularização da Ciência, divulgando não só 

resultados científicos mas também transmitindo e ensinando como se faz Ciência (Gil, 

1999). Um desses programas é o Ciência Viva, lançado em Julho de 1996, pelo Ministério 

da tutela, com vista à promoção da educação científica e tecnológica, ao incremento das 

vocações científicas e ao aumento da cultura científica da população portuguesa. Em 

particular, destaca-se o programa Ciência Viva no Verão, cujos trabalhos decorrem no 

âmbito de diversas áreas científicas e tecnológicas (ANCCT, 2008). As actividades 

desenvolvidas, desde então, terão compensado e evidenciado falhas no Sistema de Ensino 

Formal, relativamente ao Ensino das Ciências e, especialmente, ao Ensino Experimental 

das Ciências (Vargas, 2007; Santos, 2007).  

Estão assim estabelecidas e consolidadas relações estreitas, necessárias e profícuas entre a 

Divulgação Científica protagonizada principalmente pelos cientistas e o Ensino Formal - as 

Escolas - confirmando que as actividades realizadas em ambiente Não Formal 

complementam e enriquecem as do Sistema de Ensino Formal (Gohn, 2006; Pinto, 2007). 

Espera-se, deste modo, contribuir para a formação plena de indivíduos cientificamente 

literados que, de acordo com Chagas (2000), serão capazes de compreender conhecimentos 

básicos da Ciência e da natureza da Ciência.  

Os estudos de PISA 2006, apesar de não assentarem sobre os curricula oficiais do Ensino 

Formal, reconhecem o papel essencial do conhecimento, dos métodos, atitudes e valores 

que definem as disciplinas científicas (GAVE, 2007). Os seus resultados, que assentam no 

conceito de literacia científica como sendo a “capacidade dos alunos aplicarem 

conhecimentos e analisarem, raciocinarem e comunicarem com eficiência, à medida que 

colocam, resolvem e interpretam problemas numa variedade de situações concretas” 

(GAVE, 2007), realçaram o nível baixo de conhecimento científico dos portugueses.  

Quer o Sistema de Ensino Formal, quer os Centros Ciência Viva (e.g. site do CCV de 

Estremoz) tendo em atenção os actuais curricula, focam-se em conteúdos, competências e 

actividades para melhorar a literacia científica enquanto indicador de desenvolvimento do 

País. Considerando este objectivo, propostas de actividades didácticas, potencialmente 

realizáveis em ambos os cenários (Escolas e CCV) variando, naturalmente, em alguns 

aspectos, podem ser elaboradas. Modelos de um Aparelho Vulcânico, exposto num CCV 

(e.g. Estremoz) e, a uma outra escala, construído e/ou utilizado em aula, têm objectivos 
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didácticos comuns, nomeadamente, os que contemplam saberes geológicos. Ambos 

constituem análogos de fenómenos naturais, apresentando relações espaço-temporais com 

os fenómenos reais. 

A formação de montanhas terá sido seguramente um dos primeiros fenómenos geológicos 

simulados por modelação análoga, já no início do século XIX. Vários foram os geólogos 

pioneiros que testaram experimentalmente diversas variáveis para compreender 

principalmente as estruturas de deformação - falhas e dobras - que observavam 

(http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosgeol/01_decouvrir/06_pionniers/00_intro.htm). Hoje, a 

abordagem das orogenias, deve ser mais abrangente, integrada na Teoria da Tectónica de 

Placas, e como parte de um ciclo de Wilson. Assim, é possível compreender, de forma 

contextualizada, as interacções materiais e energéticas entre os diversos reservatórios 

terrestres, bem como os processos que geraram, ao longo da História da Terra, os diversos 

materiais geológicos, em que se incluem os três grandes grupos de rochas (Dias, 2007). 

A simulação de formação de cadeias de montanhas poderá assim facilitar a aprendizagem 

de um conjunto de saberes geológicos, essenciais à compreensão do Planeta e da 

construção da própria Ciência, bem como a mobilização dos mesmos para a resolução de 

problemas do mundo actual, como as que decorrem do esgotamento dos recursos, das 

catástrofes naturais, e que fazem parte do paradigma actual da Sustentabilidade (Freitas, 

2007; Mayer, 2001).  

Metodologia 

O estudo que se apresenta é um resultado preliminar de um estudo piloto cujos objectivos 

são: 

a) validar o questionário a ser aplicado no estudo principal a aprendentes com diversos 

níveis de escolaridade e etários após a simulação análoga de uma formação da cadeia de 

montanhas; b) obter dados que sustentem os pressupostos teóricos do estudo. 

Segue-se aqui a metodologia de Zeitoun (1984) que sugere a pilotagem prévia de analogias 

com um grupo restrito de aprendentes, para a posteriori se determinar de que modo as 

características do modelo análogo se ajustam às características daqueles. 

O questionário que, neste estudo, foi aplicado após o visionamento de quatro diapositivos 

sobre as posições relativas dos continentes Euro-asiático e Indiano em quatro períodos de 

tempo geológico sucessivos (Fotogramas Cronológicos), e de um vídeo de um modelo da 
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formação dos Himalaias (Bolacha et al., 2006), acompanhados de alguma informação oral, 

pretende testar alguns dos saberes geológicos cuja aprendizagem poderá ser facilitada 

através da referida simulação análoga. 

 

Fig. 1 – Fotogramas do vídeo sobre a formação dos Himalaias. 

Para averiguar se a simulação facilita a aprendizagem de saberes geológicos, agrupados em 

temas, construíram-se questões de resposta fechada, com três opções: “sim”, “não” e “não 

sei”. 

Para além destas, incluiu-se a questão 4 com duas sub-questões com o objectivo de 

recolher opiniões sobre a simulação. Deste modo, implementou-se uma metodologia mista, 

com as seguintes vantagens: a metodologia quantitativa dá à investigação uma maior 

objectividade, possibilitando a replicação dos seus resultados; enquanto a qualitativa 

permite retirar um mais rico conjunto de dados relativos às opiniões dos aprendentes 

(Tashakkori & Teddlie, 1998; Bogdan & Biklen, 1994).  

A amostra foi obtida por conveniência (Hill & Hill, 2002) e, também por conveniência, o 

estudo foi aplicado em situação de aprendizagem formal, apenas nesta fase. Num total de 

56 alunos, 25 têm uma idade média de 12,56 anos e frequentam o 7º ano numa escola em 
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Lisboa, enquanto que os restantes 31, em média com 16,90 anos, frequentam o 11º ano do 

Curso de Ciências e Tecnologias, numa escola em Portimão. 

Resultados 

Nas tabelas I (A, B, C e D) revelam-se os resultados relativos ao tratamento de dados 

efectuado por contagem e cálculo percentual do número de respostas correctas, erradas e 

“não sei” para cada questão de cada um dos quatros Temas (A, B, C e D). Apresenta-se os 

resultados relativos aos alunos do 7º ano na primeira linha à frente de cada questão e os de 

11º ano abaixo dessa. Para cada Tema apresenta-se também a média das percentagens de 

respostas correctas obtidas por cada grupo de alunos. 

Os resultados revelam que os alunos não terão sentido dificuldade na resposta às questões, 

verificando-se, no entanto, como já seria de esperar, um pior desempenho por parte dos 

alunos mais novos. 

Analisando questão a questão, no Tema A, verificaram-se piores resultados nas alíneas d) e 

e) por parte dos alunos mais novos, explicável por dificuldades na compreensão das 

questões, e/ou por uma visão da Terra ainda um pouco fixista. No Tema B, a maior 

dificuldade relacionou-se com a alínea b), que pode estar relacionada com problemas de 

semântica. Outras questões com desempenho abaixo da média para ambos os subgrupos da 

amostra foram as alíneas f) e g) do Tema B relacionadas com o conceito de Tempo 

Geológico, bem como as alíneas a), b), c) e d) do Tema C e as alíneas c) e d) do Tema D, 

todas relacionadas com problemas de escalas espaciais. 

 
Tabela I A  –  Percentagem de respostas, 7º e 11º Anos. 

Dinâmica e Evolução da Terra Correctas 
Não 

correctas 
Não sei 

a)Há rochas que são naturalmente destruídas e transformam-se 
noutras 

56 
90,3 

20 
9,7 

24 
0 

b) As rochas permanecem sempre iguais ao longo do tempo 88 
100 

2 
0 

8 
0 

c) O que já foi fundo do mar pode ser agora uma montanha 52 
96,8 

24 
3,2 

24 
0 

d) O fundo do mar sempre foi e será o fundo do mar 44 
100 

28 
0 

28 
0 

e) Os rios correram sempre pelo mesmo sítio 44 
100 

28 
0 

28 
0 

f) Os rios podem, ao longo do tempo, alterar o seu percurso 84 
100 

0 
0 

16 
0 

Total A (média percentual) 
66 

95,6 
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Tabela I B  – Percentagem de respostas, 7º e 11º Anos. 

Ciclicidade dos Fenómenos Naturais e o Conceito de Tempo 
Geológico 

Correctas 
Não 

correctas 
Não sei 

a) Ao longo do ano, o número de horas de Sol, por dia, varia de 
acordo com as estações do ano 

76 
96,8 

8 
3,2 

16 
0 

b) Ao longo do ano, o número de horas de Sol, por dia, vai 
aumentando 

44 
93,5 

32 
6,5 

24 
0 

c) Ao longo da História da Terra, formaram-se e foram destruídas 
montanhas por diversas vezes 

72 
96,8 

20 
0 

8 
3,2 

d) Ao longo da História da Terra, formaram-se montanhas uma única 
vez. 

80 
100 

8 
0 

3 
0 

e) Portugal, como país, existe há algumas centenas de anos 60 
80,6 

24 
16,1 

16 
3,2 

f) Portugal, como país, existe há alguns milhões de anos. 48 
80,6 

32 
12,9 

20 
6,5 

g) As montanhas levam centenas de anos a formarem-se 48 
87,1 

24 
12,9 

28 
0 

h) As montanhas levam milhões de anos a formarem-se 56 
87,1 

24 
9,7 

20 
3,2 

Total B (média percentual) 
60,5 
90,4 

  

 
Tabela I C – Percentagem de respostas, 7º e 11º Anos. 

A Terra como Sistema e o Conceito de Espaço Geográfico Correctas 
Não 

correctas 
Não sei 

a) Portugal tem cerca de 800 quilómetros 20 
87,1 

20 
12,9 

60 
0 

b) Portugal tem cerca de 8000 quilómetros 20 
87,1 

16 
12,9 

64 
0 

c) Uma cadeia de montanhas tem cerca de 100 quilómetros 24 
67,7 

24 
19,4 

52 
12,9 

d) Uma cadeia de montanhas tem mais de 100 quilómetros 29,2 
61,3 

16,7 
25,8 

54,2 
12,9 

e) O que acontece no interior da Terra pode provocar modificações na 
sua superfície e vice-versa 

76,0 
93,5 

12,0 
0 

12,0 
6,5 

f) O interior e o exterior da Terra encontram-se separados e não 
interagem 

60,0 
96,8 

8 
0 

32 
3,2 

Total C (média percentual) 
57 

82,3 
  

 
Tabela I D  – Percentagem de respostas - 7º e 11º Anos. 

Simulação Análoga de Fenómenos Geológicos Correctas 
Não 

correctas 
Não sei 

a) A formação de montanhas é um fenómeno complexo que decorre 
durante muito tempo 

80 
100 

4 
0 

16 
0 

b) A formação de montanhas é um fenómeno simples que acontece 
muito depressa 

80 
100 

8 
0 

12 
0 

c) O modelo da formação de montanhas representa uma área da Terra 
com alguns quilómetros 

24 
77,4 

44 
19,4 

32 
3,2 

d) O modelo da formação de montanhas representa uma área da Terra 
com alguns milhares de quilómetros 

20 
77,4 

32 
19,4 

48 
3,2 

e) O modelo de formação de montanhas representa fenómenos que 
decorrem durante milhares de anos 

48 
80,6 

24 
12,9 

28 
6,5 

f) O modelo de formação de montanhas representa fenómenos que 
decorrem durante centenas de anos 

60 
80,6 

8 
12,9 

32 
6,5 

Total D (média percentual) 
52 
86 
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Relativamente à questão 4.1. - Considera que com este modelo sobre Formação de Cadeias 

de Montanhas ficou, relativamente a este assunto: nada esclarecido, pouco esclarecido, 

bastante esclarecido, muito esclarecido - apresentam-se as frequências de respostas para 

cada nível de esclarecimento por auto-avaliação de cada aprendente.  

Gráfico I - Nível de satisfação relativamente ao modelo registado pelos alunos do 7º e do 11º anos. 
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Em geral, os alunos consideraram-se bastante ou muito esclarecidos quanto à compreensão 

da formação de cadeias de montanhas através do modelo que visionaram. Curiosamente, 

este grau de satisfação é inversamente proporcional ao desempenho, certamente devido ao 

grau de imaturidade e, simultaneamente, de entusiasmo face a algo de inovador por parte 

dos alunos mais novos. 

As respostas à questão 4.2. - O que acha que poderá ser melhorado no modelo para se 

perceber melhor como se formam as montanhas? – corroboram os resultados da questão 

4.1., ou seja, o grau elevado de esclarecimento que o modelo parece proporcionar. 

Identificam aspectos positivos como, por exemplo, a fácil compreensão do fenómeno ou a 

utilização de plasticina como forma original de modelar montanhas. E, destacam 

especialmente a zona de subducção, algo que não existe nos tradicionais modelos tipo “ 

caixa de areias”. Os aspectos negativos dizem, principalmente, respeito à inexistência de 

legendas no modelo. 

 

720 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

Conclusões 

Do ponto de vista metodológico, estes resultados, depois de uma análise detalhada, em 

conjunto com os dados a recolher na segunda parte deste estudo, em que se sujeitarão 

públicos que não frequentem o Ensino Formal, permitirão isolar melhor as dificuldades 

gerais e específicas do questionário.  

No que respeita à compreensão de saberes geológicos, parece relevante eleger o Espaço 

Geográfico e o Tempo Geológico como os conceitos mais problemáticos. Não nos espanta 

que assim aconteça, pois o nosso sistema educativo não familiariza os jovens desde cedo 

com esses conceitos, que exigem o uso de escalas espaciais, a medição sistemática e o 

desenvolvimento de raciocínios historicamente orientados. Certamente que a simulação 

análoga, se acompanhada de informação de boa qualidade e discutidas todas as suas 

limitações, vai facilitar a aprendizagem desses conceitos. 
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Resumo 

Tendo presente a importância das etapas estágio pedagógico e ano probatório, que se 
pretendem complementares na formação profissional de professores de Ciências 
Físico-Químicas ou de Física, foi construído o IAP-EPAP, Inquérito para Aferição da 
Prática – Estágio Pedagógico e Ano Probatório, para permitir conhecer e comparar as 
perspectivas de vários grupos de sujeitos envolvidos na preparação profissional dos 
docentes. Assim, foram criadas cinco versões do instrumento, sendo uma para alunos 
estagiários, outra para jovens professores, uma terceira versão para orientadores 
cooperantes, outra para orientadores científicos e, a última, para órgãos de gestão de 
escolas. O IAP-EPAP será passado aos vários grupos e as respostas comparadas e, ainda, 
nalguns casos, serão realizadas entrevistas com vista a enriquecer os resultados do estudo.  
O IAP-EPAP, elaborado após análise de investigações nacionais e internacionais acerca da 
temática, já foi alvo de um teste piloto com elementos dos vários grupos citados, tendo-se 
utilizado como critério de selecção destes elementos a competência enquanto sujeitos de 
cada grupo-alvo. A maioria dos respondentes ao teste piloto foi também entrevistada. 
Estabelecida a versão final do IAP-EPAP, este será respondido por elementos dos grupos 
alvo das Universidades de Coimbra, Aveiro, Porto e Minho, por jovens professores de 
CFQ de todo o país e por órgãos de gestão. No presente artigo descreve-se o IAP-EPAP e 
as etapas que levaram à criação das cinco versões do instrumento final. 

Palavras-chave: estágio, ano probatório, formação de professores 

Introdução 

No quinto ano de formação universitária, o futuro professor do ensino básico e secundário 

cumpre um estágio pedagógico numa escola destes níveis de ensino, etapa que tem vindo a 

sofrer alterações nos anos mais recentes. Até final do ano lectivo de 2004/05, o aluno 

estagiário tinha à sua responsabilidade, pelo menos, uma turma e realizava regências numa 

outra. A partir do ano lectivo seguinte, ao aluno estagiário deixou de ser atribuída qualquer 

turma, continuando a ser-lhe exigida a regência de algumas aulas na turma do seu 

orientador. A par disto, a aplicação do Tratado de Bolonha ao ensino universitário, em 

2005, a sua regulamentação, em 2006, com a entrada em vigor do decreto-lei n.º 74/2006, 

e, ainda, a promulgação do decreto-lei n.º 43/2007, que altera o Estatuto da Carreira 
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Docente (ECD) dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário, vieram operar transformações significativas na formação dos futuros 

professores. Assim, passou a ser exigido o grau de mestre (2.º ciclo de estudos) como 

habilitação de base para todos os professores dos ensinos básico e secundário, ficando a 

iniciação à prática profissional, realizada nos designados Estágios Pedagógicos, integrada 

no último ano do mestrado, em geral a par com outras disciplinas de investigação 

educacional. 

Por outro lado, a lei actual impõe para entrada na carreira docente do ensino não superior – 

caso o futuro professor não tenha já uma experiência de um ano escolar, com horário igual 

ou superior a 20 horas – que o docente cumpra um ano probatório sob a supervisão de um 

Professor Titular da Escola, do departamento da disciplina de recrutamento. Note-se que o 

ano probatório já estava previsto na versão anterior do ECD. No entanto, não era clara a 

forma como tal se deveria processar, nomeadamente quanto ao professor responsável pelo 

acompanhamento do jovem docente, bem como o que seria exigido a ambos. Por isso, na 

prática, esta norma nunca foi formalmente implementada.  

Dada esta conjuntura, parece pertinente estabelecer um plano global de formação 

profissional do professor de Física, que envolva tanto a preparação inicial proporcionada 

no estágio pedagógico como o ano probatório. 

Na prossecução deste objectivo, elaborou-se o IAP-EPAP, Inquérito para aferição de 

práticas – estágio pedagógico e ano probatório, que estuda as perspectivas de cinco 

grupos de respondentes, ligados à área de Ciências Físico-Químicas (CFQ), sobre a 

formação inicial dos professores. Estes grupos incluem alunos estagiários, jovens 

professores (até dois anos de experiência profissional), orientadores cooperantes, 

orientadores científicos e órgãos de gestão de escolas com núcleos de estágio, não 

necessariamente de Físico-Químicas. A escolha de um leque diversificado de 

intervenientes permite pareceres associados quer à preparação 

científico-pedagógico-didáctica dos futuros professores, quer às vivências e percepções dos 

jovens e futuros docentes, quer, ainda, ao trabalho dos núcleos de estágio no seio das 

Escolas e, também, à actuação dos jovens professores, enquanto profissionais autónomos. 

Deste modo, conceberam-se cinco versões do instrumento, afins entre si, que têm em conta 

a especificidade e o papel de cada um dos intervenientes na formação dos futuros 

professores de CFQ.  
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Analisando as opiniões e os diferentes pontos de vista destes grupos diversificados de 

respondentes, espera-se identificar aspectos menos conseguidos e áreas mais bem 

trabalhadas na actual formação profissional inicial do professor de Física, no sentido de, 

posteriormente, se poder traçar um plano global de formação profissional. Este plano 

deverá focar tanto o âmbito restrito do ensino da disciplina como a integração do professor 

na escola. 

 As etapas que levaram à criação das várias versões do IAP-EPAP são descritas no 

presente artigo. 

Construção do IAP-EPAP 

O objectivo final da presente investigação é estruturar um plano de formação profissional 

de professores de Ciências Físico-Químicas, coerente e completo, com a duração de dois 

anos, que contemple o trabalho no decurso do estágio pedagógico e o realizado na escola 

no primeiro ano de actividade profissional. Isso será feito com base nas respostas ao 

IAP-EPAP. Procurar-se-á, também, propor orientações sobre o papel de cada um dos 

intervenientes nas duas etapas em causa. 

Dada a importância dos primeiros anos da profissão docente “cruciais para o 

desenvolvimento do conhecimento e identidade do professor” (Ponte et al, 2001) as etapas 

estágio pedagógico e ano probatório pretendem-se complementares, possibilitando uma 

formação profissional mais integrada e capaz de desenvolver, no jovem docente, 

competências que lhe permitam ensinar de forma rigorosa e motivadora, para além de 

exercer outras função na escola, inerentes ao seu papel de professor. Outrossim, é nossa 

convicção que esta preparação integrada potencia a motivação do jovem professor e o 

empenho em prosseguir a sua formação. 

Numa primeira fase da construção do IAP-EPAP foi realizada uma aturada pesquisa 

bibliográfica, centrada em estudos nacionais e em estudos internacionais.  

De entre os primeiros, Caires e Almeida, 2003, desenvolveram uma investigação 

exploratória sobre as vivências e percepções de estudantes de cursos de formação 

educacional, da Universidade do Minho, no decurso do estágio pedagógico. Tendo em 

conta o repertório experiencial do estágio, são exploradas as dimensões da socialização 

profissional, da aprendizagem e desenvolvimento profissional, de aspectos 

sócio-emocionais, de apoio/recurso/supervisão e, ainda, aspectos vocacionais. Flores, 

1999, também da Universidade do Minho, analisa as experiências de jovens professores 
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nos primeiros anos de ensino. São, sobretudo, avaliadas as vivências dos neófitos, 

investigando quatro dimensões: pessoal, problemas, condições de trabalho e necessidades 

de apoio e formação.   

Ponte et al, 2001, procuram perceber, na análise e discussão de seis estudos de caso, as 

dificuldades e os sucessos de jovens professores da área de Ciências, nos primeiros anos de 

actividade profissional. Estes autores apontam aspectos mais afins ao presente estudo, 

porquanto também se centraram em questões relacionadas com a inserção profissional de 

jovens professores de Físico-Químicas, Matemática e Biologia-Geologia. 

A nível internacional analisaram-se algumas investigações úteis para a criação do presente 

instrumento. Os trabalhos de Good et al, 2006, Ganser, 2001, Capel, 1998, Totterdell e 

Lambert, 1998, e Veenman, 1984, entre outros, revelaram-se orientadores quanto à 

definição das dimensões a investigar. Deste modo, foram estabelecidas como áreas de 

pesquisa a cultura de escola, relacionada com o modo como a escola, enquanto instituição, 

acolhe, integra e beneficia da presença do futuro ou jovem professor; aspectos individuais, 

onde se procura analisar a vivência, em termos do contacto com a escola, anterior ao ano 

de estágio, e a forma como o estagiário ou jovem professor se sente enquanto elemento 

daquela escola; a preparação proporcionada pelo estágio pedagógico nas várias vertentes 

do trabalho do professor; o funcionamento do estágio, essencialmente em termos da 

dinâmica de trabalho com os orientadores e das experiências, em contexto de escola, 

proporcionadas pelo estágio; o início da carreira profissional, particularmente no que 

respeita ao acompanhamento julgado necessário no primeiro ano de actividade e às 

dificuldades encontradas; e, por último, a forma de colaboração Escola-Universidade, 

considerada mais útil para benefício da escola e do trabalho docente. A análise das 

dimensões cultura de escola, preparação proporcionada pelo estágio pedagógico, 

funcionamento do estágio e início da carreira profissional, proporcionará uma apreciação 

das várias formas de trabalhar a preparação profissional inicial do professor para o ensino 

da Física, aferindo das práticas quanto a esta preparação em contexto escolar. As restantes 

dimensões, ainda que afins a estas, abordam aspectos complementares que enriquecerão as 

conclusões finais, por focarem situações relacionadas com a vivência pessoal dos futuros e 

jovens professores e, ainda, com a forma de cooperação, actual e futura, entre instituições, 

na formação destes. 
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O IAP-EPAP está dividido em seis partes, cada uma correspondendo a uma dimensão 

diferente. Contém 57 questões, 30 das quais na dimensão relativa à preparação 

proporcionada pelo estágio pedagógico. A maioria das questões é de escolha múltipla, 

mas todas permitem que o respondente indique a sua opinião sobre o assunto em causa, 

caso considere que nenhuma das opções colocadas à disposição a transcreve claramente. 

Dado que se definiu, à partida, o objectivo de avaliar as opiniões de cinco grupos distintos 

de respondentes – alunos estagiários, jovens professores, orientadores cooperantes, 

orientadores científicos e órgãos de gestão das escolas –, adequou-se uma versão do IAP-

EPAP a cada um. Em Anexo pode consultar-se a versão dos alunos estagiários. 

Os questionários dirigidos a jovens e futuros professores diferem, essencialmente no 

articulado de algumas questões. Por exemplo, na versão dos estagiários a questão I.a) 

menciona: No início do ano lectivo realizaram-se, na escola onde estagia, acções 

específicas com vista à integração dos estagiários?, enquanto na dos jovens professores 

consta o texto seguinte: No início do ano lectivo, ou quando entrou ao serviço, foi apoiado 

com vista à sua integração na escola?  

No conteúdo, estas duas versões dos questionários são muito próximas, adequando-se as 

perguntas apenas nos termos anteriores, ou seja, considerando a realidade de cada 

respondente. 

No que se refere à versão dos orientadores de escola, solicitam-se respostas tendo em conta 

a sua perspectiva relativa aos vários aspectos do estágio, mantendo-se as dimensões 

constantes dos questionários de alunos estagiários e dos jovens professores e adequando-se 

o articulado do texto ao grupo inquirido.  

O IAP-EPAP para os orientadores científicos sofreu modificações face aos grupos 

anteriores, retirando-se todas as questões relacionadas com o trabalho específico do 

professor, que vai para além da sua actuação no âmbito restrito da docência e da 

preparação e concepção das aulas. Por exemplo, não foram consideradas as questões sobre 

direcção de turma, integração no departamento curricular, entre outras.  

Igualmente, a versão do IAP-EPAP para elementos dos órgãos de gestão é diferente das 

anteriores, contemplando aspectos relativos à cultura de escola e ao funcionamento do 

estágio, mas, neste último caso, apenas nas vertentes directamente relacionadas com o 

trabalho não atinente à leccionação restrita de aulas. Retiraram-se, entre outras, as questões 

referentes ao número de reuniões entre estagiários e orientadores, ou ao contacto, prévio ao 

estágio, do estagiário com uma escola.  
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Os testes piloto foram respondidos por elementos com o perfil dos indivíduos de cada 

grupo, que constituirão a amostra final. A selecção destes elementos foi criteriosa, tendo 

em conta a sua competência enquanto indivíduos do respectivo grupo-alvo. A opção de 

efectuar o teste piloto com um número reduzido de sujeitos, deveu-se às dimensões actuais 

da população de alunos estagiários de CFQ e de jovens professores da disciplina, e, 

consequentemente, de orientadores de estágio, quer cooperantes, quer científicos, bem 

como de órgãos de gestão de escolas com núcleos de estágio. 

Assim, participaram no teste piloto três alunos estagiários de CFQ, dois da Universidade 

de Coimbra e o outro da Universidade de Aveiro; três jovens professores desta disciplina, 

sendo também dois licenciados pela Universidade de Coimbra e um pela Universidade de 

Aveiro; dois orientadores cooperantes de CFQ, ligados à Universidade de Coimbra; quatro 

orientadores científicos, dois da Universidade de Coimbra e os restantes da Universidade 

de Aveiro, e um presidente de um órgão de gestão de uma escola com núcleo de estágio, 

não da área de CFQ, com protocolo de colaboração com a Universidade de Coimbra. 

Entrevistaram-se dois dos estagiários, dois dos jovens professores, os orientadores 

pedagógicos, o presidente do órgão de gestão e um orientador científico, enquanto outro 

enviou, por escrito, o seu parecer acerca do questionário e diversas sugestões. As 

entrevistas foram semi-dirigidas, tendo sido elaborado, previamente, um guião. As 

questões versaram o tempo de resposta ao IAP-EPAP, os temas abordados e a clareza das 

questões formuladas, deixando, no entanto, ao entrevistado a possibilidade de expressar a 

sua opinião acerca do instrumento. Após esta fase, que decorreu entre Março e Agosto de 

2008, os questionários foram melhorados. O aspecto mais mencionado e que conduziu a 

diversas alterações foi relativo às questões abertas. A maioria dos inquiridos considerou 

que seria melhor definir opções de resposta, ainda que fosse dada liberdade para o 

respondente manifestar a sua posição acerca do assunto em análise; tal alteração diminuiria 

o tempo de resposta e não cansaria tanto quem estivesse a preenchê-lo. Nem nas 

entrevistas nem na análise das respostas ao questionário foi percebida a necessidade de 

aditar ou retirar qualquer assunto.  

Com este conjunto de acções preliminares à investigação final – resposta à primeira versão 

do IAP-EPAP e entrevistas – foi possível aperfeiçoar o instrumento, não tendo sido 

realizado, no decurso deste teste piloto, qualquer análise do conteúdo das respostas. 

Apenas se verificou se estas correspondiam a uma interpretação precisa e uniforme das 

questões colocadas e se havia alguma lacuna quanto aos temas abordados. 
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Foram, então, reformuladas as várias versões do IAP-EPAP, de acordo com os resultados 

do teste piloto. 

O inquérito considera a possibilidade de anonimato. No entanto, se os respondentes se 

identificarem, poderá ser realizada uma entrevista complementar às respostas dadas. Esta 

hipótese é importante pois permitirá eventuais esclarecimentos sobre as perspectivas dos 

inquiridos – nomeadamente no que se refere às respostas abertas – que poderão ser 

relevantes para o estudo em causa. No entanto, na análise das respostas ao inquérito, as 

anónimas terão exactamente o mesmo tratamento que as identificadas. 

Neste momento, estão já distribuídos questionários aos estagiários dos núcleos de estágio 

de CFQ do presente ano lectivo de 2008/09, das Universidades de Coimbra, Aveiro, Porto 

e Minho, prevendo-se que esta amostra venha também a incluir estagiários do próximo ano 

lectivo. 
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  INQUÉRITO AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS 

 

 

INQUÉRITO AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS 

 
Este inquérito destina-se a um estudo a ser realizado no âmbito do doutoramento em História e Ensino da Física ministrado 
pela Universidade de Coimbra. 
 
É garantida a confidencialidade mas pede-se a sua identificação e contacto para que, de futuro, possam ser realizadas 
algumas entrevistas. No entanto, caso prefira o anonimato, as suas respostas ao questionário serão igualmente 
consideradas no estudo em causa. Nesta situação, não é necessário preencher os campos relativos aos dados biográficos 

 
 Agradeço a colaboração. 

 

Dados Biográficos (FACULTATIVO) 

Nome: _____________________________________________________________________          Sexo:   M      F        

Idade: ________ anos         Escola onde estagia:  _______________________________________________________ 

Contacto (email e/ou telemóvel): ____________________________________________________________________ 

  

I – Cultura de Escola 

 
I.a) No início do ano lectivo realizaram-se, na escola onde estagia, acções específicas com vista à integração dos 
estagiários?  

� Sim     �Não      Se sim, indique-a(s).  

______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
I.b) O estágio pedagógico está contemplado no projecto educativo da escola?  

� Sim     �Não       �Não Sei         Se sim, de que forma? 

______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
I.c) Considera que há, por parte do Presidente do Órgão de Gestão/Director (ou de algum elemento da direcção da escola), 
uma atenção particular ao estágio e aos estagiários?. 

� Sim     �Não      Explique.  

_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
I.d) Já apresentou alguma sugestão, ao departamento onde se insere a disciplina de CFQ ou noutro órgão da escola?   

� Sim     �Não      Se sim, indique qual a reacção à sua sugestão. Se desejar apresente outra situação ou 

complemente algum aspecto na alínea I.d)6. 
I.d)1.  � Foi aceite 

I.d)2.  � Foi analisada          
I.d)3.  � Foi implementada 

I.d)4.  � Foi repudiada 

I.d)5.  � Foi ignorada         
I.d)6.  � Outra situação. Descreva-a ou complemente as opções anteriores 

_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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II – Aspectos Individuais 

         
II.a) Antes do ano de estágio, no decurso da sua formação inicial, teve algum contacto formal com uma escola? 

II.a)1.  �Não       

II.a)2.   � Sim     (complete com as opções seguintes): 

� fizemos, pelo menos, uma visita a uma escola. 

� fomos  ver  trabalhos   (extracurriculares)  realizados  por  alunos   de   Física   do   
ensino básico/secundário. 

� assistimos a, pelo menos, uma aula de um colega estagiário. 

� assistimos a, pelo menos, uma aula de um orientador cooperante (orientador da 
escola). 

� Outro tipo de contacto. Qual? 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 
II.b) Caso tenha respondido afirmativamente à questão anterior, como assinala esse contacto com a escola? 

II.b)1.   � Nada útil, porque… 

� Fomos poucas vezes à escola. Quantas? ________ 

� Não assistimos a nenhuma aula. 

� A(s) aula(s) a que assistimos correu(am) mal. 

� Ninguém nos orientou. 

� O que vimos não estava relacionado com o que aprendemos na formação inicial. 

� Outra(s) situação(ões). Qual(ais)? 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

II.b)2.   � Positivo, porque … 

� A ida à escola proporcionou-nos um contacto mais estreito com o ambiente 

escolar, agora já não na qualidade de alunos do ensino básico/secundário. 

� Percebemos melhor o tipo de exigências requeridas aos professores para 

leccionarem os conteúdos de Física a um grupo de alunos. 

� Apercebemo-nos melhor da forma como devem ser planeadas as aulas. 

� Percebemos melhor que tipo de actividades devem e podem ser realizadas pelos 

alunos, dos ensinos básico/secundário,  no âmbito da aprendizagem da Física. 

� Compreendemos como será a nossa actividade profissional, como futuros 

professores de Física. 

� Outra(s) situação(ões). Qual(ais)? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
II.c) Considera-se integrado no departamento curricular e/ou grupo disciplinar a que pertence?  

�Sim     �Não       � Não Sei      Explique. 
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
II.d) Sente que tem contribuído para a melhoria das práticas (científicas ou pedagógicas) da escola em que estagia? 

�Sim     �Não       �Não Sei      Se sim, de que forma.  

____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 

  INQUÉRITO AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS 
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  INQUÉRITO AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS 

 

 

 
 
 
 

Muito Bem Bem Deficientemente Mal 

III.a) Planificar, a médio e longo prazo, os conteúdos a leccionar. � � � � 

III.b) Planificar uma aula teórica ou teórico-prática de Física. � � � � 

III.c) Dinamizar uma aula teórica ou teórico-prática de Física. � � � � 

III.d) Planificar uma aula experimental de Física. � � � � 

III.e) Dinamizar uma actividade experimental de Física. � � � � 

III.f) Solicitar a intervenção dos alunos nas aulas. � � � � 

III.g) Avaliar os alunos. � � � � 

III.h) 
Durante a aula, atender à diversidade de alunos e ritmos de 
aprendizagem 

� � � � 

III.i) Diversificar métodos e estratégias de ensino. � � � � 

III.j) Utilizar os recursos didácticos existentes na escola. � � � � 

III.k)  
Lidar com (leccionar) alunos com necessidades educativas 
especiais. 

� � � � 

III.l)  
Fazer adaptações curriculares, dos conteúdos de Física, 
para alunos com necessidades educativas especiais. 

� � � � 

III.m) 
Efectuar uma avaliação diferenciada dos alunos com 
necessidades educativas especiais. 

� � � � 

III.n) 
Reflectir acerca da própria prática e das opções tomadas, 
quer nas planificações, quer em contexto de aula. 

� � � � 

III.o) Procurar esclarecer as próprias dúvidas. � � � � 

 
 
 
 

Muito Bem Bem Deficientemente Mal 

III.p) Gerir adequadamente o tempo de trabalho, fora das aulas. � � � � 

III.q) 
Desenvolver projectos e actividades extracurriculares no 
âmbito da Física. 

� � � � 

III.r) Ser representante da disciplina de Ciências Físico-Químicas. � � � � 

III.s) Ser director de instalações do laboratório. � � � � 

III.t) 
Leccionar a área curricular não disciplinar de Formação 
Cívica. 

� � � � 

III.u) 
Leccionar a área curricular não disciplinar de Estudo 
Acompanhado. 

� � � � 

III.v) 
Leccionar a área curricular não disciplinar de Área de 
Projecto. 

� � � � 

III.w) 
Leccionar Física e Química a outros anos (do mesmo ciclo) 
para além daquele em que foi realizado o estágio 
pedagógico. 

� � � � 

III.x) 
Leccionar Física e Química a outros anos (de um ciclo 
diferente) para além daquele em que foi realizado o estágio 
pedagógico. 

� � � � 

III.y) Lidar com situações de indisciplina. � � � � 

III.z) Lidar com situações de desinteresse. � � � � 

III.aa) Ser director de turma. � � � � 

III.bb) Presidir a uma reunião. � � � � 

III – Considere as seguintes atribuições/funções/actividades a desenvolver pelos professores  
e indique, para cada uma, se acha que o estágio prepara Muito bem, bem, deficientemente  ou 
mal os futuros professores de Física. 
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III.cc) Lidar com os aspectos burocráticos inerentes à profissão. � � � � 

III.dd) Contactar com os pais/encarregados de educação. � � � � 
 
 

IV – Funcionamento do Estágio  

 
 
 

Indique a sua opinião acerca de alguns aspectos relacionados com o funcionamento do estágio. 
 
 
IV.a) O número de horas que o estagiário lecciona, 

� deve ser  < 50 % do total das aulas de uma turma. 

� deve ser > 50 % do total das aulas de uma turma mas < 100 %. 

�  deve corresponder à totalidade das aulas de uma turma. 

� É-me indiferente. 

�  Outra opinião. Indique-a.  ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
 
 
 

IV.b) Deve ser obrigatório o estagiário participar nas reuniões de Conselho de Turma.   
  � Sim     �Não       �Indiferente 

 
 
IV.c) Deve ser obrigatório o estagiário participar nas reuniões de Departamento Curricular.  
           � Sim     �Não       �Indiferente 

 
 
IV.d) Deve ser obrigatório o estagiário participar nas reuniões de Directores de Turma.    

           � Sim     �Não       �Indiferente 

 
 
IV.e) Deve ser obrigatória a assessoria do estagiário a um director de turma.  
           � Sim     �Não       �Indiferente 

 
 
IV.f) O estagiário deve realizar investigações tendo como objecto de estudo a escola e/ou o ensino da Física.   
 
           � Sim     �Não       �Indiferente 

 
 
IV.g) Para cada uma das áreas, o número de aulas assistidas pelo orientador científico: 
 
 

� deve ser < 3 aulas/ano lectivo.  � deve ser > de 10 aulas/ ano lectivo. 

� deve ser entre 3 a 5 aulas/ano lectivo. � É-me indiferente/Não é importante. 

� deve ser entre 6 a 10 aulas/ano lectivo.  � Outra opinião. Indique-a.  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 
IV.h) O número de reuniões com o Orientador Cooperante (Orientador da escola) deve ser de: 
 

� 1/semana � 1/mês  � 1/período lectivo 

� 2 a 4/semana  � 2/mês  �  Outra periodicidade. Qual? 
� 5 ou mais/semana � 3/mês ___________________________________ 

  INQUÉRITO AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS 
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IV.i) O número de reuniões com cada Orientador Científico deve ser de: 
 

� 1/semana � 1/mês  � 1/período lectivo 

� 2 a 4/semana  � 2/mês  �  Outra periodicidade. Qual? 
� 5 ou mais/semana � 3/mês ___________________________________ 

 
 
 
IV.j) Caso entenda, indique outro aspecto pertinente acerca do funcionamento do estágio.  
 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

  INQUÉRITO AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS 

 

 
 
 
 
V.a) Que tipo de apoio espera do professor responsável pelo seu acompanhamento no ano probatório (1.º ano de 
actividade profissional)? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
V.b) Das actividades/funções/atribuições dos professores, indicadas na questão 3, refira aquela(s) que considera 
dever(em) ser alvo de uma atenção especial por parte do professor que acompanhará os jovens professores no ano 
probatório. Utilize a(s) letra(s) correspondente(s) à(s) frase(s) que seleccionar. 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

A colaboração formal entre a Escola e a Universidade está, actualmente, quase limitada ao estágio pedagógico. 
 
 
 
VI.a) A possibilidade de dar continuidade à colaboração Escola-Universidade para além do ano do estágio pedagógico 
(escolha a opção que exprime a sua opinião) …  

  � É fundamental     � Pode ser útil       � Não creio que tenha utilidade 
 
       
 

VI.b) Se considera positiva a colaboração Escola-Universidade para além do ano de estágio, 
qual a sua opinião sobre a forma como esta é mais útil? 
 

  Muito 
Importante Importante 

Pouco 
importante 

Nada 
Importante 

VI.b)1 
Apoio científico-pedagógico aos professores na 
planificação e concretização das aulas.   

� � � � 

VI.b)2 
Organização e dinamização, pela Universidade, de 
seminários científico-pedagógicos dirigidos aos 
professores. 

� � � � 

V – Início de Carreira  

 

VI – Colaboração Escola-Universidade 
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  INQUÉRITO AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS 

 

VI.b)3 
Apoio às escolas e professores no desenvolvimento de 
projectos (por exemplo no âmbito da Área de Projecto)  

� � � � 

VI.b)4 
Apoio da Universidade a actividades experimentais, com 
cedência de material a título de empréstimo.   

� � � � 

VI.b)5 
Apoio regular da Universidade a jovens professores de 
Física e a professores responsáveis pelo acompanhamento 
desses.  

� � � � 

VI.b)6 Outra(s) possibilidade(s) de colaboração. Qual(is)? 

_______________________________ 

_______________________________ 

 
 

O questionário termina aqui.  
Obrigada por ter participado. 
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Narrações da mediação do professor: um contributo para o 
desenvolvimento profissional reflexivo. 

 
Elisa Saraiva [1], J. Bernardino Lopes [2], J.P. Cravino [2] 

 [1] Escola EB 2,3 Dr. Manuel Pinto de Vasconcelos - Paços de Ferreira, 
 [2] Departamento de Física, UTAD - Vila Real,  

PP1elisasaraiva@hotmail.com; 2TTblopes@utad.pt;2 jcravino@utad.pt 
 

Resumo 

A investigação no âmbito da formação de professores preconiza um desenvolvimento 
profissional integrador das dimensões investigativa e reflexiva da prática acerca das acções 
do professor em sala de aula. A mediação do professor, enquanto conjunto de acções e 
linguagens por ele adoptadas na procura sistemática de respostas para as necessidades de 
aprendizagem dos alunos, tendo em conta os seus saberes disponíveis e percursos de 
aprendizagem, é um aspecto fundamental do seu desenvolvimento profissional. As 
narrações da mediação do professor, enquanto descrição genuína dos acontecimentos na 
sala de aula, permitem-lhe reflectir sobre a sua mediação e nela identificar aspectos 
críticos.  

Palavras-chave: narrações da mediação do professor; reflexão; desenvolvimento 

profissional.  

Introdução e Objectivos 

A crescente importância atribuída ao desenvolvimento profissional dos professores dos 

diversos níveis de ensino resulta do reconhecimento de que numa sociedade em constante 

mudança se atribuem à escola responsabilidades cada vez maiores. Neste cenário, os 

conhecimentos e competências profissionais adquiridos pelos professores na sua formação 

inicial tornam-se manifestamente insuficientes para o exercício das suas funções ao longo 

de toda a sua carreira. É desejável que um efectivo desenvolvimento profissional dos 

professores ocorra ao longo da sua carreira docente, dando-lhes reais oportunidades para 

que possam alcançar “um saber-fazer sólido, teórico e prático, inteligente e criativo” 

(Schön, 1983, citado por Alarcão, 1996) que confira a cada um a possibilidade de agir em 

contextos variáveis, imprevisíveis e complexos, de forma eficaz e criativa, em permanente 

diálogo com a realidade (Schön, 1983). A reflexão sobre a prática profissional dos 

professores é um poderoso instrumento de aprendizagem, catalisador de desenvolvimento, 

pelo que tem vindo a ser defendida por diversos autores (Alarcão, 1996; Brookfield, 1995; 

Butler et al., 2004, Gillentine, 2006; Schön, 1983). Ao reflectir sobre as suas acções na sala 

de aula, cada professor pode traçar o caminho da sua autoformação, observando-se, 

reflectindo, refazendo a sua prática e procurando aperfeiçoar-se. O sucesso desta reflexão 
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no aumento do conhecimento e da aprendizagem profissional depende da capacidade 

reflexiva de cada professor. A investigação sobre as próprias acções do professor em sala 

de aula constitui um momento privilegiado de reflexão e de estudo, que conduz ao 

aprofundamento e à renovação das suas práticas profissionais. As narrações da mediação 

do professor, na medida em que associam à escrita a actividade reflexiva e permitem uma 

observação mais profunda dos acontecimentos na sala de aula relativos às suas acções 

enquanto mediador das aprendizagens dos alunos, podem funcionar como elemento 

catalisador do processo reflexivo e consequente aprendizagem profissional. 

Nesta perspectiva, o objectivo desta comunicação é apresentar uma experiência pessoal de 

reflexão, geradora de desenvolvimento profissional, tendo por base as narrações da 

mediação do professor, num contexto de investigação-acção cujo foco principal é o estudo 

da mediação dos professores de Ciências Físicas. As narrações da mediação do professor, 

centradas em episódios da sua acção na procura sistemática de resposta para as 

necessidades de aprendizagem dos seus alunos (Lopes et al., 2008) permitem identificar e 

analisar dinâmicas da sua mediação acerca das quais necessita de reflectir, questionando-se 

a si próprio e aos contextos em que se insere. Dito por outras palavras, o professor 

desenvolve-se desde fora para dentro de si mesmo, ou seja, desde os acontecimentos na 

sala de aula para a sua pessoa, enquanto utiliza as narrações da mediação do professor 

como catalisador do seu processo reflexivo. 

Importância da mediação no desenvolvimento profissional 

O papel do professor enquanto mediador das aprendizagens dos alunos é central nos 

processos de ensino e aprendizagem das Ciências Físicas e baseia-se no legado de 

Vigotsky, tendo sido trabalhado por autores como Moll (2002) ou Weil-Barais & Dumas 

Carré (1998). A mediação do professor, dada a sua complexidade, carece de um 

enquadramento teórico abrangente e integrador. No entanto, pode ser entendida como o 

conjunto de acções e de linguagens (verbais e não verbais) adoptadas na procura 

sistemática de respostas para as necessidades de aprendizagem dos alunos, tendo em conta 

os seus saberes disponíveis e percursos de aprendizagem, de modo a alcançar os desejáveis 

resultados de aprendizagem de acordo com as intenções curriculares, nomeadamente, ao 

nível do desenvolvimento de conhecimentos, competências e atitudes (Lopes et al., 2008). 

De acordo com estes autores, a mediação do professor e sua qualidade são determinadas, 

entre outros aspectos, pelas reais actividades desenvolvidas pelos alunos, pela forma como 
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o professor fornece informação relevante, pelo modo como estrutura as aprendizagens 

pretendidas, pela forma como organiza o trabalho e o ambiente na sala de aula, pela 

explicitação daquilo que pretende dos alunos, pelo modo como os envolve na sua 

aprendizagem, pela forma como trabalha um dado campo conceptual, pelos recursos que 

disponibiliza e pelo modo com que facilita a difusão de informação na sala de aula.  

A mediação do professor na aprendizagem dos alunos em aulas de Ciências Físicas é um 

assunto de grande valor profissional e no qual os professores devem investir, tendo em 

vista o seu desenvolvimento reflexivo. Neste sentido as narrações da mediação do 

professor enquanto acto de narrar, de forma atractiva e descritiva, episódios relevantes do 

ponto de vista da mediação, podem ser uma importante ferramenta formativa para o 

professor à medida que narram a sua acção concreta na sala de aula. Simultaneamente, as 

narrações da mediação do professor possibilitam um distanciamento e organização do 

pensamento, que poderá servir como base para o desenvolvimento da reflexão crítica do 

professor, desencadeando o processo de tomada de consciência e a procura por uma 

melhoria ao nível das suas próprias práticas.   

Narrações da mediação do professor 

As narrações da mediação do professor foram desenvolvidas pela equipa de investigação 

que se encontra a desenvolver um projecto sobre a mediação do professor na 

aprendizagem dos alunos em aulas de Ciências Físicas. Foram desenvolvidas, enquanto 

modo de organização dos dados recolhidos, com o objectivo de obter informação sobre as 

acções e linguagens adoptadas pelos professores, tendo em conta as necessidades de 

aprendizagem dos alunos e os seus percursos e estilos de aprendizagem, com vista à 

satisfação das exigências curriculares. Com base em instrumentos diversificados de recolha 

de dados (gravações áudio, notas de aulas, diários dos professores, cadernos dos alunos, 

fichas de trabalho e outros elementos de recolha de dados) e também na memória do 

próprio professor, foram construídas narrações da mediação do professor. Estas foram 

desenvolvidas com base no conceito de “account” introduzido por Mason (2002), embora 

tenham evoluído em relação a este e apresentem características distintas. As narrações da 

mediação do professor correspondem ao acto de narrar, de forma atractiva e descritiva, o 

que ocorre na sala (em termos de acções e linguagens) do ponto de vista do professor. 

Como tal, devem ser histórias, completas e auto-contidas, narradas de modo genuíno e 

descritivo, mas fiéis aos acontecimentos na sala de aula, e que iniciam com a apresentação 

de uma tarefa (em sentido lato) e terminam quando, por alguma razão, a execução é dada 

733 
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por terminada. Assim, a narração da mediação do professor é uma forma de coligir e 

apresentar dados, objectiva (do ponto de vista do professor) e comprovável (ligada aos 

elementos de prova recolhidos), com recurso a elementos multimodais e com o mínimo de 

interpretação possível por parte do seu autor. Como elementos multimodais, poderão surgir 

numa narração da mediação do professor os seguintes elementos: identificação das tarefas 

propostas e realizadas pelos alunos, referência a esquemas elaborados no quadro pelo 

professor ou pelos alunos; elementos presentes nos cadernos dos alunos e em instrumentos 

de avaliação formativa usados na sala de aula; elementos sobre a organização do espaço e 

sobre a localização do professor e dos alunos; elementos sobre acções que não são 

totalmente compreensíveis nas gravações, mas aos quais o professor teve acesso na sala de 

aula; elementos sobre as intenções e decisões tomadas pelo professor; elementos sobre as 

percepções do professor; diálogos com os alunos e entre alunos; identificação de silêncios; 

indicação do tempo de duração de uma tarefa, etc. Uma narração da mediação do professor 

deverá começar com a história sucinta da aula (relato sucinto e fidedigno) e seguir-se a 

descrição dos episódios que constituem o foco da nossa atenção. Estes episódios iniciam 

com a apresentação da tarefa aos alunos e finalizam com a sua conclusão, uma vez que a 

mediação do professor não existe dissociada das tarefas que são propostas aos alunos e que 

estes realizam. 

Processo reflexivo com base nas narrações da mediação do professor 

De acordo com Al-Shehri (1995) o processo de reflexão pode ser entendido como um ciclo 

onde se presta atenção de forma deliberada, sistemática e analítica às próprias acções, 

sentimentos e pensamentos relacionados com experiências particulares, com o objectivo de 

melhorar as percepções e as respostas a experiências em curso ou futuras. As narrações da 

mediação do professor, por se centrarem em episódios relativos às acções e linguagens por 

ele adoptadas na procura sistemática de respostas para as necessidades de aprendizagem 

dos seus alunos, permitem o desencadear do processo reflexivo, uma vez que são mais do 

que uma mera descrição dos acontecimentos. As narrações da mediação do professor, 

enquanto acto de narrar as suas acções na sala de aula, permitem reflectir e aumentar a 

compreensão acerca da sua mediação, identificando dimensões da sua actuação 

profissional, que a este nível, carecem de desenvolvimento. O processo de construção das 

narrações torna o professor mais perspicaz, aumenta a sua experiência e o seu 

conhecimento prático, à medida que lhe permite reflectir e analisar criticamente a sua 

acção na sala de aula (Winkler, 2001).  
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Relato de uma experiência de reflexão usando narrações da mediação do professor 

Devido às potencialidades da investigação acerca dos problemas da sala de aula na 

formação de professores reflexivos, diferentes estratégias têm sido adoptadas, algumas das 

quais no sentido de promover aquilo que Schön (1983) designou como "reflexão durante a 

acção" e "reflexão sobre a acção". Neste caso, a investigação sobre a mediação dos 

professores com recurso às narrações, que constituíam um relato na primeira pessoa acerca 

das minhas acções enquanto professora, permitiu-me tomar consciência de aspectos 

relacionados com a minha própria prática, acerca das quais nunca havia reflectido e que 

careciam de mudança e evolução, tendo em vista a melhoria da minha capacidade de 

mediação das aprendizagens dos alunos na sala de aula.  

As minhas narrações da mediação do professor começaram a ser realizadas em Maio de 

2008, durante o processo de recolha de dados sobre a mediação dos professores de 

Ciências Físicas, tendo em vista o projecto de investigação(*) que integro e, 

simultaneamente, o trabalho no âmbito da Tese de Doutoramento** que me encontro a 

desenvolver. O processo de narrar episódios da minha mediação, numa fase inicial, 

revestiu-se de um carácter terapêutico-catártico, pois fez emergir uma diversidade de 

sentimentos à medida que eu própria identificava aspectos críticos, acerca dos quais senti 

urgência e necessidade de reflectir. Esta auto-reflexão inicial foi muito importante pois fez 

crescer em mim a vontade de melhorar as minhas acções na sala de aula, no que concerne 

às várias dimensões da mediação, de modo a ajustá-las às necessidades de aprendizagem 

dos meus alunos e a responder melhor às exigências a nível curricular. Esta primeira fase, 

de tomada de consciência das minhas acções, explicitadas nos episódios de mediação 

narrados, despertou em mim uma necessidade de corrigir a minha actuação no futuro e o 

desejo por uma busca de melhoria contínua, com particular ênfase nas várias dimensões da 

mediação. A análise das narrações da mediação permitiu-me olhar retrospectivamente e 

reflectir sobre os episódios das minhas aulas, identificando dinâmicas de mediação a 

carecer de mudança, o que se traduziu em inquietações sobre a minha própria prática 

profissional, acerca das quais ainda não me tinha tornado plenamente consciente. Deste 

modo, foi possível formular conhecimento acerca da minha própria prática profissional, 

com ênfase no meu papel mediador das aprendizagens dos alunos, à medida que as 

narrações me levaram a reflectir e a crescer profissionalmente no sentido de passar a agir 

de modo informado em situações futuras.  
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Neste processo, desencadeado pelas narrações da mediação do professor, houve também a 

partilha de reflexões com os meus colegas da equipa de investigação, o que constituiu uma 

mais-valia para o meu desenvolvimento profissional. A ocorrência de momentos de 

reflexão partilhada com “amigos críticos” (Yeigh, 2008) deu-me a possibilidade de, em 

conjunto com eles, encontrar novos caminhos para a minha prática profissional e aumentar 

o meu conhecimento no âmbito da mediação das aprendizagens dos alunos de Ciências 

Físicas.   

Tendo por base aquilo que senti durante todo o processo de elaboração das narrações da 

mediação do professor e a sua análise, identifico alguns aspectos que podem ser 

determinantes no sucesso do processo reflexivo e consequente desenvolvimento 

profissional. A reflexão com base nas narrações da mediação do professor é um processo 

que requer, da parte deste, a capacidade de encarar sempre todas as possibilidades, 

deixando-se confrontar por crenças pessoais (Gillentine, 2006) e estando disposto a alterá-

las. Requer também que o professor assuma uma atitude que lhe permita fazer uso da 

reflexão para aprender e para crescer profissionalmente. Exige alguma dedicação da parte 

do professor, uma vez que é preciso despender algum tempo na elaboração das narrações e 

na sua análise, de modo a rever os episódios e identificar dinâmicas de mediação e da 

própria prática profissional sobre os quais possa reflectir. É necessária, também, a 

capacidade de tomar decisões e de agir positivamente perante situações futuras, acerca das 

quais necessita de actuar ao nível da alteração das suas práticas profissionais.  

Discussão e Conclusões 

As narrações da mediação do professor têm um grande potencial ao nível do seu 

desenvolvimento profissional, na medida em que permitem integrar as dimensões 

investigativa e reflexiva na construção de conhecimento acerca das suas acções na sala de 

aula. Enquanto acto de narrar os episódios da mediação do professor, estas dão-lhe a 

possibilidade, enquanto profissional reflexivo, de “reflectir sobre a acção” e “reflectir 

durante a acção” (Schön, 1983), na medida que lhe permitem agir de modo informado 

perante as necessidades de aprendizagens dos seus alunos, tendo em conta os seus 

percursos e estilos de aprendizagem, com vista à satisfação das exigências curriculares 

(Lopes et al., 2008). As narrações da mediação do professor, enquanto histórias com fio 

narrativo, completas e auto-contidas, genuínas e descritivas, na perspectiva do professor, 

mas com o mínimo de interpretação pessoal, têm como foco principal as acções e as 
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linguagens por ele adoptadas na sala de aula. Estas foram desenvolvidas pela nossa equipa 

de investigação(*) tendo em vista a recolha de dados relativos à mediação do professor. 

Apesar de, numa fase inicial, termos sido influenciados pelo conceito de “account” 

introduzido por Mason (2002), que serviu de base para aprendermos a fazer as nossas 

narrações, houve um grande distanciamento relativamente a este, na medida em que não 

nos centramos naquilo que ele designa como “incidentes críticos”, mas focamos a nossa 

atenção em episódios que descrevem todas as acções e linguagens adoptadas pelo 

professor, desde o momento que é colocada uma tarefa aos alunos até ao momento em que 

estes a finalizam, o que nos permite analisar a mediação como um todo.  

As narrações da mediação do professor permitem, a quem as elabora, começar a reflectir 

acerca dos episódios narrados, tendo em conta as suas acções na sala de aula. Além disso, 

permitem que outros professores as reconheçam como a história de uma aula, focada nas 

acções do professor, identificando-se com os acontecimentos narrados e começando a 

reflectir sobre as dinâmicas da sua própria mediação. Este processo de auto-reflexão, 

desencadeado pelas narrações da mediação do professor, encerra em si mesmo um 

importante valor epistemológico, no entanto a aprendizagem e o desenvolvimento 

profissional tornam-se mais efectivos se o professor tiver a oportunidade de reflectir em 

conjunto com os seus pares (Brookfield, 1995; Mitchel, Reilly & Logue, 2009), que num 

contexto social de colaboração funcionam como “amigos críticos” (Yeigh, 2008). Os 

episódios da mediação narrados funcionam como catalisadores de uma aprendizagem 

transformativa e facilitadora de crescimento profissional, quer através de processos de 

auto-reflexão, quer através de processos de reflexão partilhada. As reflexões geradoras de 

aprendizagem e o consequente desenvolvimento profissional permitem ao professor 

responder perante novas situações de modo transformado e informado. Simultaneamente, a 

reflexão com base nas narrações da mediação do professor permite um maior auto-

conhecimento, potencia os processos com vista a uma melhoria contínua da sua mediação e 

contribui para o seu desenvolvimento profissional. 

Atendendo à complexidade do papel do professor enquanto mediador das aprendizagens 

dos alunos e a sua enorme importância em termos de desenvolvimento profissional, urge a 

necessidade de um quadro teórico abrangente e integrador, que encare as acções do 

professor numa perspectiva holística e que os ajude a crescer e a evoluir neste domínio.   
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Resumo  

Este trabalho pretende mostrar como elaborar narrações de aulas sem observação directa, 
como essas narrações podem contribuir para promover a reflexão dos docentes e, 
posteriormente, contribuir para o seu desenvolvimento profissional. As narrações de aulas 
foram efectuadas por um professor investigador, em duas fases: inicialmente teve-se como 
base gravações áudio, notas dos professores e outros documentos necessários à posterior 
validação das mesmas; em seguida foram solicitadas informações ao professor sobre 
elementos multimodais (por exemplo: esquemas ou diagramas; localização dos alunos na 
sala) ou esclarecimentos de alguma acção. Durante a elaboração das narrações não houve 
nenhuma interacção com os professores intervenientes, no sentido de interferir com as suas 
práticas docentes. Após a análise destas narrações estabeleceu-se um contacto assíduo 
entre o investigador e os professores, que emitiram as suas opiniões e reflexões acerca da 
utilidade das narrações para a planificação das suas aulas. Constatou-se uma preocupação 
crescente no trabalho solicitado aos alunos que vise uma maior autonomia das suas 
aprendizagens.  

Palavras chave: narração, reflexão, desenvolvimento profissional 

Introdução 

A mediação do professor na aprendizagem dos alunos em aulas de Ciências Físicas (Lopes, 

2004 e Lopes et al. 2008) é de grande valor profissional. No entanto é de grande 

complexidade. Há ainda falta de estudos centrados na sala de aula. Neste sentido, ao 

envolver diferentes professores que contribuam numa primeira abordagem com dados 

empíricos recolhidos em ambiente real das suas aulas, vem já atenuar um dos 

constrangimentos verificados na literatura existente. Além disso, ao envolvê-los em 

investigações no sentido de recolha de dados para a identificação das características 

essenciais da sua mediação que posteriormente são validados, apresentados e discutidos de 

forma a promover o seu desenvolvimento profissional, inicia-se um processo que 

contribuirá de forma significativa para a melhoria das aprendizagens dos alunos. 

Considera-se que o processo reflexivo aporta benefícios para o desenvolvimento 

profissional do docente e acaba por ter efeitos sobre os alunos, no sentido de estes 

assumirem uma maior responsabilidade na sua aprendizagem, de modo a torná-la mais 

efectiva.  
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Labrie, Brdarevic & Russel (2000) partilharam aberta e frequentemente (via e-mail) 

reflexões sobre as suas práticas de ensino, partilhando experiências e procurando sugestões 

como a reorganização do espaço sala de aula, a colocação de alunos em pequenos grupos; a 

organização prévia dos recursos; as apresentações diárias; a atmosfera aberta na sala de 

aula; o trabalho de projecto em grupos; a adaptação das aulas para alunos diferentes; a 

motivação e o ambiente de sala de aula, entre outras.  

Crê-se que a troca destas experiências, quer oral ou textualmente, pode potenciar e apoiar a 

investigação em educação, onde as narrações podem ser consideradas como uma 

ferramenta que promove a reflexão dos professores com vista ao seu desenvolvimento 

profissional. 

Em suma, nesta complexa tarefa que é ensinar, parece que a reflexão sobre as práticas de 

sala de aula e a sua partilha com colegas ou investigadores faz com que o professor reflicta 

no impacto do seu ensino para a aprendizagem dos seus alunos, ajudando-o a promover o 

desenvolvimento da compreensão de factores que proporcionam aprendizagens eficazes 

(Mcalpine & Weston, 2000).  

Objectivos 

Assim, o objectivo deste estudo é: efectuar narrações de aulas, sem observação directa, que 

permitam a reflexão dos professores e seu desenvolvimento profissional. 

Descrição do estudo 

Neste estudo elaboraram-se narrações de sequências de aulas de dois professores de 

Ciências Físico-Químicas CFQ, do ensino básico, a leccionar em escolas diferentes. O 

processo de elaborar narrações de aulas, sem observação directa, é bastante moroso e 

complexo. No entanto, acreditamos que este processo aporta algumas vantagens para a 

Investigação Didáctica pois permite a recolha de dados empíricos em ambiente real de sala 

de aula, o que nem sempre é possível obter através do próprio professor. O professor, a não 

ser que esteja envolvido em investigações desta natureza, não sente necessidade em narrar 

as suas aulas, analisar essas narrações e reflectir acerca das suas práticas. Além do tempo 

disponível ser cada vez mais escasso, regra geral, o professor não está sensibilizado para 

esse facto. Quando foi solicitada colaboração aos professores intervenientes, a primeira 

observação que fizeram foi a “falta de tempo”. Por conseguinte, para colmatar esta 
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dificuldade, o relato da aula (pedido inicialmente sob a forma escrita) passou a ser 

recolhido pelo investigador, de modo oral. 

Além desta base de dados, que consideramos vantajosa, este estudo permite ainda envolver 

na investigação diferentes professores, levá-los a reflectir nas suas práticas, partilharem e 

discutirem as suas dúvidas e, posteriormente, levá-los a sentir a necessidade de se 

desenvolverem profissionalmente no sentido de promoverem aprendizagens mais eficazes 

nos seus alunos. Da discussão das primeiras narrações já resultaram algumas reflexões 

(secção: resultados preliminares) que nos parecem pertinentes.  

Para se conseguir elaborar uma narração fiável de aulas não observadas presencialmente 

tem que, em primeiro lugar, haver receptividade por parte do professor interveniente, e dos 

órgãos de gestão da escola, para a gravação de aulas. Além disso tem que se estabelecer 

laços de confiança entre todos os intervenientes neste processo. Os professores 

intervenientes têm que se sentir confortáveis com a gravação das suas aulas e saberem que 

as mesmas poderão servir como uma base de dados para a elaboração de ferramentas que 

visem, posteriormente, a melhoria do desenvolvimento profissional dos docentes bem 

como uma melhoria das aprendizagens dos seus alunos. Assim, todo o empenho do 

professor é valorizado e de grande importância. Não se pretende emitir juízos de valor com 

as narrações realizadas. As narrações têm de descrever o que realmente se passou na sala 

de aula, ou seja, têm que ser fidedignas e válidas, ainda que tenham subjacente as 

perspectivas do investigador e do professor. 

Como se elaboraram as narrações? 

Após os primeiros contactos com os professores intervenientes, no sentido de se 

envolverem neste projecto, procedeu-se a gravações áudio que foram transcritas na sua 

totalidade. O processo de transcrição é o mais moroso de todos. Tem que se ouvir a 

gravação várias vezes pois raramente se consegue perceber na totalidade as intervenções de 

sala de aula numa única audição.  

Como o investigador não conhece os alunos, nem reconhece as suas vozes, para conseguir 

realizar uma transcrição válida tem necessidade de recorrer a outros documentos que 

solicita ao professor. Inicialmente, pedia em simultâneo com a gravação, o relato escrito da 

aula elaborado pelo professor. Actualmente tem-se optado por questionar oralmente os 

professores acerca da aula de modo a que seja o investigador a fazer esse mesmo relato, 

uma vez que os professores têm pouco tempo disponível. Nem sempre é possível gravar 
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estas conversas pois as mesmas podem decorrer em ambientes informais, como por 

exemplo durante um intervalo ou à hora de almoço. Estas conversas também se realizam 

muitas vezes via telefone. Tudo depende da disponibilidade do professor. É ele que escolhe 

o horário e o modo que mais lhe convém. O objectivo do relato é complementar a narração 

da aula. 

Após esta transcrição, o investigador tem que iniciar a narração propriamente dita.  

A estrutura de cada narração é composta por duas partes: 

1ª Parte: onde constam o relato resumido da aula inteira (descrição do fio geral da aula) e 

os elementos contextuais (Fig.1). 

 

Fig.1- Excerto da narrativa sintética da 2ª narração (professor A) 

Este relato é considerado uma história completa e auto-contida, genuína, descritiva e com o 

mínimo de interpretação possível; é uma história verdadeira e comprovável, já que pode 

ser confrontada com outros dados: gravações áudio, documentos produzidos pelo professor 

e pelos alunos, entre outros, o que a torna uma história singular; o seu tom é descritivo. 

Tem de prescindir de todo o tipo de análise ou comentários pessoais (mesmo as intenções e 

decisões do professor têm de ser descritas em termos substantivos. A ideia geral é permitir 

saber a quem não está dentro da sala de aula o que se passou e como se passou. Ou seja, 

apesar de não ser exaustiva, não pode apenas conter tópicos do que aconteceu na sala de 

aula. Pelo contrário, deve permitir a quem a lê ter uma ideia do que realmente aconteceu. 

As informações mais detalhadas são apresentadas na 2ª parte da narração, onde constam os 

episódios das aulas considerados relevantes. 
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2ª Parte: onde constam os episódios, relativos a cada aula, indicando a hora de início e a 

hora do fim do mesmo (Fig.2). Ou seja, cada episódio tem início com a apresentação de 

uma tarefa, um problema, um desafio e termina com a respectiva resposta ou, quando por 

alguma razão, é dado por terminado ou, simplesmente, se passa a outra tarefa. Cada 

episódio pode ainda conter sub-episódios (sub-tarefas da tarefa maior). 

A soma de todos os episódios (e sub-episódios) dá a totalidade da aula. De um modo geral, 

fazem-se coincidir estes episódios com tarefas específicas, onde consta o início e o termo 

do mesmo.  

Para tal, há necessidade de recorrer a vários outros documentos que o investigador solicita 

aos professores: a caracterização da turma, geralmente cedida pelo Director de Turma; a 

lista dos alunos; a planta da sala de aula (elaborada pelo próprio professor); fotocópias dos 

cadernos dos alunos; os registos efectuados no quadro; os recursos disponibilizados pelo 

professor; as apresentações efectuadas pelos alunos, entre outros. 

Só com estes documentos todos é possível narrar de forma consistente o que se passou na 

sala de aula. Contudo, depois desta narração há ainda necessidade de recorrer a novas 

interacções com os professores intervenientes no sentido de a complementarem com outros 

elementos (elementos multimodais) não graváveis, tais como, os silêncios, as reacções, as 

decisões ou intenções do professor nas suas acções, entre outras que considere relevantes 

para que a narração transmita realmente o que aconteceu na sala de aula.  

Depois da narração terminada é cedida ao professor para a analisar e verificar se se revê no 

que está escrito. O professor tem sempre autoridade para discordar, acrescentar ou eliminar 

o que acha que não corresponde à realidade. Só depois deste processo todo se dá por 

terminada a narração da mesma.  

Durante o processo de recolha de dados (gravações e outros documentos) o investigador 

tem necessidade de reunir com os professores uma vez por semana, no mínimo e, de 

preferência, logo após a gravação da aula, para garantir que está mais presente na memória 

do professor. Depois desta reunião há necessidade de mais contactos que se efectuam via 

telefone ou mail (quando não é possível presencialmente), para esclarecimento das dúvidas 

que vão surgindo. 
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Resultados preliminares 

Neste momento está em elaboração a sétima narração do professor A (duas das quais são 

do ano lectivo transacto) e a nona narração do professor B (quatro das quais são do ano 

lectivo transacto).  

 

Fig.2- Excertos das primeiras narrativas do professor A e do professor B, respectivamente 
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As narrações efectuadas (à excepção das que estão em elaboração) foram já apresentadas e 

discutidas com os respectivos professores no sentido de promover a reflexão das suas 

práticas lectivas. Durante a análise e discussão das primeiras narrações foi interessante 

verificar que os professores manifestavam alguma surpresa com determinados episódios 

que ocorriam nas suas aulas. Começaram a tomar consciência de determinados aspectos 

que lhes passavam despercebidos e começaram a pedir sugestões no sentido de 

ultrapassarem o que lhes parecia que não correra tão bem. Refere-se a seguir, um exemplo: 

- O professor A constata que há uma aluna que domina nas intervenções, não dando 

oportunidade aos colegas de participar e o professor B constata que não dá oportunidade 

aos alunos de exporem e darem seguimento às suas ideias (Fig.2)  

De um modo geral, constatou-se da análise das narrações que, inicialmente, os professores 

centravam as suas aulas neles próprios, encaminhando os seus alunos ao que previamente 

tinham planeado. Praticamente não havia intervenção do aluno na construção do seu 

próprio conhecimento e quando havia ocorriam situações de respostas imediatas, 

proporcionadas inconscientemente pelo professor. Tanto o professor A como o professor B 

apresentavam tendência a não dar seguimento às tarefas propostas, que eram raras e nem 

sempre adequadas. Apresentavam também tendência a interromper ou a dispersar, 

inadvertidamente, o desenvolvimento da tarefa quando esta realmente ocorria, pois o 

objectivo que tinham em mente era conseguirem encaminhar os alunos ao que já estava 

previamente preparado. Regra geral, o aluno permanecia como um receptor passivo sem 

oportunidade de executar acções nem tomar decisões.  

Estas conclusões foram apresentadas e discutidas com os professores intervenientes que, 

além de concordaram com a análise efectuada, a acharam bastante interessante e 

enriquecedora no sentido de os levar a reflectir e a melhorar as suas práticas. Justificaram-

se com as limitações de tempo para cumprir o programa e mostraram-se preocupados em 

“fazer melhor”, como se pode constatar no exemplo atrás referido. 

Professor A- manifestou receio de não se “sair bem”, de se desorientar se os alunos fizerem 

muitas perguntas “eu disse que vou tentar mas não sei se consigo”. Receia também que os 

alunos não consigam obter informação suficiente, sem a sua constante intervenção, para a 

realização das tarefas propostas. Numa das reuniões manifestou esta preocupação: 

 “a Beatriz pediu-me para requisitar um retroprojector para a apresentação do grupo e eu 

estou curiosa sobre o que ela vai apresentar!”.   
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A apresentação em causa era sobre uma pesquisa que o professor tinha mandado fazer aos 

alunos sobre a evolução do modelo atómico para apresentarem oralmente durante, 

aproximadamente, 10 minutos (Química – 9º ano). 

Esta atitude da aluna está a fazer com que este professor pense previamente em alternativas 

de ensino e nos recursos que deve proporcionar para as aulas o que, inicialmente, não 

ocorria. Questiona frequentemente o investigador neste sentido. Deixou de recorrer quase 

em exclusivo ao manual. Elabora fichas de trabalho e sugere actividades que manda ler em 

voz alta para todos entenderem o que é pedido.  

Nota-se já uma maior flexibilização na planificação das suas aulas e na própria gestão da 

sala de aula. Até agora está a gostar bastante da experiência e pensa que os alunos também 

têm este sentimento pois no final de uma aula dois alunos, que têm por hábito ficarem a 

ajudar o professor a arrumar o material, manifestaram: “gostamos muito de trabalhar com o 

modelo porque assim compreendemos melhor a matéria”. O modelo referido refere-se a 

uma outra tarefa que o professor solicitou aos alunos “com base na pesquisa efectuada, 

elabora um modelo baseado no modelo de Bohr, para apresentarem à turma em, 

aproximadamente, 10 minutos”. 

Quando confrontada sobre uma reflexão final acerca desta abordagem o professor referiu: 

“acho que os alunos nunca mais se vão esquecer destas aulas. Este método requer muito 

tempo para a preparação da aula, o que nem sempre é fácil devido ao excesso de trabalho 

com que hoje nos deparamos nas escolas. No entanto, como está a decorrer a 2ª recolha de 

dados já é mais fácil (o investigador deixou de pedir o relato da aula por escrito. Grava a 

conversa e depois é ele que o escreve). Acho mesmo que é de uma grande ajuda para a 

preparação das mesmas pois, em conjunto, sempre conseguimos achar soluções 

alternativas para o mesmo problema. As nossas conversas servem-me de trampolim para 

eu tentar evoluir e aperfeiçoar o meu desempenho profissional. Era interessante que este 

trabalho tivesse sido iniciado logo no início do ano lectivo pois assim chegávamos ao 3º 

período e os alunos já estavam habituados. Assim corremos o risco de os alunos, que já 

sabem a nota e têm poucas perspectivas, não se esforçarem tanto. 

Professor B- pediu interacções frequentes com o investigador pois tem receio de não saber 

aproveitar da melhor forma as ideias dos alunos ou então de não dar o melhor seguimento à 

tarefa se ela “sair” do que inicialmente pensou. Nota um grande empenho por parte dos 

alunos na realização das tarefas solicitadas apesar das limitações físicas existentes na 
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escola “dificilmente os alunos se vão esquecer destas aulas”. Sugere aos alunos para 

pensarem em materiais para trazerem para a aula na tentativa de lhes estimular a 

curiosidade e a criatividade. Pede para apresentarem os trabalhos oralmente. Começou 

também a flexibilizar a planificação das suas aulas. Numa aula, devido a esta flexibilidade, 

esqueceu-se de corrigir uma resposta dada pelo aluno, que conservou no quadro. Quase no 

final da aula retomou a questão após ter que pensar como é que ia abordar novamente o 

assunto, sem sair do contexto. Diz ainda que “não estou totalmente consciente se estou no 

bom caminho”.  

Quando confrontado sobre uma reflexão final disse: “antes da tua intervenção eu tinha a 

aula totalmente encaminhada. Atingia sempre o meu objectivo independentemente do 

caminho seguido pelos alunos. Pensava estar a fazer o melhor. Até agora nunca me tinha 

questionado acerca da pergunta que acabaste de me fazer: “e se o aluno te responder assim 

e não como tu pensas?” Como eu encaminhava sempre para o resultado nem pensava nessa 

hipótese. Isso só aconteceu no ano de estágio porque tinha uma orientadora que também 

me questionava nesse sentido. Isto faz com que eu tenha que ter a capacidade de intervir 

em tempo real na sala de aula, o que nem sempre é fácil. Mas vou continuar a esforçar-me, 

pois quero mesmo que este trabalho me ajude a desenvolver profissionalmente. O meu 

objectivo, enquanto professor é fazer o meu melhor! Penso ainda que uma das razões de 

eu, inicialmente, ter a aula previamente encaminhada se deve ao facto de em toda a minha 

formação académica nunca ter sido encaminhada noutro sentido. Além disso, há a 

tendência de nós copiarmos os nossos melhores professores…     

Discussão e implicações futuras  

Da análise dos resultados preliminares parece poder concluir-se que quando o professor se 

depara com o que realmente ocorreu na sala de aula toma consciência de que pode 

melhorar o seu desempenho profissional. Para que isto aconteça o professor tem que ser 

levado a reflectir sobre as suas práticas. Através das narrações das suas aulas este processo 

é facilitado pois, além de não lhe ocupar tanto tempo, o professor é estimulado a rever o 

que ocorreu em ambiente real de sala de aula, já que nem sempre o que pretende fazer 

coincide com o que realmente se fez. Este processo torna-se mais produtivo se for 

partilhado com outros colegas, uma vez que a partilha de experiências entre professores 

promove diferentes formas de explorar o ensino e a aprendizagem e evita ficar preso a 

planificações estáticas, onde o aluno não tem intervenção activa.  

748  



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

749  

Parece-nos também poder inferir que ao partilhar os seus resultados com outros colegas, 

nomeadamente com o investigador, o professor reflecte e adapta as suas práticas de modo a 

actuar prontamente em sala de aula e a disponibilizar novas ferramentas que potenciem o 

ensino e promovam o seu desenvolvimento profissional. No entanto, uma vez que este não 

foi o objecto do presente estudo, estes resultados serão analisados e futuramente 

apresentados num outro trabalho. 
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Resumo 

A comunicação apresentará os pressupostos e desenho de uma investigação que se está a 
implementar sobre o ensino da Química em Angola. Tendo em conta a trajectória histórica 
no ensino da Química onde se revelam várias debilidades e cuja solução, cremos com base 
na investigação existente, passa pela qualificação do professor nas suas práticas de ensino 
que se reflectem directamente nas aprendizagens por parte dos alunos, estamos a levar a 
efeito um estudo com os seguintes objectivos; a) identificar o tipo de conhecimento 
pedagógico mais associado à promoção da qualidade do ensino da disciplina de química da 
7ª classe; b) caracterizar as concepções sobre a disciplina e a sua aprendizagem, as opções 
de planeamento e acção de ensino que caracterizam o conhecimento pedagógico do 
conteúdo dos professores de química na 7ª classe das escolas de Angola; c) caracterizar as 
relações entre este conhecimento e os indicadores de qualidade de ensino; d) analisar o 
Ensino-Aprendizagem da química na intervenção dos professores peritos. O estudo foi 
organizado para testar a hipótese de que professores peritos apresentam um conhecimento 
pedagógico do conteúdo valorizador de pedagogias mais activas, promotoras da realização 
da aprendizagem dos alunos a partir de experiências práticas ligadas ao quotidiano dos 
mesmos e resultados de aprendizagem dos alunos com melhor qualidade. Na comunicação 
apresentam-se as opções metodológicas da pesquisa que apresenta um cariz exploratório e 
interpretativo, assumindo-se como um estudo multicaso de 16 professores peritos de 
Química e do seu trabalho no ensino-aprendizagem das reacções químicas com as 
respectivas turmas da 7ª classe, envolvendo o recurso a metodologias de recolha e 
tratamento de informação de natureza quantitativa e qualitativa.  

Palavras-chave: Conhecimento Didáctico do Conteúdo, Ensino da Química, Qualidade do 
Ensino. 

Introdução 

A edificação de uma sociedade exige cidadãos desenvolvidos que possam agir de maneira 

consciente, com elevados conhecimentos e que actuem de forma criadora, que estejam 

preparados para participar activamente na organização da vida social e aptos para construir 

a nova sociedade. O profissional da educação assume um papel fundamental pelo seu 

contributo para o desenvolvimento académico e social dos alunos. Com o seu saber e 

experiência, estimula a actividade mental dos alunos, promovendo-os a uma atitude activa, 

desenvolvendo neles os níveis de saber, saber fazer e saber ser.  
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Na preocupação de responder aos interesses crescentes da profissionalização do professor, 

isto é, de dotá-lo de competências especificas para alcançar acções mais eficazes e de 

qualidade do ensino, Pinda (1997) sublinha a formação de professores como um factor 

decisivo para a implementação e consolidação da reforma educativa, considerando que o 

êxito do trabalho do professor dependerá da sua formação, do conhecimento do conteúdo 

pedagógico e das experiências de que é portador ao longo do tempo de actividade (Tavares, 

1992). 

Na investigação que ora se propõe, a atenção estará centrada no professor, pela sua tarefa 

de ensinar, e nos seus alunos, pela tarefa de aprender. Pretende-se caracterizar o 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo de professores peritos no ensino da Química, 

relacionando-a com a Qualidade do Ensino por eles prestado, com a finalidade de encontrar 

um quadro de referências que possa ser utilizado como orientação para a qualificação do 

ensino da Química no Sistema de Ensino da República de Angola (RA). 

O Conhecimento do Professor e a Qualidade do Ensino 

Na óptica de Grossman, Wilson e Shulman [1989, cit in Marcelo (1992)], falar da 

competência do professor é falar sobre o seu conhecimento. Esta noção justifica já uma 

história larga da investigação que tem procurado identificar as relações entre o 

conhecimento do professor e o rendimento dos alunos. 

No âmbito da investigação sobre o ensino, muitos estudos têm considerado a importância 

de analisar o pensamento do professor e, mais particularmente, o conhecimento do 

professor. Marcelo (1992) citando Wilson e Shulman (1987) considera que o estudo do 

“pensamento do professor” se tem direccionado para os aspectos cognitivos que 

transcendem as particularidades das disciplinas concretas. Carter (1990) classifica esta 

investigação em várias linhas de estudos: a) sobre o processamento de informação e 

comparação peritos-principiantes; a) estudos sobre o conhecimento prático; e c) estudo 

sobre o conhecimento pedagógico do conteúdo. 

Ao abordar o Conhecimento do Professor, Marcelo (1992) cita Shulman (1987) para definir 

sete categorias do conhecimento do professor, como sendo: conhecimento do conteúdo; 

conhecimento pedagógico; conhecimento do curriculum; conhecimento dos alunos e da 

aprendizagem; conhecimento do contexto; conhecimento pedagógico do conteúdo e 

conhecimento da filosofia educativa.  
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Grossman (1990) na base das ideias de Shulman (1987) propôs as seguintes categorias do 

conhecimento do professor: a) o conhecimento do conteúdo; b) o conhecimento pedagógico 

geral; c) o conhecimento do contexto; e d) o conhecimento pedagógico do conteúdo.  

Para Simões (1994) as concepções do conhecimento pedagógico têm claras implicações no 

processo de aprender a ensinar. Este envolve a aquisição de uma sabedoria prática das 

circunstâncias em que o professor trabalha, conhecimentos sobre os conteúdos e processos 

interactivos na sala de aula, sobre tarefas escolares e, também, a compreensão e intenção 

dos alunos. 

Para Shulman, o conhecimento do conteúdo refere-se à quantidade e qualidade 

(organização) de um determinado tópico ou conteúdo de uma área disciplinar, no 

pensamento do professor. Trata-se de um conhecimento que o professor necessariamente 

deve ter, mas que não é suficiente quando se pensa na promoção da sua aprendizagem pelos 

alunos.  

O conhecimento pedagógico do conteúdo é uma categoria que diz respeito àquilo que o 

professor deve saber para ensinar um determinado conteúdo. Um bom conhecimento 

pedagógico do conteúdo constitui a maneira mais interessante, útil e efectiva de representar 

determinadas ideias ou conceitos, corresponde a analogias poderosas que auxiliam a 

compreensão de um dado assunto, integra os exemplos que são imprescindíveis para 

entender um determinado tópico, envolve a experimentação e demonstrações que são 

fundamentais para se aprender um determinado conteúdo, facilita a explicação dos 

“conceitos alternativos” dos alunos naquele tópico em questão e a resolução dos problemas 

e/ou exercícios propícios para evidenciarem conflitos cognitivos.  

Identificado como uma componente crítica do conhecimento do professor, o conhecimento 

pedagógico do conteúdo é estruturado por Grossman (1990) em quatro grandes dimensões: 

a) o conhecimento e crenças sobre os propósitos do ensino de um determinado conteúdo em 

diferentes níveis de escolaridade; b) o conhecimento da compreensão dos alunos, 

concepções e suas más interpretações sobre tópicos particulares do conteúdo; c) 

conhecimento sobre os materiais curriculares disponíveis para ensinar uma matéria 

particular, assim como conhecimento sobre a articulação horizontal e vertical do 

curriculum dessa matéria; e d) conhecimento sobre estratégias de ensino de um dado 

conteúdo. 
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De acordo com Grossman (1990), é importante que os professores utilizem o seu 

conhecimento do conteúdo para seleccionarem os tópicos apropriados, e o seu 

conhecimento acerca das aprendizagens e concepções prévias dos alunos para formularem 

as representações apropriadas dos conteúdos a serem aprendidos. Os professores devem 

aprender a analisar psicologicamente os seus alunos, de modo a promover um ensino 

interactivo.  

Porém, cada um destes conceitos é discutível por muitos investigadores, pelo facto de 

existirem certos critérios que permitem considerar o professor perito ou principiante. 

Hernandez (1992) considera o professor perito como aquela pessoa que mostra uma 

eficácia superior durante um período de tempo maior. Este autor assinala que o professor 

perito apresenta um elevado rendimento pedagógico em função da experiência adquirida ao 

longo da carreira, e que se verifica na forma como resolve os problemas que lhe são 

colocados durante a actividade. O perito mostra maior nível de adaptação e controla melhor 

as emoções em comparação com o professor principiante. 

Campos e Diniz (2001), no enfoque sobre o conhecimento do professor, consideram que o 

saber da experiência é um saber oriundo da prática e que o conhecimento prático é um 

conhecimento feito de experiências, orientado para a acção, derivado de experiências 

pessoais e da transmissão oral de outros professores, adquirido pela prática e pelo confronto 

de experiências, ligado ao modo pessoal e profissional de agir do professor, caracterizado 

pelas ideias de reconstrução, singularidade, contextualização e inter subjectividade.   

Silva e Espósito (1989) assinalaram que, na sala de aula, a possibilidade de realizar 

interacções educativas com os alunos de modo a promover as suas capacidades e os 

conhecimentos é função da competência do professor, nomeadamente pela relação que 

consegue estabelecer entre o conhecimento anterior dos alunos e o novo conhecimento.  

Quer o aluno que aprende quer os objectos com que aprende, desempenham um papel 

decisivo na construção do seu conhecimento. As sensações provenientes dos 

acontecimentos e a experiência da vida do aluno que tem que ver com a parte afectiva 

interferem na aprendizagem. Daí a importância de um ambiente de ensino construtivista 

fomentador da emergência da individualidade do aluno na sua aprendizagem (Pereira e 

Valadares, 1991). 

A aprendizagem construtivista impõe determinados requisitos centrados nas pedagogias 

activas que consideram que o processo deve ser conduzido na perspectiva de acção-
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reflexão (Schön, 1983). Para Schön (1983) o ensino deve ser concebido como uma 

actividade reflexiva e os professores como profissionais em permanente aprendizagem. 

Esta forma de encarar o ensino e a profissão docente implica que o professor seja capaz de 

interpretar as acções que implementa na sala de aula e de justificar as decisões que toma, a 

partir do desenvolvimento de atitudes/capacidades de reflexão na acção e sobre a acção que 

desenvolve (Silva e Duarte 2002). A concepção do professor como um prático reflexivo, 

reflecte a orientação mais actual da literatura sobre a formação de professores, onde o 

pensamento reflexivo é frequentemente referenciado como crucial para o desenvolvimento 

profissional dos professores (Sprinthall e Sprinthall, 1996; Marcelo, 1999).  

No Sistema Educativo de Angola ocorrem reformas, caracterizadas por etapas, e cada uma 

destas etapas tem a sua exigência. Se, por um lado, ocorre a reestruturação dos currículos e 

consequentemente de alguns programas, por outro lado surge a necessidade de preparar os 

professores no sentido de responder a necessidades que lhes impõe o momento.  

No contexto de formação de professores para o ensino da Química, pela especificidade da 

disciplina, é importante rever-se a formação dos professores que responda às necessidades 

do currículo, com uma exigência de que o professor como promotor do processo revele um 

conhecimento pedagógico do conteúdo que lhe proporciona condições de intervenção em 

distintas tarefas que se lhe apresentem. As novas exigências curriculares colocam o 

professor no centro da organização das aprendizagens dos alunos, alimentando uma 

perspectiva construtivista, promovendo os alunos como centro de actividade para 

elaboração das suas aprendizagens considerando as suas concepções prévias.  

Gonçalves e Marques (2006) ao referirem-se às condições de ensino aprendizagem da 

Química, assinalam que os professores de química e de ciências naturais, de modo geral, 

mostram-se amiúde pouco satisfeitos com as condições infra-estruturais de suas escolas, 

principalmente aqueles que actuam em instituições públicas, e que estes, com frequência, 

justificam o não desenvolvimento das actividades experimentais devido a falta destas 

condições. Porém, há factos que revelam que o professor, como arquitecto da aprendizagem 

deve, por excelência, ser criativo ao invés de cingir-se a criticar as limitações à sua 

actividade. 

De acordo com o que foi referido, justifica-se a oportunidade de um estudo que permita: a) 

aprofundar a forma como os professores peritos de Química ensinam a disciplina na 7ª 

classe; b) descrever o conhecimento pedagógico do conteúdo dos professores que ensinam 
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de modo a promover a qualidade de ensino; c) contribuir para melhorar o processo de 

ensino/aprendizagem da Química na 7ª classe e o processo da consolidação da reforma 

educativa que se desenvolve em Angola. 

Apresentação do Problema e Objectivos 

Com base nos pressupostos acima referenciados, pode constatar-se a oportunidade do 

estudo que ora se propõe. Tem-se em conta que o Sistema de Ensino em Angola tem uma 

trajectória histórica no ensino da Química onde se revelam várias debilidades cuja solução 

passa pela qualificação do professor nas suas práticas de ensino. Estas debilidades incidem, 

entre outros, no conhecimento pedagógico do conteúdo do professor que, como é óbvio, se 

reflectem de maneira directa nas aprendizagens da Química por parte dos alunos.  

As dificuldades identificadas têm contribuído de forma negativa para o processo de ensino-

aprendizagem, reflectindo-se na redução do interesse dos alunos em aprenderem a Química, 

na sua falta de motivação e consequentemente na fraca preparação dos mesmos, afectando-

os, até, em classes subsequentes. 

Na sequência da formulação anterior propomo-nos levar a efeito um estudo que nos permita 

ajudar a encontrar soluções para ultrapassar estas debilidades. Mais concretamente o 

problema que move esta investigação pode traduzir-se na seguinte questão: o que é que 

caracteriza o conhecimento pedagógico do conteúdo dos professores peritos de Química e 

qual a sua relação com a qualidade de ensino? 

Tendo em conta a esfera da realidade em que se manifesta o problema, o objecto da 

investigação é o processo de ensino/aprendizagem da Química. 

Em função do problema, constituem objectivos do estudo, os seguintes: 

 Geral  

 identificar o tipo de conhecimento Pedagógico mais associado à promoção da 

qualidade do ensino da disciplina de química da 7ª Classe.  

Específicos  

 caracterizar as concepções sobre a disciplina e a sua aprendizagem, as opções de 

planeamento e acção de ensino que caracterizam o conhecimento pedagógico do conteúdo 

dos professores de Química na 7ª classe das escolas de Angola; 
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  caracterizar as relações entre este conhecimento e os indicadores de qualidade de 

ensino;  

 comparar o Ensino-Aprendizagem da Química na intervenção dos professores 

peritos.  

Neste âmbito, com vista ao alcance dos objectivos, constitui hipótese, a seguinte: 

Os professores peritos apresentam um conhecimento pedagógico do conteúdo valorizador 

de pedagogias mais activas, promotoras da realização da aprendizagem dos alunos a 

partir de experiências práticas ligadas ao quotidiano dos mesmos e resultados de 

aprendizagem dos alunos com melhor qualidade. 

Metodologia 

A investigação assumirá um cariz exploratório e interpretativo. Será feito um estudo 

multicaso (professores peritos de Química da 7ªclasse), envolvendo o recurso a 

metodologias de recolha e tratamento de informação de natureza quantitativa e qualitativa. 

A abordagem quantitativa processar-se-á com recurso a análises estatísticas descritivas e 

inferenciais de dados quantificados de inquirição por questionário e de observação 

dedutiva.  

A parte qualitativa será realizada a partir da análise de conteúdo de tipo lógico semântico 

de dados a recolher por observação indutiva, entrevistas semi-estruturadas e análise 

documental. 

Quanto à amostra, esta foi seleccionada tendo em conta alguns critérios, como sendo pela 

experiência dos professores, pelo sucesso dos alunos e por recomendação dos dirigentes do 

sistema. É constituída por 16 professores peritos.  

Processo de recolha e análise de dados  

A Tabela 1 apresenta as principais decisões do desenho metodológico do estudo. Nela se 

indica a operacionalização das várias dimensões: Conhecimento e crenças sobre os 

propósitos do ensino da Química na 7ª classe; Conhecimento sobre a aprendizagem dos 

alunos; Conhecimento sobre os materiais curriculares disponíveis para ensinar a Química; 

Conhecimento sobre a articulação horizontal e vertical do curriculum da Química; e 

Conhecimento sobre estratégias de ensino da Química. O conceito de qualidade do ensino 

será analisado a partir das percepções dos alunos sobre o processo de Ensino-
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Aprendizagem da Química; do contexto e das características da relação pedagógica e dos 

resultados de aprendizagem. 

Os conceitos/variáveis em estudo, de acordo com os objectivos da pesquisa, são dois: o 

conhecimento pedagógico do conteúdo dos professores peritos e a qualidade do ensino por 

eles empreendido. 

Para a recolha dos dados foram elaborados os inquéritos por entrevistas semi-estruturadas 

que estão a ser aplicados aos professores peritos a fim de avaliar a dimensão Conhecimento 

da matéria; o Conhecimento pedagógico; o Conhecimento do contexto e os seus 

indicadores correspondentes. 

No âmbito do calendário da investigação, estão a ser aplicados os questionários de tipo 

fechado aos alunos para determinar as suas percepções sobre o professor, sobre o ensino e 

sobre si mesmo com aplicação de um pré teste e, posteriormente, de um pós teste. 

Um guião de observação indutiva e dedutiva será utilizado para registar o conhecimento e 

acção dos professores, a competência de ensinar, e a aprendizagem dos alunos. 

A análise qualitativa das entrevistas semi estruturadas e registos de observações das aulas 

se realizará com o recurso ao programa de Software Aquad 6.0. A análise quantitativa dos 

dados se realizará pelo processamento do programa SPSS 1.17. 

Para a realização da investigação será utilizado um desenho quasi-experimental. Cada um 

dos 16 professores peritos indicará uma turma, de mais alto rendimento, a qual será 

observada no processo e produto da sua aprendizagem.  

A medida de produto será obtida a partir do cálculo da evolução do conhecimento do pré e 

pós-teste. Os resultados dos testes permitirão obter uma medida como indicador da 

aprendizagem dos alunos em função da actuação dos professores.  
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Tabela 1- Elementos de caracterização das opções metodológicas 

Conceito Dimensões  Indicadores Processo de 
recolha dos 

dados 

Processo de 
tratamento dos 

dados 
Conhecimento e 
crenças sobre os 
propósitos do ensino 
da Química na 7ª 
classe 

Concepções sobre as finalidades 
e objectivos do ensino da 
Química 
Conhecimento das finalidades 
programática 

Entrevista 
semi-
estruturada 

Análise do 
conteúdo 

Conhecimento sobre 
a aprendizagem dos 
alunos  

Concepção de bom e mau aluno 
de Química na 7ª classe 
Conhecimento sobre os processos 
compreensão dos alunos, as 
concepções e dificuldades de 
aprendizagem sobre tópicos 
particulares da Química 

Entrevista  
Análise 
documental de 
produtos 
permanentes 
de 
planeamento e 
avaliação  

Análise do 
conteúdo 

Conhecimento sobre 
os materiais 
curriculares 
disponíveis para 
ensinar a Química, e 
sobre a articulação 
horizontal e vertical 
do curriculum da 
Química 

Conhecimento da escola e dos 
seus recursos 
Conhecimentos dos recursos 
disponíveis para estruturar a 
matéria 
Articulação horizontal e vertical 
das aprendizagens de química 

 
 

Entrevista  

Análise 
descritiva 

C
on

he
ci

m
en

to
 p

ed
ag

óg
ic

o 
do

 c
on

te
úd

o 

Conhecimento sobre 
estratégias de ensino 
da Química 
 
 

Objectivos da Unidade de Ensino 
Progressão Pedagógica Adoptada 
Decisões de Avaliação 
Estratégias de Ensino 

Entrevista 
Observação 
Indutiva por 
notas de 
campo 

Análise de 
conteúdo 

Percepções dos 
alunos sobre o 
processo ensino-
aprendizagem da 
Química 

Percepções sobre a disciplina 
Percepções sobre o professor 
Percepções sobre o ensino 
Percepções sobre a turma e sobre 
si próprio 

 
Questionário 

Estatística 
descritiva e 
inferencial 

correlacional 
(SPSS 1.17) 

Contexto e 
características da 
Relação pedagógica 

Natureza das tarefas    
Comportamento do professor 
Comportamento dos alunos 

Observação 
indutiva e 
dedutiva 

Análise de 
Conteúdo 
Estatística 
descritiva 

Q
al

id
ad

e 
do

 e
ns

in
o 

Resultados dos 
alunos 

Nas aprendizagens previstas na 
Unidade Curricular de ensino da 
Química. 

Evolução entre 
Pré- teste e  
Pós- teste 

Estatística 
inferencial de 
comparação 
SPSS 1.17 

Conclusão 

Com o desenho metodológico concebido para o estudo sobre o conhecimento pedagógico 

do conteúdo de professores de química, esperamos que os resultados desta investigação 

permitam compreender como se pode melhorar o desempenho dos professores na sua tarefa 

pedagógica e encontrar as melhores condições para promover a motivação e continuidade 

dos estudos, na especialidade de Química, nos níveis subsequentes, por parte dos alunos.  

758 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

Pensamos e desejamos, também, que este estudo se constitua como um contributo para 

despertar os dirigentes da educação da República de Angola para um maior investimento na 

formação e capacitação dos professores. 
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Resumo  

Neste trabalho analisa-se a prática de dois professores no seu primeiro ano de exercício 
profissional através do Instrumento de Modelação (IM), que permite caracterizar os seus 
guiões de acção ou scripts. O script corresponde a uma entidade teórica que permite 
compreender uma sequência de acções estandardizada, dependente do conteúdo de 
ciências. A incorporação de elementos à prática de ensino do professor terá que passar por 
um questionamento e análise contínuos e contextualizados do seu ensino. Deste modo, a 
reflexão sobre os scripts torna-se essencial para a melhoria do ensino.  

Palavras-chave: Ensino, Reflexão, Scripts, Prática do professor. 

Introdução 

A prática dos professores pode ser analisada segundo muitas perspectivas. Esta pode ser 

fonte de problemas e perguntas para a teoria e o próprio professor desde a visão de 

profissional reflexivo (Schön, 1987), de profissional investigador do currículo (Stenhouse, 

1984), da investigação-acção (Elliott, 1990), inserida numa investigação colaborativa 

(Climent e Carrillo, 2002, 2003a,b) e, segundo Krainer (1999), desde a perspectiva de 

melhoria da sua compreensão através da caracterização dos seus elementos. 

Esta investigação desenvolve-se dentro do paradigma da compreensão da prática do 

professor (Krainer, 1999), e tem em conta a hipótese de progressão como marco de 

referência para a formação de professores (Porlán, 2005) de modo orientador.  

Segundo Shulman (1986a), compreender o ensino pressupõe uma compreensão do 

pensamento e acção do professor, sendo esta compreensão plena, de acordo com Clark e 

Peterson (1986), quando se estudam estes dois domínios em conjunto e cada um deles se 

analise em relação com o outro. Neste sentido, nesta investigação realiza-se uma análise 

cognitiva da acção do professor, recorrendo ao Instrumento de Modelação (IM) do ensino, 

proposto por Monteiro (2006) e Monteiro et al. (2008, 2009), que permite analisar em 

detalhe as crenças, os conhecimentos e os objectivos do professor subjacentes à sua  
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actuação, num contexto particular de ensino. Este IM permite abordar o pensamento do 

professor desde as suas cognições (crenças, conhecimentos, objectivos) e a sua acção desde 

as sequências de acções compreendidas como rotinas, scripts e improvisações. 

Entenda-se acção do professor como as acções e/ou sequências de acções que este 

implementa na sala de aula (dentro ou fora), quando está comprometido com o acto de 

ensinar. No entanto, esta acção do professor não tem uma correspondência directa com os 

comportamentos observáveis (comportamento como acto físico) porque para além dos 

comportamentos observáveis, adiciona-se os significados atribuídos a ditos 

comportamentos (Erickson, 1989). Deste modo, compreende-se as acções do professor não 

como comportamentos deste, mas acções que integram aspectos da cognição e do contexto 

específico de ensino. 

Com o propósito de estabelecer as acções e sequências de acção implementadas pelo 

professor, recorre-se a entidades teóricas denominadas: rotina, script e improvisação. Estas 

entidades teóricas são as que permitem capturar e interpretar os aspectos do pensamento do 

professor (às vezes os aspectos más tácitos do ensino) como as crenças, os conhecimentos 

e os objectivos na acção e, por outro lado, compreender como estas cognições interactuam 

entre si num contexto particular. 

Monteiro (2006) considera que a rotina corresponde a uma estrutura básica de uma 

sequência de acções que está estandardizada e rotineira ou também uma acção única 

rotineira, num contexto particular (Schank e Abelson, 1977, Schoenfeld, 2000, Sherin et 

al., 2000) e independente do conteúdo a tratar nas aulas de ciências. O script corresponde a 

uma sequência de acções também estandardizada e rotineira, num contexto particular, mas 

com dependência do conteúdo de ciências. Isto é, o script é como que uma especialização 

de uma rotina mas com uma dependência conceptual (Schank e Abelson, 1977, 1995, 

Schoenfeld, 2000). Para além das rotinas e scripts, também se podem entender algumas 

acções do professor como improvisações.  

Neste trabalho destacam-se particularmente os scripts, porque através da análise crítica 

destes se conseguem pistas para um desenvolvimento profissional mais coerente com as 

práticas desejadas dos professores.  

Metodologia  

Para compreender a complexa articulação entre pensamento cognitivo e acção docentes, 

presentes no fenómeno de ensino, realizou-se um estudo de dois casos, integrado numa 
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investigação naturalista segundo Lincoln e Guba (1985). Deste modo, concretizam-se os 

modelos de ensino de dois professores do 2º Ciclo do Ensino Básico, no primeiro ano de 

exercício profissional, CM e SS, relativamente à Unidade didáctica Diversidade das 

Plantas, temática do âmbito das Ciências Naturais. 

Cada modelo de ensino corresponde a uma caracterização detalhada das crenças, 

conhecimentos e objectivos na acção (Monteiro, 2006), interactuando conjuntamente, cada 

vez que o professor implementa uma sequência de acções, compreendida pelas entidades 

teóricas scripts, rotinas e improvisações, já mencionadas anteriormente. .   

Ainda que não se tenha exigido aos professores participantes um compromisso com o seu 

desenvolvimento profissional, pelo que o objecto de estudo coincide com o pensamento do 

professor, neste trabalho o interesse dos investigadores vai mais além da catalogação das 

associações estabelecidas entre as cognições e as acções dos professores, para transcender 

a modelos que podem promover avanços em estudos de desenvolvimento profissional.  

A caracterização detalhada das sequências de acção, implementadas por ambos 

professores, é realizada, depois da transcrição, linha a linha, das aulas dos professores, 

tendo por base o IM segundo Monteiro (2006), adaptado do modelo de Schoenfeld 

(1998a,b, 2000) e incorporando aspectos de estudos de outros autores: Schank e Abelson 

(1977), Shulman (1986b, 1987), Santos (1991), Porlán (1993), Carrillo (1998), Aguirre e 

Speer (1999), Sherin et al. (2000), Schoenfeld et al. (2000), Zimmerlin e Nelson (2000), 

Verloop et al. (2001), Climent (2002), entre outros.  

Resultados e discussão 

Como resultado do processo de modelação do ensino obtiveram-se modelos de ensino para 

cada um dos professores. Nestes modelos estabelecem-se as crenças, os objectivos, os 

conhecimentos activados prioritariamente no contexto, e acções, interactuando 

conjuntamente, ao longo das doze e quinze aulas de CM e SS, respectivamente. Estes 

modelos de ensino não são gerais, mas particulares de cada professor e específicos do 

contexto.  

Na figura 1 apresenta-se a nona sequência de acções da primeira aula do professor CM, 

com o objectivo de organizar o conteúdo - Morfologia das Plantas, compreendida como 

um script, composto por três acções: [1.9.1.] o professor dialoga com os alunos sobre o 

conteúdo do organigrama – Morfologia das plantas [1.9.2.] o professor elabora o 

organigrama no quadro relativo ao conteúdo e [1.9.3.] o professor espera que os alunos 
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passem o organigrama para os seus cadernos. Como se pode observar nesta figura, 

inerentemente a esta sequência de acções implementada pelo professor CM, identifica-se 

um conjunto de crenças que condicionam estas acções, como por exemplo, o professor crê 

que a disciplina está orientada, exclusivamente, à aquisição de conceitos/termos. 

[1.9.1.] P dialoga com os 
alunos sobre o conteúdo do 
organigrama – Morfologia 
das plantas (linhas 387-408) 

 
Diálogo socrático (linhas 

397-408) 
Conteúdo específico: 
Morfologia das plantas – 

raiz, caule, folha, flor e 
fruto. 

 
 
[1.9.2.] P elabora o 

organigrama no quadro 
relativo ao conteúdo (linhas 
409-413) 

 
Conteúdo específico: 
Morfologia das plantas – 

raiz, caule, folha, flor e 
fruto. 

 
 

[1.9.] Organização do conteúdo – Morfologia das plantas, 
recorrendo ao organigrama (linhas 387-415) 

Evento desencadeante: 
P formula uma questão sobre se todas as plantas que 

observaram no exterior eram todas iguais.  
Crenças: 
A disciplina está orientada, exclusivamente, para a aquisição 

de conceitos/termos. 
O aluno interactua com a matéria e o professor, sendo o 

último o intermediário entre esta e o aluno. A interacção que se 
produz entre o professor e o aluno não é equilibrada, sendo 
mais forte na direcção professor-aluno que a inversa. 

O P organiza os conteúdos de aprendizagem, os quais 
transmite mediante exposição, utilizando estratégias 
organizativas, expositivas que procuram ser atractivas.   

Objectivo:  
Organizar o conteúdo – Morfologia das plantas, recorrendo 

ao organigrama. 
Conhecimento: 
Conhecimento Pedagógico Geral (CPG) – O papel do 

organigrama e diálogo socrático na organização do conteúdo. 
Tipo de episódio: 
Script. 
Parte da imagem da lição: 
O tópico - Morfologia das plantas forma parte da imagem da 

lição. 
Evento término: 
P considera que todos os alunos tiveram tempo para copiar o 

organigrama para os seus cadernos. 

[1.9.3.] P espera que os 
alunos passem o 
organigrama para os seus 
cadernos (linhas 414-415) 

 

Figura 1. Caracterização detalhada do script do professor CM, segundo IM (Monteiro, 2006). 

Para além disso, percebe-se também que o papel do organigrama e diálogo socrático que se 

estabelece entre o professor e alunos são conhecimentos condicionantes das acções 

implementadas pelo professor CM.  

Com esta caracterização não se pretende uma orientação positivista, na qual se estabelecem 

relações do tipo causa-efeito, isto é, não se afirma que a crença que corresponde ao facto 

do professor organizar os conteúdos de aprendizagem, os quais transmite mediante 

exposição, utilizando estratégias organizativas/expositivas que procuram ser atractivas, 

provoca a sequência de acções respectiva, mas que esta relação foi a observada e extraída 

das acções implementadas pelo professor CM, no momento específico da sua aula. 
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Há que ser consciente da impossibilidade de aplicar mecanismos de causa-efeito aos 

complexos fenómenos educativos. No entanto, não é menos certo que a exploração e 

detecção de certas relações fortes é uma importante contribuição no momento de 

compreender ditos fenómenos.  

Do mesmo modo que este script, para abordar a Unidade Didáctica Diversidade das 

plantas, os professores CM e SS implementaram distintos scripts, que se apresentam com 

estruturas de acção comuns (Monteiro et al., 2008), em termos cognitivos e mecânicos (ver 

quadro 1).   

1. Exposição dialogada do conteúdo 
1.1. Exposição dialogada do conteúdo, recorrendo à leitura do livro 
1.2. Exposição dialogada do conteúdo, recorrendo à correcção do trabalho de casa 
1.3. Exposição dialogada do conteúdo, recorrendo a uma actividade de desenho 
1.4. Exposição dialogada do conteúdo, recorrendo a um exemplar real de planta 
2. Exposição ditada do conteúdo 
3. Recapitulação do conteúdo 
3.1. Recapitulação do conteúdo, recorrendo à correcção do trabalho de casa 
3.2. Recapitulação do conteúdo, recorrendo à leitura do livro 
3.3. Recapitulação do conteúdo, recorrendo a uma transparência 
3.4. Recapitulação do conteúdo, recorrendo à leitura de uma ficha informativa 
3.5. Recapitulação do conteúdo, recorrendo à amostra de um exemplar real de planta 
4. Recapitulação ditada do conteúdo 
5.1. Memorização do conteúdo, recorrendo a uma actividade do livro 
5.2. Memorização do conteúdo, recorrendo a uma actividade com o livro 
5.3. Memorização do conteúdo, recorrendo a uma ficha 
5.4. Memorização do conteúdo, recorrendo a uma actividade de recolha no campo 
5.5. Memorização do conteúdo, recorrendo a trabalhos com plantas 
6.1. Elaboração do conteúdo, recorrendo a uma actividade de registo de observações das plantas, no 

campo 
6.2. Elaboração do conteúdo, recorrendo a uma actividade de classificação 
6.3. Elaboração do conteúdo, recorrendo a uma actividade de classificação, em grupo 
6.4. Elaboração do conteúdo, recorrendo a uma actividade com livro 
6.5. Elaboração do conteúdo, recorrendo a uma actividade de desenho 
7.1. Organização do conteúdo, recorrendo ao organigrama 
8.1. Detecção previa do conteúdo, recorrendo a uma actividade de desenho 
8.2. Detecção previa do conteúdo, recorrendo à correcção do trabalho de casa 
9.1. Avaliação do conteúdo, recorrendo ao teste 
9.2. Avaliação do conteúdo, recorrendo à correcção do trabalho de casa 
9.3. Avaliação do conteúdo, recorrendo a questões apresentadas oralmente 
9.4. Avaliação do conteúdo, recorrendo à correcção de uma ficha  
9.5. Avaliação do conteúdo, recorrendo aos trabalhos dos alunos 

Quadro 1. Estruturas de acção relativas aos scripts, resultantes dos modelos de ensino de CM e SS 
(Monteiro, 2006). 

Por exemplo, os scripts usados por CM relativos à estrutura de acção 7.1. Organização do 

conteúdo, recorrendo ao organigrama o professor apresenta os conteúdos simulando a sua 

construção, procurando que as estratégias organizativas sejam atractivas ao aluno. Os 

scripts relativos à estrutura de acção 8.1., o diagnóstico que o professor CM faz aos seus 
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alunos através do desenho está baseado exclusivamente nos conteúdos que, supostamente, 

foram dados anteriormente e por outro lado, o professor CM usa o diálogo interactivo com 

os seus alunos sobre o desenho com a finalidade de simular de novo a construção dos 

conteúdos. 

Quando os professores CM e SS recorrem a scripts relativos às estruturas de acção 1.1. 

Exposição dialogada do conteúdo, recorrendo à leitura do livro, apresentam a crença de 

que as principais fontes de informação para o aluno são o professor e o livro, entre muitos 

outros aspectos.  

Conclusões 

Muitas das investigações em Didáctica das Ciências têm como propósito desenvolver um 

conhecimento base de ensino e, quando é possível, transformá-lo em recomendações para a 

formação inicial e contínua dos professores. Também os resultados obtidos na presente 

investigação podem-se transformar em recomendações para a formação de professores, 

porque cremos que podem contribuir para a melhoria da prática formativa com respeito ao 

ensino. 

Desta investigação pode-se concluir que o professor (ou mesmo futuros professor) pode 

aprender a modelizar o seu próprio ensino e esta modelação pode ser realizada através do 

IM, proposto por Monteiro (2006) e melhorado em Monteiro et al. (2008), dando a 

oportunidade ao mesmo de aceder, conjuntamente, a aspectos do seu pensamento e acção 

quando está comprometido com o acto de ensinar.  

A tomada de consciência dos aspectos do seu pensamento, como as crenças, os objectivos 

e os conhecimentos subjacentes à sua actuação, é de crucial importância no momento de 

reflectir sobre a sua prática, isto é, melhorar a compreensão do seu estilo de ensinar. Desta 

forma, os professores poderão construir novas sequências de acção o inclusive reconstruir 

os seus scripts, incorporando-lhes aspectos mais inovadores ou desejáveis, mantendo a sua 

compatibilidade para a acção.    

Por exemplo, os scripts usados pelo professor CM relativos a 7.1., poderiam ser 

enriquecidos se o professor orientasse os seus alunos a construir, eles mesmos, as suas 

relações conceptuais (em mapas de conceitos), seguindo as orientações de meta- 

-aprendizagem de Novak e Gowin (1984). Também relativamente ao script relativo a 8.1., 

no qual o professor CM usa o desenho para detectar conteúdos dados anteriormente, podia 

evoluir no sentido de um instrumento útil para detectar ideias previas/concepções 
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alternativas dos alunos como o descrito em Barraza (1999) sobre problemas ambientais ou 

em Monteiro e Aguaded (2001) sobre a baixa diversidade dos sapais. Para além disto, os 

desenhos dos alunos podem-se converter numa actividade criativa onde as suas ideias se 

podem transformar em problemas para a investigação em sala de aula.   

De modo geral, um professor, ao apoiar-se num ensino construtivista e promovendo a 

meta--reflexão através da investigação-acção, podia transformar os seus scripts. Em 

qualquer caso, a proposta de incorporação de elementos à prática de ensino do professor 

terá que passar por um questionamento e análises contínuos e contextualizado do seu 

ensino.  

Também, a reflexão em e sobre a acção (Schön, 1987) e para a acção poderá traduzir-se na 

reconstrução consciente de scripts cada vez mais ricos, flexíveis e complexos, portanto, 

paradoxalmente, menos rotineiros. No entanto, estes scripts devem conservar a 

característica funcional para a acção, mantendo um certo carácter de estandardização, 

ainda que aberta e reformulável.  
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Resumo 

Propõe-se uma reflexão sobre a integração da história da matemática em aulas de matemática da 
escolaridade básica através de problemas matemáticos de carácter recreativo ou de aplicação a 
situações do quotidiano social passado. Discute-se, em particular, o contributo que tais problemas 
podem representar para a concretização de um ensino da matemática que atenda à necessidade de 
promover o “desenvolvimento de atitudes positivas face à matemática e a capacidade de apreciar 
esta ciência”, nomeadamente desenvolvendo nos alunos a “compreensão da Matemática como 
elemento da cultura humana” e a “capacidade de reconhecer e valorizar o papel da Matemática nos 
vários sectores da vida social” (ME, 2007, p. 3). 

Toma-se como ponto de partida a descrição de um estudo desenvolvido no âmbito da formação 
inicial de professores para os primeiros anos de escolaridade (dos 6 aos 12 anos) e que envolveu o 
acompanhamento de três futuras professores em período de estágio e os seus professores 
cooperantes durante um período de dois anos. Após a fundamentação do estudo, apresenta-se, em 
linhas gerais, os objectivos do estudo, a metodologia adoptada e discute-se um exemplo concreto 
de exploração didáctica de um problema histórico.  

Por fim, salientam-se alguns dos resultados do estudo que sustentam a conclusão de que o recurso a 
problemas históricos favorece um ensino mais significativo da matemática, que ao mesmo tempo 
que aborda conceitos e processos matemáticos, viabiliza o estabelecimento de ligações com outras 
áreas curriculares e sobretudo permite realçar o carácter social da disciplina, tornando-a mais 
próxima, mais tangível, mais humana. 

Palavras-chave: história da matemática, resolução de problemas, didáctica da matemática 

Enquadramento 

Dos muitos argumentos que apoiam a relevância educativa da história da matemática no 

processo de ensino e aprendizagem da disciplina, sobressai a importância da sua integração 

estar focalizada sobre aspectos que possam ajudar realmente o aluno a desenvolver a sua 

competência e cultura matemática, promovendo a apreciação da matemática como produto 

do esforço intelectual da humanidade, em desenvolvimento contínuo e estreitamente 

relacionado com outras ciências, culturas e sociedades (e.g. Tzanakis & Arcavi, 2000; 

Fauvel, 1991). Neste contexto, os objectivos da integração da história da matemática 

extravasam em muito a ideia de facilitar e/ou apoiar o ensino/aprendizagem de certas 

questões específicas.  
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É nesta perspectiva lata que se torna particularmente interessante do ponto de vista 

didáctico conceber tarefas de ensino que requeiram a aplicação de conceitos e ideias 

matemáticas, exijam uma certa dose de interpretação e de utilização de processos típicos da 

actividade matemática (raciocínio, resolução de problemas, comunicação, …) e que, em 

simultâneo, possam desenvolver perspectivas sobre a natureza da matemática e da 

actividade matemática.  

Sendo a história uma fonte inesgotável de problemas relevantes em termos de conteúdo 

matemático e em que as conexões entre diferentes temas matemáticos, com outras áreas do 

saber ou com o quotidiano social passado estão naturalmente presentes (Swetz, 2000), 

releva-se a importância didáctica de problemas históricos. Tais problemas, ao 

proporcionarem a oportunidade de efectuar “historical excursions”, podem tornar mais 

motivadoras e significativas as abordagens de ensino, na medida em que, como nos lembra 

Winicki (1993), ao remeterem para contextos históricos permitem dar um significado 

cultural à matemática, tantas vezes ausente das aulas desta disciplina. Também Tzanakis & 

Arcavi (2000, p. 205) realçam que o recurso a tais problemas permite que certos aspectos 

do desenvolvimento histórico de um assunto “become a working knowledge for the 

student” e, dessa forma, a história não surge em sala de aula como algo estranho à 

matemática propriamente dita, mas como algo natural e que lhe é inerente. De facto, os 

resultados da investigação conduzida em diferentes níveis de ensino (e.g. Jorge, 2008; 

Furinghetti, 1996; Winicki, 1993; Kool, 1993), têm vindo a corroborar estas considerações 

e a evidenciar o interesse despertado por problemas históricos tanto nos professores como 

nos alunos, nomeadamente pela perspectiva contextual que lhes está associada.  

Pelo exposto e sendo a resolução de problemas uma componente muito relevante dos 

currículos de matemática, o recurso a problemas históricos afigura-se como uma via com 

muitas potencialidades no ensino/aprendizagem da disciplina. Enquanto resolve tais 

problemas, o aluno está envolvido de forma activa numa experiência de aprendizagem 

matemática, aprofundando a compreensão de conceitos e processos matemáticos, 

desenvolvendo capacidades matemáticas de resolução de problemas, de pensamento e 

raciocínio matemático, de comunicação etc. Acresce que tratando-se de situações 

contextualizáveis num tempo e num espaço, desejavelmente familiar ao aluno, ainda que 

do passado, podem contribuir para o desenvolvimento de uma perspectiva dinâmica sobre 

a matemática, sobre o seu papel na sociedade e do seu contributo para o progresso dessa 
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mesma sociedade, dando a perceber as muitas ligações entre a matemática e outras áreas 

(Barbin, 2000; Grugnetti, 2000; Tzanakis & Arcavi, 2000; Swetz, 2000).  

Apresentação do estudo  

Enquadrado nas considerações anteriores e no pressupostos de que as vivências escolares 

do futuro professor têm uma profunda influência no seu pensamento e nas suas práticas 

futuras, um dos grandes desafios que se coloca à formação inicial de professores de 

matemática reside no desenvolvimento de experiências formativas que permitam o 

desenvolvimento da literacia1 matemática, a reconstrução de concepções e atitudes, de 

modo a que o trabalho na aula de matemática seja consentâneo com as orientações 

curriculares actuais (Thompson, 1985). Diversos autores (e.g. Fonseca, 2004; Cabrita, 

1997) referindo-se, em particular, à resolução de problemas, uma das três capacidades 

transversais a toda a aprendizagem da matemática, que devem merecer uma atenção 

permanente no ensino básico (ME, 2007), salientam o papel que o ambiente de formação 

pode desempenhar para que, de modo mais sistemático, os jovens professores integrem na 

sua prática profissional a resolução de problemas e se tornem sensíveis às potencialidades 

da resolução de problemas no estabelecimento de conexões intra-matemáticas ou ainda na 

aplicação de conhecimento matemático em contextos não matemáticos.  

Em função do exposto tomou-se como problema de investigação compreender em que 

medida o desenvolvimento de um programa de formação inicial de professores de 

matemática com foco na exploração didáctica de História da Matemática e que toma como 

dimensões relevantes da actividade matemática a resolução de problemas e o 

estabelecimento de conexões dentro e fora da matemática contribui para a construção do 

conhecimento didáctico de futuros professores e para a promoção de práticas de ensino 

inovadoras. Deste modo, tomou-se como principal objectivo do estudo desenvolver e 

avaliar um percurso de formação inicial de futuros professores de matemática com foco na 

exploração didáctica da História da Matemática.  

O estudo, com carácter longitudinal, desenvolveu-se ao longo dos dois últimos anos de 

uma licenciatura em ensino, dirigida à formação de profissionais para a monodocêcnia no 

1º CEB e à docência das disciplinas de Matemática e Ciências da Natureza no 2º CEB. 

Compreendeu a concepção e implementação de um percurso formativo organizado em 

torno da resolução e a exploração didáctica de problemas históricos, que contemplou 

intervenções em diferentes disciplinas curriculares e percorreu vários ambientes, o da 
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própria instituição formadora e o de duas escolas básicas cooperantes, nas quais as futuras 

professoras desenvolvem a sua prática pedagógica. Foi no âmbito da realização da prática 

pedagógica no 2º ciclo do ensino básico que as participantes foram desafiadas a explorar 

em sala de aula um conjunto de problemas históricos. Todos os aspectos relativos à 

exploração didáctica dos problemas foram alvo de discussão com a investigadora e 

também com o respectivo professore cooperante (orientador de estágio).  

Principais opções metodológicas  

Dada a necessidade de observar, procurar entender e interpretar as acções e as interacções 

humanas dentro do seu próprio contexto, optou-se por uma abordagem investigativa 

qualitativa, de cunho descritivo e predominantemente interpretativo, pois como defendem 

vários autores (e.g. Santomé, in Goetz e LeCompte, 1998) as abordagens interpretativas 

permitem um maior entendimento crítico das situações e dos fenómenos educativos. 

Em função da metodologia adoptada e do carácter longitudinal do estudo, acompanhara-se, 

em particular, três futuras professoras a realizar estágio em escolas diferentes. Este último 

aspecto, assumiu-se como prévio ao estudo dada a relevância assumida pelos professores 

cooperantes, sob cuja orientação as futuras professoras realizam estágio, na organização 

das práticas pedagógicas. Acresce que sendo estes observadores permanentes da praxis dos 

futuros professores, a sua opinião pode contribuir para um melhor entendimento dos 

fenómenos em estudo.  

Em consonância com a metodologia adoptada, privilegiaram-se como fontes e métodos de 

recolha de dados: a observação, a entrevista, a gravação e a recolha de notas de campo. 

Para a sua análise adoptou-se a técnica da análise de conteúdo com base na definição de 

categorias de análise, definidas recursivamente e modeladas pelo quadro teórico de 

referência. A construção de um esquema geral de análise envolveu uma leitura e escrutínio 

cuidadoso do corpus de dados, permitindo, na linha do recomendado, por exemplo, por 

Bogdan & Biklen (1994) identificar e assinalar as unidades que recaem dentro de uma 

determinada categoria.  

Pelo facto do estudo requerer a análise e a caracterização da prática de ensino das futuros 

professores nas suas várias componentes - planificação, concretização da prática de ensino 

e a reflexão sobre essa prática considerou-se pertinente construir um instrumento que 

apoiasse e sustentasse a análise de conteúdo da praxis (concretização do processo de 

ensino/aprendizagem) desenvolvida pelas futuras professoras. 
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Exploração didáctica de problemas históricos 

Tratando-se de um estudo desenvolvido com professores da escolaridade básica, afigurou-

se particularmente relevante escolher problemas que permitam fazer a ponte entre os 

programas de Matemática e de outras disciplinas do currículo, particularmente com 

História e Geografia de Portugal.  

Nesse âmbito, a escolha das fontes primárias foi orientada pela necessidade de encontrar 

problemas articulados com o currículo dos alunos. Desde cedo se destacaram as 

potencialidades dos inúmeros livros de Aritmética publicados um pouco por toda a Europa 

a partir do século XV. Registe-se que estes textos reportam a uma época de divulgação 

generalizada na Europa do sistema de indo-árabe para a representação e cálculo com 

números inteiros, pelo que a apresentação detalhada dos algoritmos das operações básicas 

tanto com números inteiros como com fracções (comuns) é uma componente muito 

significativa do seu conteúdo. Para além disso, incluem inúmeras situações de carácter 

prático e aplicado e alguns problemas de carácter recreativo que requerem para a sua 

resolução a aplicação dos conceitos de razão e de proporção.  

Em Portugal, tais textos surgem a partir de 1519 num tempo em que Lisboa e o seu porto 

constituem um importante centro de transacções comerciais, procurando a sua escrita 

responder às necessidades geradas pelo desenvolvimento da economia mercantil, 

prosseguindo, por isso, “objectivos de domínio de situações concretas” (Almeida, 1994a, p. 

49).  

Fruto da investigação desenvolvida, foram seleccionados e adaptados alguns problemas 

incluídos em Aritméticas portuguesas publicadas nos séculos XVI e XVII, a partir dos 

quais se desenvolveram propostas de exploração didáctica que foram depois discutidas e 

concretizadas por um grupo de três futuras professoras. Passamos, a título ilustrativo, a 

apresentar um desses problemas e uma proposta de exploração didáctica. 

O problema que intitulámos “Baratar mercadorias”e se apresenta no quadro 1 foi proposto 

a alunos de 6º ano de escolaridade, integrado no tópico “Proporcionalidade directa”. Trata-

se de uma situação real respeitante a uma forma de transacção comercial muito habitual em 

épocas em que o dinheiro escasseava ou, como afirma Almeida (1994b, p. 264), era 

“escandalosamente caro, por força da usura e dos juros elevados”. Baratar ou 

trocar/permutar uma coisa por outra, assumia-se como uma prática comercial corrente da 

sociedade mercantil dos séculos XVI e XVII.  
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UBaratar mercadorias 

Dois mercadores, André e Joane, querem baratar ferro por chumbo. André 
tem o ferro e o quintal do ferro vale, a dinheiro contado, 3 cruzados e, no 
barato, André põe-o a 4 cruzados. Joane tem o chumbo e o quintal de 
chumbo vale, a dinheiro contado 6 cruzados. Pergunto: a quanto deve Joane 
meter o chumbo no barato para que o barato seja igual e nenhum vá 
enganado? Adaptado Bento Fernandes, Prática d’Arismética, 1555, transcrito em Marques de Almeida 
(1994b, p.137). 

Quadro I – Enunciado do problema “Baratar mercadorias” 

Tratando-se de um problema de aplicação da matemática em contextos sociais e 

económicos concretos, entende-se que este ajuda a dar sentido à actividade matemática na 

sala de aula, tanto ao nível do desenvolvimento de perspectivas sobre o papel da 

Matemática na sociedade, como da compreensão de ideias matemáticas. Efectivamente, a 

aplicação dos conceitos de razão e proporção em contextos sociais e económicos concretos 

pode ajudar a dar-lhes sentido , ao mesmo tempo, contribuir para desenvolver nos alunos o 

raciocínio proporcional. Por outro lado, ao remeter para aspectos da vida comercial 

quinhentista que se enquadram nos conteúdos estudados pelos alunos na disciplina de 

História e Geografia no 5º ano de escolaridade, permite relevar aspectos interdisciplinares 

e salientar que as ideias matemáticas sempre foram úteis. Neste caso, a matemática pode 

ajudar a garantir a equidade do negócio através do recurso a uma proporcionalidade directa 

que estabelece a igualdade, para ambas as mercadorias, das razões entre o preço no barato 

e a dinheiro contado.  

Em termos didácticos, para despertar o interesse e a curiosidade dos alunos pelo problema 

e a motivação para a sua resolução interessa promover a discussão de vários aspectos 

envolvidos na situação apresentada. Como sejam, por exemplo, aspectos de natureza ética 

como sejam os relacionados com o princípio da transparência e da boa-fé de ambos os 

intervenientes. A discussão sobre as possíveis motivações que poderiam estar por detrás 

desta forma de negócio e da elevação do preço da mercadoria quando esta era posta à troca 

é também uma componente importante para o enquadramento do problema na época2.  

Assegurar que os alunos compreendem o enunciado e identificam a questão do problema, 

sendo uma etapa da resolução de qualquer problema, reveste-se de particular atenção na 

exploração didáctica de problemas cuja terminologia pode não ser familiar ao aluno. Daí a 

importância do professor os incentivar a ler cuidadosamente o enunciado, traduzir o 
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problema por palavras suas, a registar os dados e a questão do problema e, só então, passar 

às etapas seguintes da resolução de problemas.  

Como verificar que existe equidade na barata entre Pedro e Joane? Esta é uma pergunta 

que deve ser feita e discutida com os alunos de modo a chegar-se à ideia de que é 

necessário comparar a relação existente entre os preços a dinheiro e à troca, de cada uma 

das mercadorias. De facto, para delinear um plano de resolução passa, assim, por perceber 

que o negócio só será justo os intervenientes, se forem iguais as razões entre os preços a 

dinheiro vivo e por permuta (barata). Finalmente, há que orientar aluno para a execução do 

plano e, finalmente, para a revisão cuidadosa do caminho seguido para a obtenção da 

solução, dando uma particular atenção à articulação da actividade matemática 

desenvolvida com a ideia de igualar as razões para garantir a equidade do negócio. A 

apreciação do caminho seguido para se chegar à solução deve tornar claro que a igualdade 

no negócio ocorre sempre que as razões entre os dois preços são iguais, mantendo-se, dessa 

forma, constante a relação entre os dois preços. O problema pode assim surgir como um 

meio para a introdução do conceito de proporção. 

Alguns resultados e conclusões do estudo 

Tal como os participantes reconheceram e os seus professores cooperantes corroboraram, 

fruto do percurso de formação, foi possível construir estratégias de ensino e aprendizagem 

centradas na resolução de problemas históricos. Ainda que as participantes no estudo 

constituam exemplos diferentes relativamente à forma como orientaram a resolução de 

problemas, a sua integração em sala de aula foi uma realidade que as colocou perante o 

desafio de motivarem os alunos para a sua resolução, de os guiarem e apoiarem no 

processo de resolução, esclarecendo dúvidas, formulando questões de clarificação, … Os 

alunos do ensino básico, por sua vez, mostraram-se motivados e empenhados na sua 

resolução. Há que salientar que os dois professores cooperantes frisaram o interesse e 

contributo dos problemas propostos para um ensino mais significativo da matemática.  

A reacção das futuras professoras quer aos problemas históricos quer à exploração 

didáctica de problemas históricos em sala de aula foi-se modificando de forma gradual. A 

especificidade da linguagem, a terminologia usada e os contextos reais que invocam, 

contribuíram para que, numa primeira leitura, as futuras professoras os considerassem 

difíceis. O mesmo aconteceu com uma das professoras cooperantes que admitiu na 

entrevista final a estranheza com que inicialmente encarou a linguagem dos problemas, 
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sentido até que estes poderiam ser pouco adequados aos seusalunos. Estes dados são um 

indicador de que a linguagem inabitual dos enunciados pode desencadear no potencial 

resolvedor uma primeira reacção negativa aos problemas históricos. Assim, em termos 

didácticos, a etapa de compreensão e familiarização com a situação exposta revela-se 

fundamental. 

Ao aspecto atrás mencionado parece juntar-se o receio de que os alunos não se sintam 

motivados e evidenciem atitudes pouco favoráveis à sua resolução. Por exemplo, duas das 

futuras professoras assumiram possuir, no início do estudo, expectativas baixas em relação 

à atitude dos alunos perante esse tipo de tarefa. Esse sentimento esbate-se à medida que se 

vão dando conta da reacção favorável dos alunos e dá lugar a uma atitude muito favorável 

à sua integração em sala de aula, que foi bem patente na reflexão final de todos os 

intervenientes no estudo, bem como na observação das aulas. De facto, a análise das aulas 

dá conta do envolvimento dos alunos com as situações propostas, seja pelas intervenções 

mantidas durante o processo de resolução, seja pela forma como se envolviam na sua 

resolução. Por outro lado, os testemunhos dos professores cooperantes, professores com 

muitos anos de experiência profissional e de orientação de estágio, apontam a inovação na 

prática de ensino introduzida pelo recurso a problemas históricos. Para além de salientar a 

motivação dos alunos para a sua resolução, uma das professoras cooperantes destaca o 

valor dos problemas históricos para a aprendizagem da matemática e refere as suas 

potencialidades no desenvolvimento da apreciação do papel da matemática na resolução de 

problemas da sociedade, até porque admite que, em geral, os alunos do ensino básico 

possuem uma representação da matemática centrada apenas na execução de cálculos. O 

outro professor cooperante também aponta no mesmo sentido, reconhecendo que, por 

vezes, a excessiva centralização do professor nos conteúdos curriculares leva-o a descurar 

outras vertentes que podem contribuir para aprendizagens “mais vivas e eficientes”.  

Foram integrados na aula de matemática problemas do quotidiano passado que 

viabilizaram a aplicação de conhecimentos matemáticos a situações reais e permitiram 

introduzir aspectos do passado português que complementam as aprendizagens noutras 

áreas curriculares. Destacam-se, deste modo, as potencialidades criadas pela perspectiva 

contextual propiciada pelos problemas na concretização de ligações entre as disciplinas de 

Matemática e de História e Geografia (ou mesmo, de Português). Simultaneamente, essa 

contextualização dá conta da presença e do papel da matemática nos mais variados campos 

da vida social.Cintando Winiki (2000, p. 131) diremos que: “the participants were exposed 
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to another face of the subjects, the one usually called a humanistic face, a face that reminds 

us that mathematics is an integral part of our culture. This aspect of mathematics must be 

communicated to the students and it must have an influence in the ways teachers teach 

mathematics. The role that mathematics plays in our culture should be exposed, and 

teachers have a major responsibility in that task”. 

Em súmula, a possibilidade de resolver problemas históricos e, sobretudo, de os encarar 

enquanto objecto de ensino e aprendizagem, deu às futuras professoras uma nova 

perspectiva sobre os mesmos e, em particular, sobre as potencialidades motivacionais do 

seu uso na aula de matemática. O percurso de formação desenvolvido com as futuras 

professoras repercurtiu-se no desenvolvimento e na introdução em sala de aula de uma 

imagem da matemática como uma ciência que ajuda a dar resposta a inúmeros problemas 

do quotidiano. Paralelamente, o percurso de formação criou novas vias e perspectivas para 

o ensino da matemática, viabilizou práticas de ensino inovadoras e que criaram situações 

de aprendizagem motivadoras para os alunos, factor essencial para o sucesso.

                                                 
1 A literacia matemática inclui um conjunto de capacidades matemáticas específicas que têm a ver com 
processos mentais ou físicos, actividades e comportamentos específicos que o sujeito executa quando se 
envolve na realização de uma tarefa que apresenta desafios matemáticos, como, por exemplo, resolução de 
problemas puros ou aplicados, leitura de um texto matemático, escrever um texto com componentes 
matemáticas ou demonstrar um teorema (Niss, 2003). 
2 Outra forma mais complexa que este tipo de negócio assumia envolvia também a permuta das mercadorias 
mas um dos parceiros de negócio queria parte em dinheiro vivo ou contado. Finalmente, existia uma outra 
forma de barato que não envolvia qualquer pagamento em dinheiro vivo mas em que um dos mercadores, não 
dispondo de imediato da mercadoria, contratava o tempo para a sua entrega. Em qualquer dos casos, subsistia 
o hábito de aumentar o preço da mercadoria quando esta era posta ao barato, o que levantava o problema de 
tentar garantir, tanto quanto possível, a equidade do negócio. De acordo com vários historiadores, há muitos 
indícios de que esta forma de negociar foi usada por mercadores menos escrupulosos como uma forma rápida 
de enriquecimento. Uma das trapaças mais comuns consistia em pôr à troca mercadorias de má qualidade a 
um preço muito elevado. A esse problema só a experiência do mercador podia dar resposta. 
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Resumo 

A literatura sobre ensino das ciências aponta, com muita frequência, para os problemas tanto 
no ensino como na aprendizagem dessas disciplinas. De um lado, mostra o desinteresse dos 
alunos em relação aos conteúdos, geralmente repletos de fórmulas, equações, leis distantes da 
realidade dos jovens. Por outro, expõe a formação deficiente dos professores nos seus cursos 
de origem, onde dificilmente se discutem questões epistemológicas sobre a natureza das 
ciências e não oferecem a esse sujeito um instrumental adequado para que analise criticamente 
os conteúdos que desenvolve na sua disciplina. Das observações colhidas a partir da minha 
vivência como docente de Química e Ensino de Ciências no Ensino Superior e como 
pesquisadora em história da ciência, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar 
os professores em formação a construírem um conceito mais adequado do que sejam as 
ciências da natureza. Além disso, procurou-se contribuir para que a estrutura do conhecimento 
científico e seu potencial explicativo e formador pudessem ser apropriados e compreendidos, 
caracterizando a ciência como uma atividade humana sócio-historicamente construída, 
utilizando como recurso a própria história da ciência. 

Palavras-chave : ensino, ciências, história da ciência 

Introdução 

Os problemas encontrados no ensino de ciências, com professores e alunos desmotivados, tem 

sido objeto de estudo das mais diversas linhas de pesquisa em educação e alvo de diversas 

publicações em muitos países (United Kingdom, 1988; United States of America, 1990, 1993, 

1996; Brasil, 2000). Os motivos são os mais variados, mas o resultado se espelha no fracasso 

de um grande número de estudantes frente ao aprendizado dessas disciplinas gerando 

freqüentemente, uma recusa e aversão ao seu estudo. 

Por outro lado, mal preparados em seus cursos de origem, nos quais dificilmente são 

abordadas as questões epistemológicas sobre a natureza das ciências, muitos professores 

acabam por aceitar a idéia de que o conhecimento científico é um conhecimento comprovado e 

o único confiável, resultante do trabalho de dedicados cientistas, que descobrem as verdades já 

inscritas na natureza, das quais nos aproximamos cada vez mais por meio de medidas mais 

rigorosas. Tal visão, já formalizada, tende a ser reforçada e repetida nas salas de aula, uma vez 

que não foram preparados para elaborar criticamente o seu próprio projeto de ensino. Nessas 
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condições, é muito comum que o professor torne-se refém dos livros didáticos, que também 

não priorizam o processo da construção do conhecimento científico. Oferecem apenas uma 

seleta de resultados da ciência já bem estabelecidos, fortalecendo a crença em um saber 

definitivo, sem espaço para qualquer discussão e reflexão sobre as condições de sua 

elaboração. No lugar de promover o gosto pela pesquisa e pelo conhecer, acabam por valorizar 

apenas os conteúdos disciplinares, retransmitindo tópicos de ciência estruturados segundo a 

lógica de quem já os aprendeu, na qual os estudantes não encontram sentido e, portanto, não 

aprendem. 

Ao desconsiderar os estudos sobre processos de construção do conhecimento em suas 

dimensões históricas, sociais e culturais, os professores deixam de se capacitar para elaborar 

uma crítica adequada ao saber científico, ao seu próprio saber e ao saber que transmitem. Em 

outras palavras, acabam apenas retransmitindo resultados da pesquisa científica, o que difere 

do ensino científico. Aqueles que continuam sendo formados sob tal perspectiva, acabam 

apenas repetindo um conhecimento que se torna descontextualizado, fragmentado e 

dogmático. Tal postura leva a endossar a idéia de que a ciência é atemporal, desvinculada das 

necessidades humanas, que progride de modo linear e cumulativo, existindo acima da moral e 

da ética, e neutra no que diz respeito às suas conseqüências. Deixam, portanto de abordar 

aspectos importantes para a compreensão do processo de elaboração do conhecimento. 

Com base nessas constatações, colhidas na minha vivência como docente de Química e de 

Ensino de Ciências no Ensino Superior e na Educação Básica e como pesquisadora em história 

da ciencia, esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar os professores em 

formação a construírem um conceito mais adequado do que sejam as ciências da natureza, 

procurando contribuir para que a estrutura do conhecimento científico e seu potencial 

explicativo e formador possam ser apropriados e compreendidos, a fim de caracterizar a 

ciência como uma atividade humana sócio-historicamente construída. O recurso utilizado para 

atingi-lo foi a própria história da ciência.  

Desenvolvimento 

Muitas são as estratégias defendidas para alterar este quadro, entre elas, apontada como uma 

possibilidade para estimular o interesse por esta área do conhecimento, destaca-se a introdução 
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da história da ciência como um recurso necessário para o aprendizado das diversas ciências 

(Trindade e Trindade, 2003). 

A introdução da história da ciência, por si só, seria, sem dúvida, um ponto de partida para uma 

modificação significativa nos conteúdos, especialmente ao levantar discussões sobre diferentes 

modelos de conhecimento, o que também poderia ajudar a repensar tanto o ensino como a 

educação científica. Também evitaria que os educadores precisassem transformar “pequenos 

gregos” em jovens “Newtons”, além de auxiliar a romper com a idéia da superioridade e 

predestinação do conhecimento científico (Alfonso-Goldfarb, 1994). 

Visando esse processo, no Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais, ainda que 

pontualmente, assinalam a importância da história da ciência como fonte para a construção de 

uma concepção não-neutra da ciência a partir das séries iniciais do ensino fundamental (Brasil, 

2000). Todavia, a construção da interface entre a história da ciência e o ensino não se dá com 

muita facilidade, por dois motivos: o primeiro deles é que há poucos historiadores da ciência e 

não basta juntar História e Ciência para que o resultado final seja provavelmente história da 

ciência (Alfonso-Goldfarb, 1994). Além disso, como campo de conhecimento ela tem seus 

métodos próprios e objetos de pesquisa que se encontram em diferentes áreas do saber, que 

são diferentes das atuais. Sem levar isso em consideração, o que acaba acontecendo é que 

muitos pensam que a Química começou por um trabalho árduo de Lavoisier, a Física, com os 

estudos do genial Newton, e que antes de Galileu só existiam pessoas supersticiosas, crentes 

de que a Terra era o centro do Universo. O segundo é que os professores universitários não 

costumam dar importância merecida ao estudo dos históricos que compuseram e estruturaram 

os conceitos e as teorias de sua disciplina.(Trindade 2009) Assim, o processo de formação 

fica, na maior parte dos casos, limitada aos aspectos teóricos e práticos necessários, embora 

não suficientes à prática profissional do cientista, mas não do educador.  

Mais do que em qualquer outra época, temos vivido situações nas quais os conhecimentos de 

ciência e das tecnologias gerada por ela têm alterado profundamente o ritmo e a maneira de 

viver das pessoas. Porém, como no início do século passado, espera-se que os estudantes 

aprendam apenas seus conteúdos, sem qualquer reflexão a cerca da ciência e suas 

conseqüências sociais (Trindade e Trindade, 2003). Esta ausência de reflexão durante o 

processo escolar, em especial no ensino médio, período no qual os estudantes têm o primeiro 
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contato formal com as ciências, pode ser um dos fatores que os induza a concepções mal 

fundamentadas e ingênuas ou até mesmo falsas sobre sua natureza. Além disso, retira das salas 

de aula a possibilidade de que os estudantes discutam sobre os debates travados entre os 

cientistas e compreendam os motivos pelos quais um determinado modelo de conhecimento 

tenha sido aceito, enquanto outros foram postergados. Contudo, poucas são as sugestões 

quanto à utilização da história da ciência em sala de aula, as quais se limitam a recomendar a 

utilização de dois livros paradidáticosi e outros, que possam contribuir com um conteúdo 

histórico que pode ser inserido no programa em diferentes momentos, conforme a opção 

metodológica do professor. (Beltran, 2009).  

A situação parece ainda mais preocupante quando se trata da formação de professores das 

séries iniciais do ensino fundamental. Um estudo sobre as concepções de ciências, feita com 

uma amostra de quarenta e oito alunos do curso Pedagogia, que cursavam a disciplina Ensino 

de Ciências, numa faculdade no interior do Estado São Paulo, uma das regiões mais ricas e 

com maior índice de escolarização do país, mostrou que nenhum deles possuía conhecimento 

sobre o assunto. As respostas mais comumente encontradas foram, nesta ordem: 

 É uma disciplina onde se aprende sobre o corpo humano 

 É o estudo da vida  

 Estuda os seres vivos e sua relação com o ambiente 

 Relaciona-se com pesquisa, experimentos, laboratórios  

 Estudo de tudo que está no nosso cotidiano 

 Descobre coisas fantásticas 

 É o estudo das leis da Natureza 

Cabe aqui ressaltar que entre esses estudantes, alguns já lecionavam em escolas de ensino 

fundamental há, pelo menos, seis anos. A maioria, no entanto, era constituída de jovens que 

haviam acabado de terminar o ensino médio.  

Pode-se verificar, pelas respostas oferecidas que, para esse grupo, havia uma tendência de 

identificarem a ciência com um de seus campos de estudos, o das ciências da vida. 

Sem entrar em discussões epistemológicas mais aprofundadas em função das controvérsias a 

cerca de uma concepção única a respeito de um conceito de o que seja ciência – o que por 

certo seria negar sua natureza complexa e polifórmica – decidiu-se intervir de maneira a 
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auxiliar esses estudantes a construírem um conhecimento que lhes facilitasse o entendimento 

do que estavam aprendendo e, em alguns casos, lecionando, já que um docente não pode 

instruir seus alunos sem ter adquirido antes concepções mais adequadas sobre as ciências. Isso 

equivale a dizer que é impossível ensinar o que não se sabe. 

Admitindo-se a importância da história de ciência como uma estratégia para a aprendizagem 

das ciências, permanece a questão: de que forma introduzir esse conhecimento num curso que 

visa a formação de professores das séries iniciais do ensino fundamental? 

No ensino médio brasileiro, como vimos, não se privilegia a discussão sobre tópicos da 

história da ciência. Ao contrário, se aparecem são concebidos como uma coleção de 

curiosidades científicas, eventualmente utilizadas como fonte de exemplos, quando não como 

um conjunto de anedotas, mostrando Arquimedes correndo nu pelas ruas gritando eureka, 

Newton sentado sob uma macieira e maçãs caindo sobre sua cabeça (Martins, 2006), Einstein 

mostrando a língua, sem falar na incrível história dos átomos que pretende buscar na Grécia 

antiga sua origem. Esta visão almeja mostrar subliminarmente que não há necessidade de se 

compreender os processos envolvidos na construção da ciência além de ridicularizar todo o 

conhecimento cientifico de épocas passadas. Diferentemente dos outros aspectos didáticos 

tratados nas Orientações Curriculares, tais como experimentação, relações com cotidiano e 

tecnologia, a história da ciência, embora considerada extremamente relevante por propiciar a 

visão da ciência como atividade humana, não tem sido adequadamente estudada no nosso país. 

Isso pode ser compreendido levando-se em conta que grupos de pesquisa em educação 

científica vem se ocupando sistematicamente com a experimentação, o cotidiano, e com as 

tecnologias propondo projetos de ensino há mais de 25 anos, enquanto que discussões sobre a 

utilização da história da ciência no ensino são bem mais recentes (Beltran, 2009). 

Nos cursos de formação de professores, as dificuldades não são menores. Neles, quando a 

História da Ciência aparece é como disciplina optativa cuja proposta geralmente se vincula a 

uma entre duas vertentes. Na primeira delas é utilizada como fonte de exemplos na 

apresentação de teorias e espera-se que os estudantes possam construir um conhecimento 

sobre a natureza da ciência por meio dos conceitos científicos (Trindade, 2005). Tal forma de 

abordagem, habitualmente conhecida com “internalista” apresenta alguns problemas: a 

aprendizagem não é favorecida porque os alunos são colocados diante de questões 
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epistemológicas que eles sequer formularam e acabam sendo conduzidos a acolher as 

interpretações a cerca de um conceito sem terem condições de estabelecer qualquer tipo de 

crítica sobre elas. Decorre daí, que é absolutamente inútil a leitura de textos antigos sem que 

se conheçam as condições históricas, sociais e da própria ciência do período em foco. Como 

frequentemente esses alunos tem pouco conhecimento sobre a história e praticamente nenhum 

sobre a filosofia, talvez fosse mais acessível a eles um estudo que considerasse o contexto 

histórico em que foi produzida a ciência que estudam. É aqui que se situa a segunda vertente, a 

“externalista”, que se opõe à primeira, mas também apresenta suas dificuldades. Ao se 

restringir aos aspectos da história social que propiciaram o aparecimento de determinados 

estudos na ciência o educando não é colocado diante dos debates que envolveram os 

estudiosos de uma determinada época e que propiciaram a formulação de novos 

conhecimentos ou ainda, novas formar de se compreender antigos conhecimentos (Alfonso-

Goldfarb, 2004). 

No caso do presente estudo, por se tratar de um público formado por estudantes com pouco ou 

nenhum conhecimento sobre os conteúdos das ciências da natureza, habitualmente ministrados 

no ensino médio, foi necessário pontuar a ação de intervenção. Além disso, por não se tratar 

de uma disciplina específica sobre a história de ciência, o tempo disponível para a construção 

de um conceito mais adequado sobre as ciências ficou restrito a um período de dezesseis aulas. 

A opção foi utilizar um texto que privilegiasse alguns aspectos importantes que contribuíram 

para a constituição da ciência moderna. A escolha recaiu sobre o livro O que é história da 

Ciência de Ana Maria Alfonso-Goldfarb (2004). Trata-se de um pequeno volume de oitenta 

páginas, portanto, adequado para o tempo disponível. Recomendou-se uma leitura prévia e 

individual do texto, depois do que se iniciaram as discussões, em sala de aula, sobre cada um 

dos três capítulos que compõem essa obra. Cabe ressaltar que contamos com a colaboração da 

professora responsável pelo Ensino de História no que diz respeito à elucidação dos 

movimentos ocorridos no século XV quando do domínio do Império Otomano sobre Bizâncio 

e da situação da Europa, em especial nos séculos XV e XVI, pois, além de integrar o conteúdo 

daquela disciplina, apresentava, para nós, uma importância especial para a compreensão dos 

caminhos percorridos pelo conhecimento até a germinação da Ciência Moderna. 

Escrito de forma clara e, o que é muito importante, elaborado por uma historiadora da ciência, 

esse texto mostra os caminhos percorridos pelo conhecimento humano na estruturação da 
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ciência moderna. A visão panorâmica desse percurso e de sua estruturação proporcionou aos 

estudantes a construção de um conceito sobre a natureza da ciência. 

Conclusão  

Depois desse período, numa nova consulta àqueles estudantes, foram observados resultados 

mais satisfatórios. Verificou-se que o grupo conseguira, pelo menos, percebê-la como uma das 

vertentes do conhecimento, uma construção humana, com seus objetos e métodos próprios, o 

que possibilitou o posterior desenvolvimento e melhor aproveitamento dos conteúdos 

previstos na disciplina Ensino de Ciências.  

Esse estudo sobre a história da ciência permitiu aos alunos a compreensão das ciências como 

algo vivo, em permanente modificação e, mais do que isso, passaram a entrever as limitações e 

as possibilidades dessa área do conhecimento. O que era, até então uma atividade cumprida 

por obrigação, as aulas dessa disciplina acabaram por se tornar o ponto central de interesse dos 

estudantes de Pedagogia. 

Portanto, ao se pensar sobre uma proposta de ensino que tenha como eixo a história da ciência 

deve-se considerar não só as questões epistemológicas, que dizem respeito à análise interna 

das ciências em diferentes períodos, mas também considerar os fatores sociais e econômicos, 

externos, mas que permitiram o desenvolvimento de tais estudos. Decorre daí, a necessidade 

de uma pesquisa historiográfica apropriada, que considere as rupturas ocorridas nos caminhos 

da ciência, mas que se analise suas continuidades e permanências a fim de se evitar aquelas 

tão conhecidas classificações anacrônicas que rotulam as ciências antigas como pré ou 

pseudociência. Como já foi dito, não é tarefa fácil integrar duas áreas do conhecimento com 

objetos de estudos tão diferentes como são os da educação e os da história da ciência.  

Por isso, é na construção dessa interface que estamos agora concentrando nossos esforços, 

fornecendo a professores e estudantes um instrumental adequado às suas realidades 

profissionais, atuais e futuras, conscientes das dificuldades por eles encontradas para alterar os 

programas tradicionais. 

                                         
i  Os livos paradidáticos recomendados são: A. Chassot, A ciência através dos tempos (São Paulo: Moderna, 
1994), e J. A. Vanin, Alquimistas e químicos: o passado, o presente e o futuro (São Paulo: Moderna, 1994). 
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Resumo 

No século XVII, o “experimento de Torricelli” não foi visto com tanta simplicidade quanto 
o é ensinado nos dias de hoje, pois, naquela época, a idéia de pressão atmosférica era 
desconhecida e a existência do vácuo não era admitida pela maioria dos estudiosos da 
natureza. Contudo, mesmo assim, sem o esquema conceitual do qual estamos habituados, 
tal experimento não oferecia nenhuma dificuldade de interpretação. É o que nos mostra, 
por exemplo, a célebre polêmica entre Blaise Pascal (1623-1662) e o jesuíta Étienne Noël 
(1581-1659). A controvérsia relativa à existência do vazio, que teve lugar logo após a 
publicação das experiências de Pascal (1647), nas quais ele exibia e defendia a formação 
de um vácuo absoluto, é um dos belos exemplos que bem ilustram as dificuldades que 
encerram a experimentação. Esse debate, além de apontar para a complexidade das 
questões que cercam o significado da experiência no desenvolvimento de novos conceitos 
em ciências naturais, também nos oferece elementos para aplicar a História da Ciência em 
sala de aula com a utilização de experimentos. Assim, o objetivo deste trabalho é 
apresentar o relato de um minicurso e uma oficina, que foram ministrados a professores e 
estudantes, com vistas discutir estratégias de ensino em laboratório por meio de um caso 
histórico, buscando refletir sobre o significado de evidência experimental.  

Palavras-chave: Experiência, Experimento, Vácuo 

Introdução  

Várias propostas que procuram articular História da Ciência e Ensino têm sido 

apresentadas e apreciadas em nosso país. Não só propostas de aplicação em sala de aula, 

mas também estudos a respeito do papel da História da Ciência no Ensino de Ciências têm 

recebido muita atenção dos educadores nos vários segmentos do ensino de ciências no 

Brasil1. Os educadores têm demonstrado que, em muitas ocasiões, a interação entre essas 

duas áreas do conhecimento tem sido bastante profícua. Assim, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais assinalam a importância da História da Ciência como fonte para a construção de 

uma concepção não-neutra de ciência a partir das séries iniciais do ensino fundamental 

(Brasil, 1999). Similarmente, historiadores da ciência têm discutido sobre o papel da 

História da Ciência no ensino e aprendizagem de ciências de modo a transpor os limites 

acadêmicos nos quais o historiador desenvolve suas pesquisas (Matthews, 1994 e Gooday 

et al., 2008). Este trabalho vem, assim, somar-se e contribuir para a elaboração de novas 

estratégias de ensino, procurando explorar algumas das potencialidades pedagógicas da 

História da Ciência na realização de experimentos em laboratórios de física básica. 
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Estudantes e professores estão acostumados a admitir que a experiência tudo pode provar2. 

Embora educadores saibam que todo fenômeno exibido por um experimento já se encontre 

teoricamente dirigido, muitos professores, entretanto, não parecem levar isso em 

consideração. Com efeito, geralmente, as experiências propostas em aulas de laboratório 

encontram-se orientadas segundo as três fases do método experimental, isto é, formulação 

de hipóteses, desenvolvimento das implicações das hipóteses e confrontação dos resultados 

experimentais com a teoria. Ao proceder dessa maneira, o experimento parece apenas 

ilustrar uma lei ou princípio, deixando implícito o problema da evidência experimental. 

Podemos dizer que esse modo de proceder numa aula de laboratório acaba endossando a 

idéia de que a ciência é um corpo de conhecimentos desvinculado das necessidades 

humanas e neutro no que diz respeito às suas conseqüências. Além disso, transmite a idéia 

de ciência dogmática e traz consigo a imagem de que ela é um repositório de certezas e de 

verdades. Soma-se ainda isso, o fato de que, ao entrar no laboratório e manipular os vários 

instrumentos, os estudantes geralmente reproduzem o conteúdo teórico aprendido em sala 

de aula. Assim, ao apresentar apenas resultados, os experimentos realizados parecem 

contribuir pouco para a compreensão do princípio ou lei que é ali ilustrado.  

Tendo isso em vista, elaboramos um minicurso e uma oficina para professores e 

estudantes, de graduação e de pós-graduação, com o objetivo de propiciar, por meio de um 

caso histórico, a experiência do debate na interpretação de um fenômeno resultante de 

investigação experimental (Saito, 2009). Essa iniciativa teve por pressuposto a idéia de que 

o princípio, lei e conceito científicos historicamente contextualizados conduziriam o 

estudante compreendê-los e a apropriar-se deles, na medida em que possibilitaria aos 

estudantes a reconstruir não só o percurso, mas também o contexto em que foram 

elaborados. O caso histórico selecionado para essas atividades foi a controvérsia relativa ao 

vazio que teve lugar em França no século XVII. Abaixo apresentamos o resumo de dois 

textos: um utilizado no minicurso e, outro, na oficina.  

O “experimento de Torricelli” 

A idéia básica do “experimento de Torricelli” é bem conhecida e descrita em livros-texto 

elementares. Toma-se um tubo de vidro com cerca de 1 metro de comprimento, selado em 

uma de suas extremidades, que é completamente preenchido com mercúrio. Tampando-se 

com o dedo a extremidade livre, o tubo é então invertido num recipiente contendo também 
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mercúrio. Feito isto, ao remover o dedo de modo a destampar o tubo observa-se a descida 

do mercúrio. 

Esse experimento comumente é apresentado para ilustrar o conceito de pressão 

atmosférica. Conclui-se, a partir de tal experimento, que a pressão do ar, atuando na 

superfície do líquido no recipiente, consegue equilibrar a coluna de mercúrio no tubo. E 

dado que a coluna líquida no tubo é de 76 cm, chega-se a admitir que o valor da pressão 

atmosférica equivale à pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 76 cm de altura. 

Conseqüentemente, passa-se a denominar a pressão de 76mmHg de 1 atmosfera e a defini-

la como uma unidade de pressão. 

Todavia, o que o “experimento de Torricelli”, enquanto experiência, efetivamente nos 

demonstra? Em linhas gerais, podemos dizer que ele encerra dois problemas fundamentais. 

De um lado, está a questão de saber o que impede a descida completa do mercúrio. E, de 

outro, esclarecer se aquele espaço que surge acima da coluna de mercúrio é, de fato, um 

vácuo. A esse respeito, observa-se que tal espaço é definitivamente vazio, pois se fosse 

feito um orifício no tubo nesta região, de modo a permitir a entrada do ar, a coluna desceria 

até se nivelar com o mercúrio do recipiente e, no que diz respeito à altura do mercúrio, 

seria a pressão do ar que o manteria suspenso.  

No século XVII, entretanto, tal experimento não foi visto com tanta simplicidade quanto o 

é ensinado hodiernamente. Naquela época, a idéia de pressão atmosférica era desconhecida 

e a existência do vácuo não era admitida pela maioria dos estudiosos da natureza. Contudo, 

mesmo assim, sem o esquema conceitual do qual estamos habituados, tal experimento não 

oferecia nenhuma dificuldade de interpretação.  

O “experimento de Torricelli” foi realizado na Itália por volta de 1644 e ganhou ampla 

repercussão a partir de outubro de 1646, chamando a atenção de vários estudiosos 

franceses, entre os quais Blaise Pascal (1623-1662). Conhecido pelos franceses por 

expérience d’Italie, esse experimento reanimou as discussões relativas ao vazio e colocou 

em questão a antiga doutrina do horror vacui, isto é, a concepção de que natureza teria 

horror ao vácuo (Saito, 2006a).  

Foi frente a um conjunto de opiniões diversas em relação a este experimento, e admitindo a 

hipótese da possibilidade da produção de um vácuo, que Pascal propôs suas novas 

experiências, que foram levadas a cabo entre o final de 1646 e meados de 1647. Oferecidas 

ao público, em outubro de 1647, em um opúsculo intitulado Expériences nouvelles 
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touchant le vide, essas “novas experiências” provocaram uma calorosa controvérsia entre 

Pascal e um jesuíta. Tão logo o opúsculo de Pascal foi publicado, Étienne Noël (1581-

1659) enviou-lhe duas cartas e publicou um pequeno escrito intitulado Le plein du vide, o 

jesuíta replicou as conclusões admitidas por Pascal e defendeu a idéia de que a natureza era 

plena (Saito, 2006b). 

O “experimento de Torricelli” foi descrito por Pascal em seu opúsculo, Expériences 

nouvelles touchant le vide, nos seguintes termos:  

“Há cerca de quatro anos, na Itália, provou-se que um tubo de vidro de 
quatro pés, do qual uma extremidade está aberta e a outra hermeticamente 
selada, estando preenchido por mercúrio, depois tampando-se a abertura 
com o dedo ou de outra forma e dispondo-se o tubo perpendicularmente ao 
horizonte, com a abertura tampada para baixo e mergulhada dois ou três 
dedos no mercúrio contido em um recipiente cheio pela metade de mercúrio 
e a outra metade de água; se a abertura é destampada permanecendo sempre 
mergulhada no mercúrio do vaso, o mercúrio do tubo desce parcialmente, 
deixando no alto do tubo um espaço aparentemente vazio, ficando a parte de 
baixo do mesmo tubo cheia do mesmo mercúrio até certa altura. E se o tubo 
é erguido um pouco até que sua abertura, que antes penetrava no mercúrio 
do vaso, saindo desse mercúrio, chega à região da água, o mercúrio do tubo 
sobe até o topo, com a água; e esses dois líquidos se misturam no tubo; mas 
por fim todo o mercúrio cai e o tubo fica todo cheio de água” (Pascal, 1904, 
p. 57). 

 

Uma das primeiras considerações a ser feita no que diz respeito a esse experimento, 

repousa na relação entre a experiência e o fenômeno ao qual ela se reporta. Discutimos em 

nossa oficina apenas dois casos.  

A primeira discussão foi relativa à interpretação dada à suspensão do mercúrio, que 

ordinariamente sempre se mantinha na mesma altura relativamente ao nível do mercúrio no 

vaso e; a segunda, à explicação para a súbita subida da água e a descida completa do 

mercúrio quando a abertura do tubo era elevada até o nível da água na bacia. Buscamos 

mostrar que, segundo o esquema conceitual que era aceito naquela época, a formação de 

um espaço vazio era totalmente acessória e não contribuía em nada para explicar o 

“fenômeno barométrico” (Saito, 2009a). Isso foi feito por meio da apresentação do debate, 

registrado em cartas, entre o jesuíta Noël e Pascal.  

O jesuíta se recusava a admitir a possibilidade da existência ou mesmo a produção de um 

vácuo na natureza. Assim, para ele, aquele espaço deveria estar preenchido de alguma 

matéria tão sutil quanto o fogo (Noël, 1904, p. 83 e 86). Denominada de ether, essa 
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matéria, que não era senão o “fogo elementar”, explicava todos os efeitos observados na 

experiência barométrica (Noël, 1909). 

O minicurso contemplou, dessa maneira, duas questões: O que sustém a coluna de 

mercúrio? Por que razão a água sobe pelo tubo? Tais questões foram respondidas conforme 

o esquema conceitual aceito na época de Pascal e, para tanto, utilizamos documentos 

originais, que foram traduzidos e adaptados para esse propósito. Em seguida, propusemos 

algumas questões para discussão. 

Questões para discussão 

A idéia de experiência 

Como já destacamos, o jesuíta Noël admitia que o ar ordinário era uma mistura de quatro 

elementos: terra, fogo, ar e água. Ele também admitia que, neste ar, existia uma grande 

quantidade de “espíritos lúcidos” (ou fogo elementar) que, apartado do ar ordinário, ele 

denominava de ether. Em Le plein du vide, o jesuíta forneceu uma série de evidências, 

extraídas da experiência, a favor da existência de tal matéria sutil, tal como a que 

apresentamos abaixo: 

“Que nesse todo, que nós chamamos ar, existe terra, nós a experimentamos 
no inverno de frio seco: as mãos expostas ao ar adquirem uma crosta 
composta desses pequenos átomos terrestres, que o preenche e esfria. Que 
nesse mesmo todo [o ar] exista água, vê-se claramente (...) sobre a 
superfície do mármore no degelo e no tempo úmido. Que exista também um 
fogo elementar (eu digo, esse fogo, que por sua pequenez e raridade, é 
invisível, e, por conseguinte, muito diferente da chama e do brilho do 
carvão, que está envolto de faíscas ou pequenas chamas que se apagam na 
água, e que não é o fogo elementar); que ele exista, digo eu, esse fogo no ar, 
pode-se conhecê-lo ao focar a luz num espelho ardente, que queima pela 
convergência dos raios que estão no ar, e também por um lenço no qual se 
amontoam os espíritos ígneos (...); e esse fogo é tão sensível, pois se vê num 
lugar frio e escuro, quando, depois de tê-lo estendido e aquecido, e após 
comprimido todo o calor, se o estende e se passa a mão por cima dele um 
pouco rudemente”.i 

 

a) Tais constatações empíricas podem ser consideradas como evidências 

experimentais? 

b) Em que medida a constatação empírica da queima por meio do espelho ardente 

pode ser considerada uma confirmação da existência do elemento fogo no ar?  

c) A “experiência do espelho ardente” pode ser considerada um experimento que 

procura testar a existência do elemento fogo no ar?  
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O problema da observação 

Para defender-se das críticas de Noël, Pascal contentou-se em opor os efeitos exibidos por 

suas experiências aos argumentos apresentados pelo jesuíta. No entanto, ao opô-los, Pascal 

não fundamentou seus argumentos em idéias ligadas à composição da matéria, procurando 

alicerçá-los sobre outras bases. Assim, a sua réplica à primeira carta de Noël, 

curiosamente, deu ênfase a aspectos metodológicos, tentando mostrar que ele (Pascal) não 

foi além dos limites daquilo que podia ser afirmado a partir de suas experiências. Nela, 

Pascal enfatizou que havia tanta razão para se aceitar a presença de uma matéria sutil 

(ether) quanto a de supor que aquele espaço era, de fato, vazio. Porém, diante dessas duas 

possibilidades igualmente concebíveis, Pascal estava mais inclinado a negar a sua presença 

do que aceitá-la de fato, pela simples razão de que o ether escapava definitivamente à 

observação e à prova: 

“Se lhe pedirmos, assim como a vós [o jesuíta Noël], que nos façam ver essa 
matéria, responderão que ela não é visível; se lhe pedirmos que ela produza 
qualquer som, eles dirão que ela não pode ser ouvida; assim é com relação 
aos outros sentidos; e pensam haver feito bastante, quando tomaram os 
outros impotentes de mostrar que ela [a matéria sutil] não existe, retirando a 
si próprios todo o poder de mostrar-lhes que ela [a matéria sutil] existe. 

Mas, encontramos mais base para negar sua existência, pois não pode ser 
provada, do que para acreditar nela, apenas pela razão de que não se pode 
mostrar que ela [a matéria sutil] não existe”.ii 

 

Em contrapartida, em uma segunda carta endereçada a Pascal, Noël levantava a questão de 

que, se aquele espaço fosse verdadeiramente vazio, ele não tocaria nenhum dos sentidos: 

“(...) Vede, senhor, qual de nós dois é mais plausível, ou vós que afirmais 
um espaço que não é perceptível aos sentidos e que para nada serve, nem 
para arte, nem para a natureza e não o empregais senão para decidir uma 
questão duvidosa; ou eu que nego por não havê-lo jamais sentido, por sabê-
lo inútil e impossível, pelo raciocínio de que esse espaço não seria corpo 
material e o seria tendo a essência e as propriedades do corpo material 
(...)”.iii 

 

Em outros termos, tanto o vácuo quanto o ether escapavam à observação, pois ambos eram 

invisíveis. Sendo assim,  

a) Em que medida podemos dizer que o argumento empírico estava a favor de um ou 

de outro (vácuo ou ether)? 
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b) Como decidir, diante de duas possibilidades igualmente plausíveis, a alternativa 

verdadeira? 

Considerações finais 

O caso histórico apresentado suscitou várias discussões. Além disso, após apresentação dos 

pontos principais e a aplicação dos dois questionários, notamos que as reflexões didáticas 

dos educadores deixaram de lado questões diretamente ligadas ao método experimental e 

se voltaram para a noção de “experimento” e “experiência” e suas atividades desenvolvidas 

em laboratório. A atividade parece, assim, ter mudado a atitude dos professores e 

estudantes em relação ao experimento, o que ficou bem visível no próprio discurso dos 

participantes. 

Notas explicativas 

1 Somente para citar alguns destes trabalhos: Coelho e Nunes (1992), Castro e Carvalho 

(1992), Carvalho e Vannucchi (2000). 
TT2 Entendemos “prova” aqui no sentido bem amplo do termo, tais como verificar, 

corroborar ou mesmo demonstrar e argumentar 

                                                           
i Ibid., 30-31. 
ii Pascal, B. “Reponse de Blaise Pascal”, in Brunschvicg, P. Boutroux & F. Gazier, Vol. II, 96-97. 
iii Noël, É. “Seconde lettre du P. Noël, a Pascal”, in Ibid., Vol. II, 110. 
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Resumo 

A análise de manuais escolares mostra que a existência de conteúdos de Botânica no 
ensino das Ciências, no último século em Portugal, não pode ser compreendido à margem 
da natureza das políticas educativas, nem das políticas curriculares. 

Os manuais escolares têm para a escola uma importância na conformação das formas e dos 
conteúdos do conhecimento pedagógico. Articulando aspectos relativos à sequência e ao 
ritmo da transmissão de conhecimentos possuem importantes objectivos pedagógicos e 
didácticos concretizados através das actividades que propõem e dos modos de avaliar as 
aquisições realizadas. 

Este estudo, baseado na dissertação de doutoramento em Estudos da Criança, assume como 
objectivo principal analisar qual a importância que tem sido conferida, em Portugal, à área 
de Botânica nos manuais escolares de Ciências da Natureza dos Ensinos Primário e Básico 
(1.º Ciclo) no século XX. 

Na tentativa de perceber de que forma ocorreu uma evolução na abordagem de conteúdos 
de Botânica, apreciamos manuais escolares baseados em 11 princípios. Esta apreciação, 
apoiada numa abordagem metodológica assente na análise de conteúdo, pelo 
estabelecimento de categorias a posteriori, e na análise de clusters, pela elaboração de 
dendogramas, contribui para confrontar as fontes primárias quanto aos conteúdos que 
incluem, as orientações curriculares, pedagógicas e didácticas que traduzem, as 
recomendações de políticas educativas, curriculares e didácticas, assim como os valores 
educativos e científicos que sugerem. 

Os resultados mostram que a par da variação da terminologia dos manuais escolares, 
surgem a descomplexificação, as relações de semelhança, especificidade entre os manuais 
escolares e a conservação dos conteúdos de Botânica. 

Palavras-chave: Botânica, Ensino das Ciências, Manuais escolares, Ensinos Primário e 

Básico (1.º Ciclo) 

Introdução 

Com o desenvolvimento dos conhecimentos científicos sobre as classificações biológicas, 

nomeadamente a taxonomia, a sistemática, a nomenclatura, a classificação, a história dos 

diversos sistemas de classificação, das escolas taxonómicas, dos Reinos dos seres vivos, e, 

para colmatar as debilidades existentes no ensino em Portugal, os diferentes Governos ao 

longo do último século, induziram a introdução de novos conteúdos programáticos de 

Botânica no ensino das Ciências da Natureza na escolarização básica e obrigatória das 
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crianças. Desta forma, o ensino da Botânica complexifica-se, com a emergência de novas 

realidades, com alterações curriculares e didácticas que acentuam as metamorfoses das 

suas dimensões. Ao circunscrevermos este trabalho no ensino da Botânica, também 

designado por nós como Botânica escolar, não esquecemos que, nas investigações em 

educação em ciências, as subdivisões disciplinares acabam por estabelecer menos 

diferenças do que as respectivas orientações gerais. 

A análise de manuais mostra que a existência de conteúdos de Botânica no ensino das 

Ciências, no último século em Portugal, não pode ser compreendido à margem da natureza 

das políticas educativas, nem, mais especificamente, à margem das políticas curriculares. 

Os manuais escolares têm para a escola uma importância fundamental na conformação das 

formas e dos conteúdos do conhecimento pedagógico, integrando aspectos relativos à 

sequência e ao ritmo da sua transmissão através, por exemplo, das actividades que 

propõem e dos modos de avaliar as aquisições realizadas, desempenhando, assim, 

importantes funções pedagógicas e didácticas (Magalhães, 2006). Nesta perspectiva, eles 

podem permitir aceder ao conhecimento da ideologia pedagógica e curricular subjacente, 

do modo como é entendido o processo de ensino e aprendizagem que tem lugar na sala de 

aula e do papel que nele é reservado aos alunos e aos professores. 

Os objectivos 

O nosso estudo debruça-se sobre o ensino das Ciências da Natureza, a partir dos manuais 

escolares, através de uma abordagem diacrónica, indagando o que se passou sobretudo na 

Botânica. Tendo em consideração um conjunto de pressupostos (Guimarães, 2007), são 

objectivos deste artigo: Contribuir para o conhecimento da Botânica existente nos manuais 

dos Ensinos Primário e Básico (1.º Ciclo), no século XX em Portugal; Entender a 

importância dos manuais no ensino das Ciências da Natureza, nomeadamente no caso da 

Botânica; Interpretar a evolução dos conceitos de Botânica, os conteúdos e as abordagens 

metodológicas contidas nos manuais escolares e o modo como estes influenciaram e 

influenciam o ensino das Ciências da Natureza nos Ensinos Primário e Básico (1.º Ciclo) 

em Portugal. 

Os objectos de estudo 

O corpus de textos pedagógicos sobre o qual vai ser desenvolvido este nosso ensaio é 

constituído por manuais de Ciências da Natureza. A escolha de manuais foi efectuada a 

partir do universo de publicações daqueles que são destinados ao Ensino Primário e Básico 
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(1.º Ciclo). Sobre este universo foi construída apenas uma amostra de 25, apresentada na 

Tabela 1, orientada por critérios quantitativos e qualitativos, procurando-se assegurar a 

representatividade dos livros para o período histórico em referência, privilegiando a data 

de publicação dos mesmos em associação com a entrada em vigor dos novos textos 

programáticos. 

A apreciação aos manuais baseou-se em onze princípios de apreciação: Forma; Reinos; 

Classificação; Órgãos; Caule; Raiz; Folha; Flor; Fruto; Reprodução; e, Dimensões, que 

cruzaram com categorias de análise, divididas em quatro níveis de importância: Nível 1; 

Nível 2; Nível 3; e, Nível 4, nas quais foi possível integrar a grande diversidade de 

informação contida na amostra por nós elaborada. Sendo assim, para melhor compreensão 

indicamos na Tabela 2 os procedimentos utilizados na formulação das categorias de análise 

e respectivos níveis de importância. 

Os procedimentos de análise 

Para o conhecimento da Botânica nos manuais escolares dos Ensinos Primário e Básico 

(1.º Ciclo) no século XX em Portugal, optamos pela realização de uma investigação 

documental, com a procura de bibliografia, legislação e manuais escolares, pudemos 

privilegiar o estabelecimento de relações interdependentes entre a construção teórica e os 

dados empíricos obtidos, numa situação de constante contraponto mas, também, de reforço 

mútuo.  

Assim utilizou-se um conjunto de ferramentas para a consecução dos referidos objectivos: 

a) A análise de conteúdo, que consiste essencialmente num trabalho de sistematização dos 

conteúdos de modo a torná-los analisáveis, envolve procedimentos relativamente 

complexos, constando de várias fases que abarcam a determinação de categorias e de 

unidades de análise, para reunir diferentes características da Botânica nos manuais dos 

Ensinos Primário e Básico (1.º Ciclo). 

b) A análise de Clusters é uma ferramenta exploratória de análise de dados para resolver 

problemas de classificação. Também denominada de análise taxonómica, procura 

identificar grupos homogéneos de casos numa população. Na análise de clusters existe uma 

relação entre a semelhança dos casos e a distância por eles apresentada nas representações 

gráficas, como por exemplo nos dendogramas, sendo que os casos semelhantes partilham 

uma elevada similaridade. 
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Tabela 1 – Amostra de 25 manuais  

Ano Autor, Título e Nível de Ensino 
1903 Cardoso; Rudimentos de Sciências Naturaes; EPE 
1907 Almeida e Cardeira; Ligeiras Noções de Sciências Naturaes 
1910 (s. a.); Sciências Naturaes; 9.ª edição; EP 
1914 Araújo; Breves Noções de Sciências Naturais; EP 
1916 Andrea e Magno; Sciências Naturais; EP 
1920 Borges; Sciências Naturais; EP 
1922 Vasconcelos; Sciências Histórico-Naturais e Físico-Químicas; 3.ª,4.ª e 5.ª classes; EPG 
1925 Júnior; Simples Noções de Sciências Naturais; EP 
1928 Vasconcelos; Sciências Físico-Naturais Higiene e Agricultura; 3.ªe 4.ª classes; EPE 
1930 Santos; Elementos de Sciências Naturais; 4.ª classe; EPE 
1933 (s. a.); Ciências Naturais; 4.ª classe; EPE 
1942 Barros; Ciências Naturais; EP 
1950 Pinho; Ciências Naturais; 4.ª classe; EP 
1960 Carvalho; Ciências Geográfico-Naturais; 4.ª classe 
1968 Lopes e Rodrigues; O mundo que te cerca e de que fazes parte. Ciências Geográfico-

Naturais; 3.ª classe; CE 
1974 Ramiro; Ciências Geográfico-Naturais; 4.ª classe 
1982 Carvalho; Por caminhos não andados... Meio Físico e Social; 4.º ano 
1984 Monteiro; Ecos de Portugal. Meio Físico e Social; 4.º ano 
1986 Moreira, Moutinho e Oliveira; Bom Dia! Meio Físico e Social; 4.º ano 
1989 Pinto e Carneiro; O Bambi descobre... Meio Físico e Social; 2.º ano 
1990 Ramos e Ramos; Coca-Bichinhos 4. Meio Físico e Social; 4.º ano 
1995 Monteiro; Magia do Saber. Estudo do Meio; 4.º ano; EB 
1996 Barros e Nunes; Crescer com os outros 2. Estudo do Meio; 2.º ano; 1.º CEB 
1997 Monteiro; Saber quem Somos. Estudo do Meio; 3.º ano; EB 
1998 Borges, Lima e Freitas; Andorinha Turrinha 4. Estudo do Meio; 4.º Ano; EB 
 

Tabela 2 – Relação estabelecida entre os princípios de apreciação e os níveis de análise 

Princípios  Níveis   
Forma N1 N2   
Reinos N1 N2   
Classificação N1 N2 N3  
Órgãos N1 N2 N3  
Raiz N1 N2 N3 N4 
Caule N1 N2 N3  
Folha N1 N2 N3  
Flor N1 N2 N3 N4 
Fruto N1 N2 N3  
Reprodução N1 N2 N3 N4 
Dimensões N1 N2 N3  

 

Similaridade entre os manuais escolares 

Para tentarmos perceber de que forma os manuais são ou não semelhantes entre si, de 

acordo com os diferentes princípios de apreciação, efectuamos uma análise aos clusters 

elaborados a partir da nossa matriz de análise, de forma a construir uma visão global de 
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semelhança dos livros atendendo ao ano de publicação e sua relação com o princípio de 

apreciação em discussão e respectivas variáveis. 

Observando o Dendograma 1, podemos afirmar a existência de cinco clusters significativos 

ou grupos homogéneos de manuais escolares que traduzem a similaridade existente entre 

os diferentes compêndios. O primeiro cluster é composto por sete casos; o segundo cluster 

é formado por quatro casos; o terceiro cluster contém cinco casos; o quarto cluster 

apresenta quatro casos; e, o quinto cluster mostra cinco casos. O primeiro cluster evidencia 

as características da Forma nos manuais para o período de 1900 a 1920; o segundo cluster 

demonstra as particularidades da forma dos manuais escolares para o período de 1920 a 

1940; o terceiro cluster comprova as características da Forma nos manuais para o período 

de 1940 a 1980; o quarto cluster evidencia as singularidades da Forma nos manuais 

escolares para o período de 1980 a 1990; e, o quinto cluster patenteia as características da 

Forma nos manuais para o período de 1990 a 2000. 

Nesta relação, convém não esquecer os casos particulares existentes que se situam no 

manual de 1925, que se encontra no primeiro cluster, e nos manuais de 1989 e 1990 com 

troca de posição nos clusters quatro e cinco. 

Esta análise sugere estas relações que resultam das semelhanças existentes entre os 

manuais escolares. Ou seja, admitimos que face à nossa matriz, os manuais de Ciências da 

Natureza dos Ensinos Primário e Básico (1.º Ciclo) das duas primeiras décadas do século 

XX em Portugal são semelhantes no que respeita à Forma, apresentando a mesma 

denominação (Sciências Naturais); sendo do Ensino Primário; com um ensino distribuído 

por classes; sem imagens no texto, salvo a excepção do compêndio de 1910 em que as 

imagens ocupam um espaço inferior ao próprio texto; e, actividades didácticas que 

favorecem a memorização com os questionários e os resumos. Os manuais das duas 

décadas seguintes são semelhantes, apresentando maioritariamente a denominação 

Sciências Naturais, embora surja em 1933 um manual escolar intitulado Ciências Naturais; 

sendo do Ensino Primário; com um ensino distribuído por classes; com imagens, ocupando 

menor área que o texto; e, sem qualquer tipo de actividades didácticas. Os manuais das 

décadas de 40, 50, 60 e 70 do século XX em Portugal são semelhantes no que respeita à 

Forma, embora apresentando denominações diferentes como Ciências Naturais e Ciências 

Geográfico-Naturais; sendo do Ensino Primário; com um ensino distribuído por classes; 

com imagens de cor, ocupando uma área idêntica à do texto; e, com actividades didácticas 

que versam a memorização e a experimentação. Os manuais escolares de Ciências da 
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Natureza da década de 80 são semelhantes, apresentando a denominação Meio Físico e 

Social; com um ensino distribuído por anos de escolaridade; com imagens de cor, 

ocupando uma área idêntica à do texto e, também, no manual de 1989 em que as imagens 

já ocupam uma área superior ao texto; e, com actividades didácticas que versam a 

memorização, a experimentação, a pesquisa, a elaboração de cartazes e de herbários. Os 

manuais da década de 90 são semelhantes apresentando a denominação Estudo do Meio; 

sendo do Ensino Básico; com um ensino distribuído por anos de escolaridade; com 

imagens de cor, ocupando uma área superior ao texto; e, com actividades didácticas que 

versam a memorização, a experimentação, a pesquisa, a elaboração de cartazes e de 

herbários, e, os trabalhos de grupo e de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Botânica escolar: Análise aos seus princípios de apreciação 

Relativamente ao Dendograma 2 e ao conjunto de todos os princípios de apreciação que 

retrata de uma forma global a Botânica escolar, podemos afirmar a existência de cinco 

clusters significativos ou grupos homogéneos de manuais escolares que traduzem a 

similaridade existente entre os diferentes livros. O primeiro cluster é composto por 

dezanove casos; o segundo cluster é formado por um caso, o livro de 1930; o terceiro 
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cluster contém um caso com o livro de 1922; o quarto cluster apresenta, também, um caso 

com o compêndio de 1928; e, por último o quinto cluster mostra três casos. 

De acordo com o Dendograma 2, o primeiro cluster evidencia as características da 

Botânica escolar nos manuais escolares para as duas primeiras décadas do século XX, de 

1900 a 1920 (inclusive), no livro de 1925, e, nas quatro últimas décadas do século XX, de 

1960 (inclusive) a 2000; o segundo, o terceiro e o quarto clusters demonstram as 

particularidades da Botânica escolar nos manuais escolares para a década de 20, no período 

de 1920 a 1930 (inclusive); e, o quinto cluster patenteia as características da Botânica 

escolar nos manuais para o período de 1930 a 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

As relações de semelhança entre os manuais escolares, o princípio de apreciação Forma, a 

Botânica escolar e o período de análise, permitem-nos as seguintes reflexões: 

A variação da terminologia dos manuais escolares. Uma primeira constatação que surge da 

análise efectuada é as diferentes tipologias usadas para identificar o compêndio desde as 

Sciências Naturais, Ciências Naturais, Ciências Geográfico-Naturais, Meio Físico e Social 

a Estudo do Meio. Estas modificações evidenciam alterações de abordagem, uma vez que 

atendendo a que os manuais em causa são livros de Ciências da Natureza, inicialmente as 
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denominações utilizadas versavam uma abordagem disciplinar – Sciências Naturais e 

Ciências Naturais –, sendo substituídas por uma anexação disciplinar – as Ciências 

Naturais com a Geografia: Ciências Geográfico-Naturais –, passando depois para uma 

abordagem com o meio, sendo que no nosso entender nesta fase se passa de um abordagem 

disciplinar para uma abordagem contextualizada, admitindo-se diferentes concepções do 

meio entre um sincretismo pré-analítico até uma visão sistémica, pós-analítica (Drouin e 

Astolfi, 1986). Nesta abordagem, o contexto específico é o meio, sendo inicialmente o – 

Meio Físico e Social – e mais tarde o – Estudo do Meio –; 

A descomplexificação dos conteúdos de Botânica. Estas alterações de designações nos 

manuais escolares denotam que no caso da Botânica, enquanto esta ciência se 

complexifica, surgindo novas áreas de investigação que trazem novos conhecimentos e 

especificações próprios, a Botânica escolar se simplifica, uma vez que os seus conteúdos 

tendem a surgir vazios de novas temáticas científicas, não se verificando por parte da 

Botânica escolar a incorporação destes novos conhecimentos (Guimarães, 2008); 

Possíveis relações de semelhança entre os manuais escolares no período em análise. Se 

olharmos para o Dendograma 2 e separarmos o cluster 1, dos restantes quatro clusters, 

verificamos que existe uma nova continuidade cronológica que separa a nossa amostra em 

dois clusters semelhantes de manuais. Estes dois grupos, distribuem-se de acordo com três 

períodos distintos: um período de 1900 a 1920 (inclusive) – vinte anos –, um período de 

1920 a 1960 – quarenta anos –, e, um período de 1960 (inclusive) a 2000 – quarenta anos –

. Ao primeiro cluster correspondem os períodos de 1900 a 1920 (inclusive) e de 1960 

(inclusive) a 2000. Como podemos observar, pela análise do Dendograma 2, existe um 

fosso temporal entre estes dois períodos incluídos no mesmo cluster. Pela observação do 

Dendograma 2, verificamos que este fosso é esbatido, no segundo cluster, com o período 

de 1920 a 1960. Assim, inferimos que os manuais escolares mantêm relações de 

semelhança e conservam os conteúdos de Botânica nestes três períodos descritos; 

A especificidade de semelhanças entre os manuais escolares. Os resultados evidenciam 

alguma especificidade nas relações de semelhança entre os manuais escolares. Assim, 

podemos referir que face aos cinco clusters significativos apresentados no Dendograma 2, 

os casos pertencentes ao primeiro cluster indiciam semelhança na abordagem da Botânica 

escolar em momentos históricos separados por quarenta anos, ou seja os resultados 

mostram que os conteúdos de Botânica são semelhantes e, neste sentido, os manuais 

escolares nos primeiros vinte anos do século XX e nos últimos quarenta anos do século 
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XX. Os manuais escolares pertencentes ao quinto cluster indicam semelhanças relativas à 

Botânica escolar num período de trinta anos, correspondentes às décadas de 30 a 50, ou 

seja nestes trinta anos a abordagem de conteúdos de Botânica torna os manuais escolares 

específicos mostrando os resultados que se trata de um período com características próprias 

e abordagens distintas de Botânica escolar. Relativamente aos outros três clusters merece-

nos uma análise particular, uma vez que eles surgem isolados no Dendograma 2. Esta 

característica evidencia particularidades únicas dos manuais escolares, já que atendendo ao 

período histórico a ao conjunto de princípios de análise (que retratam os conteúdos de 

Botânica existentes nos manuais escolares) eles mantêm a sua identidade não se 

relacionando com outros compêndios, mostrando especificidades próprias. Uma análise 

possível prende-se com o facto de os manuais escolares de 1922 e 1928 pertencerem ao 

mesmo autor e isto torná-los-ia específicos e de difícil relação com os outros. Contudo, não 

encontramos explicação para que sendo do mesmo autor não se relacionem entre si; 

Conservação de conteúdos de Botânica. Observando o Dendograma 2, podemos afirmar 

que os resultados mostram uma tendência relacional entre os programas de ensino e os 

manuais escolares da nossa amostra relativamente à Botânica escolar. Assim, a alusão de 

que os rudimentos de ciências naturais não constituiriam um curso, mas somente uma série 

de conhecimentos gerais que convinha transmitir às crianças, sendo o ensino/instrução 

feito através de processos intuitivos com a apresentação dos próprios objectos e, na sua 

impossibilidade com o auxílio de estampas; a valorização da importância do saber ler, 

escrever e contar constituindo para isso as três primeiras classes a excelência da instrução 

do ensino primário; a utilização de métodos baseados na observação e experiência, inferem 

uma Botânica escolar de Lições de coisas. A preocupação da relação com o meio 

envolvente, uma vez que o contacto com as plantas da localidade e a sua utilização 

satisfazem a curiosidade das crianças e possibilitam a obtenção de conhecimentos úteis 

para a vida prática; a disponibilização de um ensino da Botânica através de meios, como a 

recolha de plantas pelos próprios alunos, a construção de um museu vegetal, o horto e o 

jardim da escola, conseguindo-se um estudo objectivo da natureza; a exigência que os 

alunos aprendam a observar o meio ambiente e a reflectir sobre ele, esperando-se que 

sejam capazes de concluir que as pessoas vivem e se organizam de diferente modo, na 

interdependência do homem com o meio; a transformação da Natureza pelo trabalho, as 

experiências vivenciadas, o interesse por locais mais distantes são situações que pretendem 

valorizar e sistematizar ideais a partir das referências que o meio próximo lhes fornece, 
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numa inferência a princípios morfológicos e uma riqueza nacional numa abordagem a uma 

Botânica escolar manipulativa. Os conteúdos de Botânica relacionados com a 

transformação do ambiente, com a defesa e conservação do ambiente inferem a Botânica 

escolar preventiva. 
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Resumo 

A investigação descrita neste artigo – de índole essencialmente qualitativa e baseada num 
estudo de caso – pretendeu estudar as potencialidades da discussão de controvérsias 
sociocientíficas, através da representação de papéis, na apropriação de conhecimentos e no 
desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de uma cidadania crítica e 
participativa.  

Vinte e cinco alunos de uma turma de Biologia de 12.º ano participaram em duas 
actividades de representação de papéis centradas, respectivamente, nos temas Procriação 
Medicamente Assistida e Manipulação da Informação Genética Humana. Como 
metodologias de recolha de dados recorreu-se à observação das actividades, à aplicação de 
um inquérito aos participantes, à análise de conteúdo de documentos onde os alunos 
apresentaram a base da argumentação utilizada na fundamentação de cada um dos papéis 
representados e à realização de entrevistas semi-estruturadas a alguns dos alunos 
participantes. Os documentos elaborados pelos alunos, as respostas ao questionário, os 
registos de observação e as transcrições das entrevistas foram submetidas a análise de 
conteúdo. 

Os resultados obtidos permitem afirmar que as actividades realizadas neste estudo 
contribuíram para o desenvolvimento de capacidades e para a apropriação de 
conhecimentos relevantes para a vida e indispensáveis à compreensão e discussão de 
controvérsias sociocientíficas e ao exercício de uma cidadania responsável. 

Palavras-chave: Controvérsias sociocientíficas; Actividades de representação de papéis; 

Argumentação; Conhecimento científico. 

Introdução  

Em sociedades democráticas o objectivo primordial do ensino das Ciências deverá ser 

ajudar a preparar cidadãos informados, capazes de reflectir, decidir e agir relativamente a 

assuntos científicos controversos com impacto social. Mas como alcançar esse objectivo? 

De acordo com as várias possibilidades, integradas numa perspectiva de ensino 

construtivista, o presente estudo sugere uma abordagem das controvérsias sociocientíficas 

integradas nos conteúdos curriculares, com recurso a actividades de representação de 

papéis. 
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Actividades de Representação – Potencialidades na Abordagem das Controvérsias 

Sociocientíficas 

As controvérsias sociocientíficas (CSC) centram-se em polémicas, despoletadas pelos 

eventuais impactos sociais de inovações científicas e tecnológicas, que dividem a 

comunidade científica e a sociedade em geral, e para as quais diferentes grupos de 

cidadãos propõem explicações e tentativas de resolução incompatíveis, baseadas em 

valores alternativos (Reis, 2004). As discussões em torno das CSC constituem uma 

experiência escolar enriquecedora e potenciadora do desenvolvimento de competências 

múltiplas, por poderem ser consideradas segundo várias perspectivas, não apresentarem 

conclusões simples, dependerem do grau de conhecimento científico dos intervenientes, 

integrarem valores familiares e culturais e envolverem moral, ética, emoção, afectividade e 

intuição (Koslø, 2001; Sadler e Zeidler, 2002).  

As actividades de representação de papéis constituem uma abordagem possível para a 

discussão de CSC em contexto de sala de aula. Trata-se de actividades contextualizadas, 

nas quais os alunos são convidados a desempenhar determinados papéis, produzindo a 

linguagem e o conteúdo apropriados para o contexto específico do papel a representar 

(Dangerfield, 1991). A construção dos papéis deverá ter em conta as características e 

expectativas das personagens, as expectativas dos outros e a posição das entidades oficiais 

(Ments, 1990). As actividades de representação permitem a abordagem de situações que se 

configurem como dilemas sociais, convidando os participantes a “entrar na pele” das 

personagens, motivando-os para a pesquisa de conhecimento científico e tecnológico e 

para a compreensão dos valores e dos interesses sociais, políticos e/ou económicos dessas 

personagens. Esta abordagem facilita o conhecimento das potencialidades e dos limites da 

Ciência e a compreensão de que esta não constitui a única área importante na tomada de 

decisões, devendo ser consideradas várias outras dimensões representadas pelas diversas 

personagens (Koslø, 2001). As actividades de representação de papéis criam oportunidades 

pedagógicas para o desenvolvimento cognitivo, moral e comunicacional. 

A concepção e implementação de actividades de representação de papéis deve atender a 

alguns aspectos, nomeadamente:  

Recorrer a um tema actual e relevante relacionado com tópicos curriculares;  

Estruturar a actividade de forma a que não existam respostas certas ou erradas, dependendo 

a decisão final apenas dos argumentos, persistência, forma de comunicação e debate de 
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ideias dos participantes; 

Utilizar uma abordagem promotora de trabalho colaborativo envolvendo grupos 

heterogéneos;  

Clarificar de forma precisa os objectivos da actividade e o desempenho esperado de cada 

grupo/aluno, com especial ênfase nas situações envolvendo a representação de personagens 

com posições contrárias às defendidas pelos “actores”; 

Atribuir o tempo necessário para a implementação da actividade; e 

Reservar um período final para reflexão sobre a actividade realizada que permita a 

clarificação de posições e a avaliação dos objectivos inicialmente previstos (Cherif e 

Somervill, 1995; Duveen e Solomon, 1994; Ments, 1990; Simonneaux, 2001). 

As actividades de representação de papéis sobre CSC, bem planeadas e executadas, 

entusiasmam os alunos e criam oportunidades pedagógicas para a apropriação de 

conhecimento científico e tecnológico e para o desenvolvimento cognitivo, moral e 

comunicacional (Cherif e Somervill, 1995; Lewis e Leach, 2006; Ments, 1990). A 

exploração de dilemas sociais de natureza sociocientífica, com recurso a actividades de 

representação, encoraja os alunos a confrontar os aspectos morais da ciência e aproxima o 

ensino das ciências de vivências do dia-a-dia (Sadler e Zeidler, 2002).  

As actividades de representação de papéis constituem, ainda, um bom contexto para o 

desenvolvimento e exercício de competências de cidadania crítica e activa. Confrontam o 

indivíduo com personagens representantes dos diversos sectores da sociedade, com 

diferentes pontos de vista, promovem a reflexão e a argumentação num clima de 

democracia potenciando-se como um bom contexto de promoção de valores e processos 

típicos de uma sociedade democrática e de aprendizagem e conquista de cidadania (Reis, 

2003). 

Metodologia 

Esta investigação constitui parte de um projecto mais alargado – de índole essencialmente 

qualitativa e baseado em estudos de caso – centrado no estudo das potencialidades da 

discussão de controvérsias sociocientíficas na apropriação de conhecimentos e no 

desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de uma cidadania crítica e 

participativa. Este artigo centra-se no estudo das potencialidades educativas de um tipo 

específico de actividade de discussão: a representação de papéis. 
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Os 25 alunos (17 raparigas e 8 rapazes) de uma turma de Biologia de 12.º ano participaram 

em duas actividades de representação de papéis centradas, respectivamente, nos tópicos 

curriculares relativos a “Procriação Medicamente Assistida” e “Manipulação da 

Informação Genética Humana”.  

A professora acumulou os papéis de docente e de investigadora. 

Como metodologias de recolha de dados recorreu-se à observação das actividades, à 

aplicação de um inquérito aos participantes, à análise de conteúdo de documentos onde os 

alunos apresentaram a base da argumentação utilizada na fundamentação de cada um dos 

papéis representados e à realização de entrevistas semi-estruturadas a alguns dos alunos 

participantes. Os documentos elaborados pelos alunos, as respostas ao questionário, os 

registos de observação e as transcrições das entrevistas foram submetidas a análise de 

conteúdo. 

Ambas as actividades de representação de papéis foram concebidas e implementadas 

procurando atender aos aspectos referidos no enquadramento teórico deste estudo. As 

actividades foram organizadas através da distribuição de 12 papéis distintos (situações 

controversas relacionadas com o tema em estudo) a 12 pares de alunos. O 25.º aluno – com 

o apoio da professora – ficou responsável pela moderação da discussão. Logo, toda a turma 

participou em cada uma das representações. As actividades envolveram várias fases: a) 

uma primeira sessão de planificação geral, na sala de aula, para clarificação dos objectivos, 

dos procedimentos e do desempenho esperado de cada par de alunos, constituição dos 

grupos, atribuição de papéis; b) a pesquisa de informação e a fundamentação dos 

papéis/situações em análise e discussão (efectuada em horário extra-lectivo); c) a sessão de 

representação e discussão dos papéis em sala de aula; d) a redacção de uma narrativa por 

par/grupo que reunisse os argumentos apresentados durante a respectiva representação. 

As sessões de representação foram observadas pela professora/investigadora e o 

desempenho de cada par registado numa grelha construída para o efeito.  

Depois de concluídas as duas actividades de representação, os alunos responderam a um 

inquérito que pretendeu aceder, de forma rápida e abrangente, às suas concepções acerca 

das potencialidades educativas destas actividades e inventariar os aspectos positivos e 

negativos e as principais dificuldades por eles identificados. Com o objectivo de 

aprofundar e clarificar os aspectos referidos nas respostas aos questionários, procedeu-se à 

realização de entrevistas semi-estruturadas a 8 alunos (5 raparigas e 3 rapazes) 
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seleccionados ao acaso. 

Os documentos elaborados por cada par de alunos, as respostas ao questionário, os registos 

de observação e as transcrições das entrevistas foram submetidas a análise de conteúdo de 

tipo categorial (Bardin, 1977). A análise dos documentos pretendeu aceder à qualidade da 

argumentação e identificar o conhecimento científico mobilizado na representação da 

personagem. 

Apresentação e Discussão de Resultados 

Neste artigo, em resultado das limitações de espaço impostas, apresenta-se apenas uma 

síntese dos resultados obtidos ao nível: a) do conhecimento científico mobilizado pelos 

alunos durante as actividades de representação de papéis; b) da qualidade da argumentação 

realizada; e c) das opiniões dos alunos relativamente às potencialidades educativas destas 

actividades. 

Grau de mobilização do conhecimento científico  

Na primeira actividade de representação – Reprodução Medicamente Assistida – os grupos 

de alunos revelaram graus de pesquisa elevado (recorrendo a mais conceitos do que 

aqueles que constam do programa e foram aprendidos nas aulas – 50% dos grupos) e muito 

elevado (ultrapassando bastante os conceitos referidos na aula – 50% dos grupos). O 

suporte científico dos argumentos apresentados variou entre o satisfatório (mobilização 

considerável de conceitos mas com incorrecções científicas pontuais); bom (mobilização 

considerável de conceitos, sem qualquer incorrecção científica) e muito bom (mobilização 

e domínio de conceitos de nível elevado). A distribuição dos grupos por estes três níveis de 

desempenho foi equilibrada (um terço em cada categoria). Um terço dos grupos mobilizou 

exclusivamente conhecimento da área da medicina/biologia, tendo os restantes recorrido a 

outro tipo de conhecimentos, nomeadamente das áreas jurídica, política, social e religiosa. 

Na segunda actividade de representação – Manipulação da Informação Genética Humana –

participou menos um grupo, por terem faltado dois alunos. Os grupos apresentaram níveis 

de pesquisa satisfatório (aplicando conceitos aprendidos em sala de aula e que constam do 

programa – dois grupos), elevado (três grupos) e muito elevado (seis grupos). A pesquisa 

permitiu aos grupos construir discursos, com suporte científico, qualitativamente 

diferentes: dois grupos apresentaram níveis satisfatórios, outros dois apresentaram um 

nível bom e os restantes sete grupos apresentaram um discurso científico muito bom. À 
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excepção de um grupo, que mobilizou apenas conhecimentos na área da biologia/medicina, 

todos os outros apoiaram as suas fundamentações não só nestas áreas do conhecimento 

mas também em dados de natureza jurídica, política e social. 

A análise dos resultados revela que, de uma forma geral, os alunos envolveram-se 

empenhadamente nestas actividades. Autonomamente, realizaram pesquisas através das 

quais obtiveram informação científica necessária à análise das situações em discussão. O 

grau de apropriação dos conceitos científicos foi, maioritariamente, bom e muito bom. 

Durante a realização destas actividades os alunos não se limitaram a aplicar conhecimentos 

abordados nas aulas, tendo investido em conhecimento adicional, de natureza diversa, para 

uma melhor discussão dos problemas em causa. 

A maioria dos alunos abordou as questões em discussão numa perspectiva global, não se 

restringindo aos conceitos médicos/biológicos inerentes. O conhecimento científico foi 

encarado, pela grande maioria dos alunos, numa perspectiva integradora, com especial 

atenção à dimensão social da ciência. Verificou-se, a este nível, uma evolução entre as 

duas actividades, no sentido de uma maior valorização da dimensão social da ciência. 

Qualidade da argumentação   

A análise dos documentos – com os argumentos apresentados por cada par/grupo durante a 

representação do seu papel – permitiu avaliar a qualidade da argumentação, que foi 

bastante diversa conforme se pode constatar pelos exemplos seguintes: 

Na primeira actividade de representação, o grupo que desempenhou o papel de um casal 

constituído por um homem estéril e uma mulher fértil que tencionavam recorrer a técnicas 

de reprodução medicamente assistida para ter filhos, construiu uma argumentação que 

apoia essa pretensão com base em alguns fundamentos de natureza científica como, por 

exemplo, “…o médico constatou que o Rodrigo apresentava um problema ejaculatório, 

mais propriamente azoospermia”. Contudo, os alunos não previram qualquer contra-

argumento com que poderiam ser confrontados pelos outros pares/grupos e, 

consequentemente, também não elaboraram a respectiva refutação. 

Ainda relativamente à primeira actividade de representação, e ao caso de um casal 

homossexual que pretende recorrer a técnicas de reprodução medicamente assistida para 

ter filhos, a qualidade de argumentação foi bastante boa. Os alunos concordaram com a 

pretensão do casal e suportaram esta decisão recorrendo a fundamentos diversificados e de 

qualidade (artigo 6.º, item 1 da lei nº32/2006 – Legislação Portuguesa sobre PMA; artigos 

812 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

1.º e 2.º da Declaração Universal dos Direitos de Homem; artigo 10.º da Carta de Direitos 

Sexuais e Reprodutivos da International Planned Parenthood Federation; resultados 

referentes a estudos científicos sobre crianças educadas por homossexuais). Na sua 

apresentação também discutiram vários contra-argumentos que haviam previsto (por 

exemplo: “Um casal homossexual não deve ter direito a recorrer às técnicas de PMA 

porque a sociedade não está preparada para tal.”) e elaboraram as respectivas refutações 

(“As sociedades evoluem, o exemplo da legalização do aborto. Em muitos países estas 

situações são legais.”). 

Relativamente à segunda actividade de representação – Manipulação da Informação 

Genética Humana – e ao caso de uma empresa de aviação que não admite um piloto pelo 

facto de ser heterozigótico para a anemia falciforme, a qualidade de argumentação foi boa. 

O grupo decidiu desenvolver tanto a perspectiva do indivíduo como a perspectiva da 

empresa através de afirmações como, por exemplo: “O indivíduo X, apesar da anemia 

falciforme, tem direito a concorrer à vaga de piloto em pé de igualdade com os outros 

concorrentes.” e “A companhia de aviação tem direito a exigir testes genéticos aos futuros 

pilotos fazendo depender a sua admissão dos resultados destes testes”. Apresentaram 

fundamentos para ambas as perspectivas recorrendo: 1) no primeiro caso, a opiniões de 

geneticistas, às características das cabines dos aviões em termos de pressurização e, ainda, 

ao artigo 13.º da lei nº12/2005 da Legislação Portuguesa sobre Informação Genética 

Pessoal e Informação de Saúde; 2) no segundo caso, ao valor da segurança, às 

características das cabines (“apesar de pressurizadas não igualam a pressão do nível do 

mar”) e, ainda, a exemplos de situações concretas (“história de um candidato a um curso de 

aviação, com anemia falciforme, que morreu subitamente durante um treino de voo”). Os 

argumentos de uma perspectiva constituíram os contra-argumentos da outra e vice-versa, e, 

assim, os alunos conseguiram antecipar contra-argumentos e trabalhar as respectivas 

refutações. 

O desempenho dos alunos ao nível da argumentação sofreu uma evolução de uma 

actividade para a outra, o que poderá relacionar-se com a familiaridade crescente com este 

tipo de actividade e com o treino desta competência. 

Opiniões dos alunos acerca das potencialidades das actividades de 

representação de papéis 

A análise dos resultados do questionário e das entrevistas permite depreender que os 
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alunos, além de terem apreciado as actividades de representação de papéis atribuem-lhes 

várias potencialidades educativas, nomeadamente, na apropriação de conhecimentos 

científicos, no desenvolvimento de capacidades de pesquisa de informação, argumentação 

e comunicação e, ainda, na modificação de atitudes face a dilemas sociocientíficos, 

permitindo-lhes considerar a perspectiva do outro e ganhar proximidade com estas 

situações e fomentando uma atitude mais reflexiva, crítica e tolerante. Estes resultados 

demonstram que os alunos não consideraram as actividades de representação de papéis 

uma “perda de tempo” ou um “entrave à preparação científica”, contrariando uma 

concepção comum entre os professores (Ments, 1990; Reis, 2004). 

As principais dificuldades referidas pelos alunos residiram na estruturação de argumentos e 

na defesa de ideias opostas às suas. Contudo, relativamente a esta última dificuldade, os 

alunos consideraram-na bastante enriquecedora, referindo que “colocar-se no papel do 

outro” os obrigou a reflectir mais sobre as situações e a compreender e valorizar as 

opiniões alheias. 

Considerações Finais 

Os dados recolhidos neste estudo contrariam a concepção comum entre os professores de 

que as actividades de representação de papéis constituem uma “perda de tempo”, “uma 

brincadeira” e um “entrave à preparação científica”. Constataram-se potencialidades das 

representações realizadas na motivação dos alunos para a pesquisa e análise de informação 

sobre os assuntos em discussão, no reforço da aprendizagem e aplicação de conhecimentos 

científicos, na promoção do trabalho colaborativo, no desenvolvimento das capacidades de 

comunicação e argumentação, na compreensão da relevância das aprendizagens escolares 

para a interpretação de situações e a resolução de problemas da vida dos cidadãos e na 

construção de uma imagem da ciência e da tecnologia como empreendimentos 

influenciados por inúmeros factores humanos (hierarquizações de valores, conveniências 

pessoais, questões financeiras, pressões sociais, etc.) e pela controvérsia. 

Verificou-se que os grupos de alunos com menor domínio dos conceitos científicos 

relacionados com cada tema apresentaram sempre dificuldades de argumentação enquanto 

os alunos com melhor domínio científico tiveram um desempenho argumentativo 

diversificado. Estes resultados parecem confirmar a perspectiva de Lewis e Leach (2006), 

segundo a qual um nível reduzido de conhecimento científico relacionado com 

determinada controvérsia sociocientífica limita a capacidade de discussão e de tomada de 
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decisão acerca dessa questão.  

Os resultados obtidos permitem afirmar que as actividades realizadas neste estudo 

contribuíram para o desenvolvimento de capacidades e a apropriação de conhecimentos 

relevantes para a vida e indispensáveis à compreensão e discussão de controvérsias 

sociocientíficas e ao exercício de uma cidadania responsável. 
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Resumo 

A presença constante da ciência e tecnologia no dia-a-dia torna imperativo que os cidadãos 
tenham conhecimentos científicos gerais para compreenderem as soluções necessárias à 
mitigação de problemas ambientais, que deverão ter em conta os riscos e benefícios, as 
limitações da ciência e as vantagens e desvantagens económicas. É necessário formar 
jovens, com espírito crítico face ao conhecimento científico, cabendo aos professores, 
motivá-los para o seu estudo. 

O presente estudo aplica-se em duas turmas do 8º ano, sendo uma de controlo e outra de 
intervenção. Foi elaborado um teste escrito, utilizado como pré e pós-teste, entre os quais 
se leccionam os conteúdos de Som e Luz. Foram igualmente utilizadas, para recolha de 
dados, entrevistas, observação directa e um questionário de opinião. 

Nas duas turmas aplicou-se uma reestruturação da sequência dos conteúdos de forma a 
optimizar o tempo disponível permitindo a realização das actividades laboratoriais (AL), 
além de uma melhor interligação entre os temas Som e Luz. Na turma de intervenção 
recorre-se a AL complementares das usualmente utilizadas e das sugeridas pelas 
Orientações Curriculares, enquanto na turma de controlo apenas estas se realizam. 

Após intervenção verifica-se a desmistificação das concepções incorrectas diagnosticadas, 
além de uma nova postura dos alunos perante o estudo e impacto das ciências no dia-a-dia, 
através de um ensino motivador de orientação construtivista com recurso a AL realizadas 
com recurso a materiais acessíveis ao professor. 

Palavras-chave: aquecimento global, actividades laboratoriais, som; luz; educação para 

desenvolvimento sustentável. 

Introdução 

A mitigação dos problemas ambientais como o aquecimento global, que resultam do 

desenvolvimento científico e tecnológico, requerem uma solução que tenha em conta os 

riscos e benefícios, as limitações da ciência e as vantagens e desvantagens económicas. É 

assim necessário formar jovens, com espírito crítico face ao conhecimento científico. Para 

tal, necessitam de compreender não só os conceitos científicos mas também os seus 

mecanismos.  

Os curricula escolares foram, durante muito tempo, elaborados por cientistas que viam as 

disciplinas de ciências na escola como uma preparação para um curso superior nessas 
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áreas. Contudo falharam quer na cativação de alunos para o ensino superior nessas áreas, 

quer na formação científica geral dos que não as pretendiam seguir. Segundo Osborne & 

Dillon (2008) as disciplinas de ciências devem educar em ciência e não funcionar como 

uma pré-formação profissional, sendo o principal objectivo da educação em ciência 

elucidar os alunos sobre as explicações científicas do mundo que os rodeia e o que ela lhes 

pode oferecer.  

A diferença entre a ciência estudada nas escolas e aquela que os alunos ouvem nos meios 

de comunicação foi profunda, tendo-se, progressivamente, vindo aproximar os conteúdos 

leccionados dos interesses dos alunos e da realidade profissional. Contudo na prática, os 

professores ainda sentem dificuldade em motivar os alunos para o seu estudo. São então 

necessárias mais investigações relativamente à inovação dos curricula e adequação de 

recursos de forma a motivá-los, não através do facilitismo, tornando-as um caminho mais 

fácil, mas através do desenvolvimento do gosto pelas ciências. Devem assim, os alunos, ter 

contacto com diferentes experiências educativas como trabalho de campo, AL e pesquisas 

diversas.  

O curriculum em vigor permite uma gestão de conteúdos de modo a torná-lo mais 

experimental, reconhecendo valor ao conhecimento prático dos professores e legitimando o 

trabalho destes como fazedores de curriculum (Galvão & Freire, 2004). Também as 

OCCFN (Orientações Curriculares - Ciências Físicas e Naturais) delegam a cada professor 

a gestão curricular, podendo adaptá-lo à especificidade dos alunos efectuando experiências 

educativas adequadas à realidade escolar (OCCFN, 2001, pág. 4). 

A motivação para o estudo das ciências não se consegue através de um ensino em blocos 

dissociados, mas sim através de um ensino generalista, associado à realidade vivida pelos 

alunos, sendo para tal necessário vivências como a de realização de actividades 

experimentais com manuseamento de diferentes instrumentos que “deve ser planeada com 

os alunos, decorrendo de problemas que se pretende investigar e não constituem a simples 

aplicação de um receituário.” (COCFN, 2001, pág. 131). As AL devem ter em vista a 

aquisição de conhecimentos científicos que melhorem a literacia científica dos alunos 

proporcionando-lhes domínio de conhecimentos, de comunicação e de atitudes através do 

seu envolvimento no processo de ensino e aprendizagem. O professor tem que ter uma 

perspectiva global do mundo e inseri-lo no curriculum escolar, distanciando-se do ensino 

compartimentado e transmitindo diferentes naturezas de conhecimentos e espírito crítico 
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perante a ciência e tecnologia, sendo “a compreensão do professor a maior componente no 

desenvolvimento com sucesso de um currículo CTS” (Galvão & Freire, 2004, pág. 4). 

Segundo Galvão et al. (2004) a principal fonte a que os professores recorrem para 

elaboração dos recursos lectivos são as Orientações Curriculares (OC) e o manual 

adoptado e a segunda refere-se essencialmente à Internet e a outros manuais escolares. 

Apesar das inúmeras fontes, estas nem sempre se traduzem em inovações educativas.  

As principais dificuldades sentidas pelos professores na aplicação das OC prendem-se com 

a organização da escola, destacando-se a carga horária reduzida atribuída a Ciências 

Físico-Químicas face à extensão dos conteúdos, associada ao “ pouco envolvimento dos 

alunos nas actividades que lhes são propostas” (Galvão et al., 2004, pág. 10) e a falta de 

recursos das escolas (equipamento e laboratório).  

Leite e Esteves (2005) consideram as aulas de ciências, onde se realizam AL, como “um 

dos contextos escolares propício à aprendizagem da identificação de evidências a partir de 

dados e à sua utilização na construção de argumentos e ideias”. Estas devem então ser 

introduzidas em sala de aula, para que se possa desenvolver a capacidade de lidar com 

dados e evidências essenciais à compreensão dos conteúdos científicos, bem como a 

capacidade de argumentação, de espírito crítico e encadeamento lógico. Mas para tal o 

professor não se pode cingir a actividades de receita nem pode esperar que através da 

simples observação os alunos consigam descobrir os conteúdos a ela associados. A maioria 

das AL apenas permite observar o que ocorre e não o porque dessa ocorrência. Para tal é 

necessário a análise da observação, e uma articulação entre a vertente técnica e a vertente 

intelectual, porque “se é verdade que ensinamos ciências porque as ciências são disciplinas 

práticas, também é verdade que ensinamos ciências porque elas são disciplinas teóricas.” 

(Leite, n.d., p.13). Esta pode ser conseguida através da formulação de hipóteses 

explicativas prévias à realização da AL que posteriormente têm que ser aceites ou 

rejeitadas recorrendo à reflexão, argumentação e espírito crítico. Neste processo o 

professor não pode negligenciar os efeitos negativos das concepções erradas sobre a 

aprendizagem dos conteúdos teóricos científicos, que estão vastamente documentados e 

são reconhecidos pelas comunidades científicas.  

Leite (n.d) refere que vários professores consideram a unidade temática sobre som muito 

abstracta e logo de difícil compreensão para os alunos, mas que pode ser tornada mais 

acessível e concreta através das actividades laboratoriais (AL), onde o aluno terá um papel 

activo na aula, cativando-o e estimulando o estudo e compreensão dos conceitos.  
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Quando os professores são questionados sobre quais os objectivos que pretendem atingir 

através da realização de AL, as respostas mais comuns prendem-se com a motivação dos 

alunos, desenvolvimento de capacidades técnicas e melhor compreensão dos conteúdos. 

Actualmente a estes objectivos acresce outros relacionados com o ensino CTS (Matos, 

2001) e educação para um desenvolvimento sustentável, como por exemplo autonomia, 

curiosidade, capacidade de argumentação, de crítica e de cooperação.  

Neste estudo pretende-se fomentar a motivação dos alunos intervenientes, recorrendo a AL 

com orientações construtivistas. Através da sua utilização, o aluno terá uma participação 

activa no processo de ensino e aprendizagem, cativando-o e estimulando o estudo e 

compreensão dos conceitos. Tem assim esta investigação como objectivos: contribuir para 

a formação e responsabilização ambiental dos alunos, promover o gosto pela física, 

recorrendo a AL de simples realização e exequíveis com materiais de fácil acesso, 

desenvolver uma perspectiva de enriquecimento da sua literacia científica e superar 

concepções infundadas sobre alguns conceitos associados a ondas e mais especificamente a 

Luz e Som. 

Estudos como o de Jardim et al. (2008) concluem que a investigação educacional referente 

a ondas é muito escassa apesar da sua relevância em situações do dia-a-dia. Esta realidade 

também foi sentida pelos autores, tornando este estudo pertinente. 

Metodologia  

 O presente estudo aplicou-se durante 14 aulas, em duas turmas do 8º ano, sendo uma 

amostra por conveniência, por a segunda autora ser também a professora de C.F.Q.. 

Através de um questionário sócio-demográfico, as turmas foram consideradas homogéneas 

sendo uma utilizada como turma de controlo (TC) e outra de intervenção (TI). 

Elaborou-se um teste escrito, utilizado como pré e pós-teste, entre os quais se leccionou os 

conteúdos programáticos Som e Luz. Para recolha de dados recorreu-se igualmente à 

observação directa, entrevistas de grupo e um questionário de opinião adaptado de Fonseca 

(2009).  

Sendo o manual um recurso privilegiado pelo professor, não podíamos cingirmo-nos às 

OCCFN. A selecção das AL iniciou-se com a recolha das sugeridas nas OC, em manuais 

do 8º ano, internet e em livros de AL para jovens. Não é objectivo desta investigação 

analisar qualitativa ou quantitativamente as AL recolhidas.  
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Eticamente a TC não podia ser prejudicada, sendo por isso utilizada uma conjugação das 

AL sugeridas pelas OCCFN, por manuais e as realizadas pela professora-investigadora em 

anos anteriores de exercício.  

Não é objecto de estudo a sua relevância, mas houve preocupação em realizar AL 

pertinentes, adequadas ao nível escolar, e que permitissem uma distribuição uniforme ao 

longo da intervenção. Como critério final foram excluídas as que requeriam material 

laboratorial (ML) inexistente na maioria das escolas e demonstram uma perspectiva irreal 

dos recursos disponíveis. Foram seleccionadas 25 AL, das quais apenas 10 se realizaram 

na TC. 

As OCCFN sugerem o recurso a uma tina de ondas ou uma corda para o estudo das 

características das ondas. Recorreu-se a uma corda para fazer a distinção entre ondas 

longitudinais e transversais (TI+TC), bem como a uma tina de ondas. É possível 

improvisar a tina com um simples recipiente rectangular, transparente, sem relevos e 

cantos arredondados. A tina de ondas permite visualizar conceitos importantes, para além 

dos sugeridos nas OCCFN, sendo considerado pela professora-investigadora um recurso 

privilegiado e por isso utilizado em quatro actividades na TI, nomeadamente no estudo de 

vários tipos de ondas (circulares, planas, transversais e longitudinais), suas características 

(velocidade de propagação e comprimento de onda) e propriedades (reflexão e refracção). 

No pré-teste, verificou-se a ligação de onda às ondas do mar e algumas referências às 

ondas de calor, com certeza fruto dos meios de comunicação. Após a intervenção, as 

respostas obtidas na TI transparecem uma melhor compreensão do conceito de onda. 

A demonstração da necessidade de um meio material para a propagação do som consta nas 

OCCFN, contudo normalmente nos manuais é ilustrada teoricamente, possivelmente por 

requerer material raro em escolas básicas. Dada a relevância desta AL para a 

desmistificação de concepções erradas diagnosticadas é realizada (TI+TC) recorrendo a 

uma pequena campânula de vazio do Departamento de Física da Universidade de Coimbra. 

Os alunos consideram que as partículas do meio material viajam com as ondas. Esta é uma 

concepção errada igualmente detectada por Hrepic (n.d.) e Caleon e Subramanian (n.d.). 

Estudos como de Genezini et al (n.d.) comprovam que a mudança de concepções erradas é 

correlacionada ao tempo de estudo, quanto maior o tempo maior a taxa de sucesso na sua 

superação. Verificou-se que os conteúdos leccionados foram agregados às ideias existentes 

mas não desmistificaram a concepção errada, sendo necessário mais tempo para debater as 
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contradições que surgem e guiar os alunos a conclusões cientificamente correctas, que 

sozinhos não conseguem fazer. 

Na TI realizou-se uma AL para constatação que um som resulta da vibração de um corpo, 

usando um copo coberto com uma luva de látex, com um pequeno rádio no interior e 

pequenos grãos por cima. Esta Al é pouco sugerida em manuais, sendo normalmente 

abordada teoricamente.  

A propagação rectilínea da luz e a sua propagação em diferentes materiais é sugerida em 

alguns manuais e a sua propagação em diferentes materiais é normalmente só ilustrada, 

pelo que se procedeu à sua execução nas TI e TC. 

Diversas AL sugeridas pelos manuais recorrem a bancos de óptica, ML que normalmente 

não existe. A par da utilização da tina de ondas, também se procedeu a experiências extra 

para estudar a reflexão da luz (TI+TC) e do som (TI), reflexão especular e reflexão difusa 

da luz (TI - AL sugerida em saladefisica, não sendo sugerida nos manuais ou nas OCCFN), 

refracção da luz, adaptada de Fachada et al. (2003), usando um copo forrado e uma moeda 

no interior (TI+TC), refracção em lentes (TI) e divergência/convergência da luz em lentes 

(TI+TC), utilizando apontadores laser. Pretendeu-se torná-las portáteis e rapidamente 

concretizáveis. 

A reflexão do som não é normalmente sugerida pelos manuais e não consta das OCCFN. 

No entanto, é um conteúdo privilegiado numa perspectiva CTS: o eco ou a ressonância são 

facilmente exemplificados com o dia-a-dia. A AL realizada (TI) foi adaptada da proposta 

por Cavaleiro e Beleza (2007), tendo-se obtido resultados positivos na TI relativamente à 

TC. 

A simulação de uma fibra óptica proposta em Tudo Sobre Experiências, requereu 

adaptações, para melhorar a visualização, utilizando-se uma garrafa de 0,5 l ligeiramente 

inclinada (TI). Esta actividade torna-se pertinente, numa perspectiva CTS, numa época em 

que a aplicação das fibras ópticas se tem expandido. 

A formação de imagens em espelhos é recomendada pelas OCCFN, mas nem todos os 

manuais a apresentam. Planeou-se realizá-la apenas na TI, no entanto na aula da TC 

verificaram-se muitas dificuldades em os alunos compreenderem o conceito “imagem 

invertida”, mesmo recorrendo a fotografias do manual. Por questões éticas entendeu-se que 

a AL deveria ser realizada também na TC. Esta situação, não prevista, vem apoiar a 

necessidade da realização de AL. Os alunos somente através da observação puseram de 
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parte a sua percepção inicial. Os resultados relativos a este conteúdo, revelaram 

dificuldades na aplicação dos conhecimentos a novas situações. Na entrevista verificou-se 

que alguns alunos, sabiam caracterizar as imagens, mas não as associaram à função 

pretendida com cada espelho.  

O periscópio é referência comum nos manuais, e frequente nas escolas, permitindo 

exemplificar a associação de espelhos (TI+TC), e transposição CTS. 

Manuais como Manciel et al. (2007) propõem a observação de imagens de lentes. Optou-se 

por realizar uma AL simplificada, menos abrangente, mas equilibrada em termos de 

ilustração do conceito CTS e tempo disponível (TI).  

A decomposição da luz por um prisma é normalmente aconselhada pelos manuais, tendo-

se realizado nas TI e TC. A sua composição e subtracção, não é tão frequente, pelo que se 

realizou na TI, usando várias lanternas com papel celofane vermelho, azul e verde, assim 

como filtros magenta, ciano e amarelo. 

Ilustrou-se o efeito de estufa na TI, usando um candeeiro, uma placa de vidro e um 

termómetro, permitindo a sua interligação com conceitos como radiação infravermelha ou 

reflexão. 

É comum os manuais ilustrarem os atributos do som, como o timbre, com um osciloscópio 

mas não sugerem nenhuma AL, provavelmente por ser um ML inexistente na maioria das 

escolas básicas. Contudo, existindo um na Escola de implementação, foi utilizado na TI, 

em conjunto com um diapasão e alguns instrumentos musicais. 

Aplicou-se em ambas as turmas TI e TC uma reestruturação da sequência dos conteúdos, 

consistindo fundamentalmente em leccionar paralelamente Ondas, Som e Luz, permitindo 

optimizar o tempo disponível e realizar as AL, além de uma melhor interligação, não 

constituindo, no entanto, objecto de investigação,  

Considerações finais 

Constata-se uma diferença na evolução da aprendizagem na TI relativamente à TC, não se 

verificando qualquer efeito negativo a nível conceptual devido ao acréscimo de AL.  

A observação directa dos alunos envolvidos revelou um maior empenho nas aulas, tendo 

afectado positivamente a participação activa, assiduidade e comportamento da TI, e uma 

nova postura perante o estudo das ciências, particularmente a Física. 
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As dificuldades de compreensão e expressão da língua portuguesa poderão ter afectado os 

resultados. Diversas respostas demonstram que os alunos não compreendem o que lhes é 

pedido em questões mais elaboradas ou indirectas, contudo revelam na entrevista que os 

conteúdos foram adquiridos. 

A motivação para o estudo das ciências pode fazer-se desenvolvendo o gosto pelas ciências 

ou através do facilitismo, tornando-as um caminho mais fácil, o que em termos estatísticos 

é visível mais rapidamente e por isso politicamente mais tentador. No entanto, por esta via 

não estamos a formar cidadãos literatos cientificamente e aptos a participarem activamente 

em prole de um desenvolvimento sustentável. É necessária mais investigação que produza 

recursos e estratégias motivadoras e tenham, simultaneamente, presente uma abordagem 

em educação para desenvolvimento sustentável através de uma problematização dos 

benefícios e prejuízos da ciência em aplicações no dia-a-dia porque, como Prestes e 

Cappellettpo (2008) defendem, só através de uma contextualização das ciências, será 

possível formar alunos capazes de um espírito crítico da relação CTS.  
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Resumo 

Este trabalho aponta como a promoção da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
pode ser implementada através do estudo de questões socio-ambientais e da biodiversidade 
da Serra Algarvia, utilizando estratégias de resolução de problemas. 

O trabalho realizou-se com alunos do 3º ciclo do Ensino Básico de uma Escola do Algarve, 
no âmbito do Clube de Ciências e teve como principais objectivos contribuir para a 
formação científica dos alunos, relativamente a problemas socio-ambientais locais que 
perturbem o desenvolvimento sustentável, sensibilizar para a importância da preservação 
de actividades humanas, ligadas à extracção da cortiça, e da biodiversidade como factores 
de sustentabilidade e desenvolver competências de resolução de problemas e tomadas de 
decisão. 

Os instrumentos de avaliação utilizados neste estudo foram questionários, entrevistas e o 
diário dos professores. 

Com este estudo pensamos poder indicar que os alunos têm demonstrado, entre outros 
aspectos, maior conhecimento da biodiversidade e dos problemas ambientais da área em 
estudo; uma opinião mais crítica e fundamentada relativamente ao impacto socio-ambiental 
nas regiões estudadas; atitudes de maior respeito pelo ambiente e de afectividade para com 
os seres vivos estudados, maior espírito crítico face às situações problemáticas e maiores 
competências a nível da resolução de problemas. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; questões socio-ambientais; 

biodiversidade; serra Algarvia; clube de Ciências 

Introdução e Objectivos do estudo 

Vivemos, segundo alguns autores, uma situação de autêntica “emergência planetária”, 

marcada por uma série de graves problemas estreitamente relacionados. Exemplos destes 

problemas são a contaminação e degradação dos ecossistemas, o esgotamento de recursos, 

o crescimento incontrolável da população mundial, os desequilíbrios insustentáveis e a 

perda da diversidade biológica e cultural. Esta situação de emergência planetária aparece 

associada a comportamentos individuais e colectivos orientados para a procura de  

benefícios particulares a curto prazo, sem tomar em conta as suas consequências para com 

os outros ou para com as futuras gerações. 
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Na actual conjuntura mundial, a proclamação da Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável, para o período de 2005 a 2014, pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em Dezembro de 2002, surge como o reconhecimento máximo dessa 

emergência planetária, sendo a educação um indispensável elemento para atingir o 

desenvolvimento sustentável (Arima, Konaré, Lindberg e Rockefeller, 2004).  

A educação para o desenvolvimento sustentável é segundo a Unesco (1997) um conceito 

dinâmico que envolve uma nova visão de educação que procura sensibilizar pessoas de 

todas as idades para assumirem responsabilidades, para criarem e se envolverem na 

construção de um futuro sustentável. A educação a todos os níveis pode ajudar a 

transformar o mundo de amanhã, fornecendo aos indivíduos e à sociedade competências, 

perspectivas, conhecimentos e valores para viver e trabalhar de modo sustentável. 

Sendo a ciência um veículo essencial na educação para a sustentabilidade (Pedrosa, 

Gonçalves, Henrique e Mendes, 2003), torna-se importante reorientar a educação em 

ciência, no sentido de proporcionar contextos de construção, não só de conhecimentos, mas 

também de competências e atitudes que conduzam a um comprometimento para com 

questões ambientais e sociais. É também fundamental que a educação formal (desde a 

Escola até à Universidade) e informal (museus, media…) em ciência proporcione uma 

percepção correcta dos problemas e contribua para fomentar atitudes e comportamentos 

para construir um desenvolvimento sustentável.  

Neste enquadramento, a educação contemporânea deve buscar uma ciência contextualizada 

capaz de contribuir para uma aprendizagem significativa, que garanta a formação de 

indivíduos conscientes e comprometidos com a construção de uma sociedade sustentável 

(Rodrigues e Farrapeira, 2008).  

Um dos objectivos estratégicos da década para o desenvolvimento sustentável é 

transformar a Escola num pólo de produção e de difusão de informação sobre o 

desenvolvimento sustentável e educação para o desenvolvimento sustentável, ao nível local 

e nacional, assim como num agente de intervenção, e num motor de mobilização da 

sociedade através dos alunos, das suas famílias e da restante comunidade educativa. Desta 

forma é fundamental o desenvolvimento de trabalhos que visem promover a educação para 

a sustentabilidade, tendo como contexto de trabalho áreas de grande interesse ambiental  
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próximas da Escola. Atendendo a que a educação para a sustentabilidade procura o 

equilíbrio entre o desenvolvimento humano e económico e as tradições culturais e o 

respeito pelos recursos naturais, a Serra Algarvia, área natural próxima da Escola, pode ser 

um bom contexto de ensino/aprendizagem destes aspectos, considerados fundamentais na 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 

A Serra Algarvia é uma área biogeográfica constituída por extensos sobreirais, 

ecossistemas de elevado valor natural e que permitem uma exploração agrícola em plena 

harmonia com a natureza. Desde há milhares de anos que o Homem extrai a cortiça, sendo 

actualmente um dos produtos portugueses mais exportados. Devido ao elevado valor deste 

produto natural, os sobreirais têm sido conservados, assim como toda a sua biodiversidade. 

Contudo, os incêndios de 2003 e 2004, associados às dificuldades inerentes à gestão 

florestal têm colocado em risco os sobreirais e as actividades económicas associadas a 

estes ecossistemas. A preservação dos recursos naturais da Serra Algarvia, das suas 

tradições e das actividades económicas depende de um desenvolvimento rural, que associe 

a dimensão ambiental, social e económica. Importa assim sensibilizar os jovens para as 

problemáticas associadas à Serra Algarvia, procurando aumentar o seu grau de 

conhecimento sobre os aspectos ambientais, sociais e económicos. Neste sentido, a 

resolução de problemas é uma estratégia extremamente importante, já que permite não só a 

construção de conhecimentos, mas também o desenvolvimento de competências e atitudes 

que visem uma participação activa e tomada de decisões de acordo com o desenvolvimento 

sustentável. 

O presente trabalho mostra como a promoção da educação para o desenvolvimento 

sustentável pode ser implementada através do estudo da biodiversidade e da interferência 

do Homem na Serra Algarvia, utilizando estratégias de resolução de problemas, em 

contextos próximos dos alunos. Pretende-se assim avaliar se, no contexto de um Clube de 

Ciências, a aprendizagem sobre questões socio-ambientais, centrada em contextos reais e 

próximos dos alunos são promotoras de conhecimentos, competências e atitudes 

consonantes com o desenvolvimento sustentável do planeta.  . 

Foram nossos objectivos contribuir para a formação científica dos alunos, relativamente a 

problemas ambientais e sociais locais, que perturbem o desenvolvimento sustentável, para 

que estes possam reflectir, opinar e futuramente tomar decisões fundamentadas, e  
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sensibilizar para a importância da biodiversidade como factor de sustentabilidade e para o 

impacto ambiental do Homem na Serra Algarvia. O estabelecimento de “relações 

afectivas” com os seres vivos foi também um aspecto a ter em conta, uma vez que, a 

aquisição de conhecimentos não é garantia para a mudança de comportamentos face ao 

ambiente, se estes conhecimentos não forem acompanhados de experiências que envolvam, 

entre outros aspectos, as emoções e o desenvolvimento e fortalecimento de atitudes de 

respeito pelo ambiente.  

Metodologia  

O presente estudo desenvolveu-se no âmbito de um Clube de Ciências que surgiu como 

forma de colmatar as dificuldades, sentidas pelos docentes, na implementação de 

actividades práticas em sala de aula. Este Clube iniciou a sua actividade no ano lectivo 

2007/2008 e tem como principais objectivos motivar os alunos para as aprendizagens em 

Ciências, fomentar o gosto pelo mundo natural, dar a conhecer o património natural da 

região e possíveis impactos ambientais da acção humana, promover o ensino experimental 

das ciências e desenvolver o sentido crítico relativamente a problemas ambientais. 

Atendendo a que a metodologia de resolução de problemas implica a escolha preferencial 

de temáticas e questões que contribuam para a educação para o exercício da cidadania, 

destacando-se nomeadamente problemáticas ambientais e outras de interesse socialmente 

reconhecido (Pedrosa, 2000), escolheu-se a Serra Algarvia como objecto de estudo das 

investigações desenvolvidas pelos alunos. Acrescente-se que esta selecção do objecto de 

estudo teve também em conta os interesses dos alunos.  

A Serra Algarvia inclui zonas abrangidas pela Rede Natura 2000, muitas delas prioritárias 

para a conservação de espécies ameaçadas, como o Lince Ibérico e a Águia de Bonelli. 

Contudo esta área biogeográfica encontra-se hoje muito afectada por actividades humanas, 

tais como, a florestação de produção e a construção de infra-estruturas pesadas, para além 

de outros factores de origem antropológica como a desertificação e os incêndios. A 

desvalorização contínua das actividades tradicionais e consequente redução da capacidade 

produtiva tem levado ao despovoamento do interior, aspecto que marca a vida das 

populações da Serra. Contudo, ainda subsistem actividades e produtos delas derivados que 

constituem autênticos ícones da cultura algarvia. A produção de licores, a aguardente de 

medronho, o artesanato e a produção de cortiça são disso exemplos. Acresce que, na sua  
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maioria, estas actividades são perfeitamente compatíveis com o uso sustentável dos 

recursos naturais e com a conservação da biodiversidade. Na Serra Algarvia são 

explorados, entre outros recursos, os seus extensos sobreirais, ecossistemas de elevado  

valor biológico e com enorme importância económica e social já que a cortiça representa o 

maior volume de exportações em Portugal. 

A amostra deste estudo foi constituída por vinte alunos, de diferentes turmas do 3º ciclo do 

Ensino Básico, que participaram no Clube de Ciências, dinamizado por três professores 

numa Escola do Algarve. O grupo controlo foi constituído por 20 alunos que não 

frequentaram o Clube de Ciências e que pertencem às mesmas turmas dos alunos do grupo 

experimental. Para o grupo controlo foram seleccionados alunos com um perfil semelhante 

aos que participaram no Clube de Ciências (mesma idade, mesmo sexo, mesmo nível de 

aprendizagens curriculares e o mesmo professor a leccionar a disciplina de Ciências 

Naturais).  

Descreve-se de seguida como planificamos, implementamos e avaliamos as actividades 

que integram o Clube.   

A resolução de problemas dá oportunidades de trabalho prático variado, constituindo-se 

como desafios a resolver e permitindo uma abordagem global dos problemas estudados 

(Miguéns e Garrett, 1991; Hodson, 2000). Tendo como questão central os aspectos 

ambientais e sociais da Serra Algarvia, foi desenvolvida, ao longo de 30 sessões, uma 

metodologia centrada na resolução de problemas. Em cada sessão foi feita uma pequena 

introdução para contextualização do problema em estudo. Seguidamente foram propostos 

pelos professores e pelos alunos problemas sobre a temática em estudo, cujo conteúdo se 

relacionava com a Serra Algarvia. Formularam-se hipóteses de trabalho, definiram-se e 

implementaram-se estratégias que consistiram num conjunto diversificado de actividades 

de carácter prático, tais como actividades de campo, laboratoriais, actividades de pesquisa 

de informação sobre materiais/dados recolhidos nas saídas de campo, comunicação de 

resultados e de avaliação do trabalho desenvolvido. Para a resolução de problemas os 

alunos dispunham dos materiais existentes no laboratório, de computador, da internet dos 

livros, entre outros. O trabalho laboratorial desenvolvido foi na maior parte das situações 

do tipo investigativo. O trabalho de campo teve um papel central nas investigações dos 

alunos. Nas saídas de campo procedeu-se à recolha de dados relacionados com a  
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biodiversidade (exemplos: estudo de artrópodes do solo, estudo de vestígios de Mamíferos, 

observação e identificação de líquenes, ervas aromáticas e outras espécies vegetais 

características da região) e com as actividades humanas desenvolvidas na Serra Algarvia e 

o seu impacto positivo e negativo nos ecossistemas. Face ao desenvolvimento urbano e aos 

hábitos de vida actuais os jovens de hoje têm cada vez menos experiências de contacto, 

exploração voluntária e directa da natureza, já que os tempos livres decorrem geralmente 

em ambientes fechados e desprovidos de elementos naturais. Torna-se por isso 

indispensável que os estudantes realizem este tipo de actividades, no contexto escolar, uma 

vez que para alguns estudantes é o único meio de obterem este tipo de experiências. Por 

outro lado, no estudo de um ecossistema é fundamental o trabalho de campo para a recolha 

de dados e para o estabelecimento de “relações afectivas” com os ecossistemas e a sua 

biodiversidade. Acreditamos que no estabelecimento destas “relações afectivas” 

desenvolvem-se atitudes de maior respeito para com o ambiente e motiva-se para a 

pesquisa e o conhecimento científico. Para alguns autores, a melhor forma para 

desenvolver nos jovens atitudes adequadas de respeito e colaboração na protecção do 

Ambiente é envolvê-los na resolução de problemas que afectam o Ambiente (Branco e 

Brochado, 2000). 

A comunicação dos dados das investigações realizadas pelos alunos foi sendo realizada no 

final de cada sessão, através da apresentação/partilha dos resultados obtidos. Parte do 

trabalho realizado ao longo deste ano lectivo foi apresentado a alunos do primeiro ciclo do 

Ensino Básico, no âmbito do laboratório aberto na Escola. Durante dois dias, os alunos do 

Clube de Ciências organizaram, prepararam, montaram e dinamizaram actividades 

práticas, de carácter laboratorial, centradas no estudo da biodiversidade.  

Ao longo de todas as sessões os alunos trabalharam de forma autónoma e colaborativa, 

promovendo-se essencialmente o ensino por pesquisa. 

Descreve-se de seguida dois exemplos temáticas trabalhadas ao longo de sessões deste ano 

lectivo (Tabela 1). 
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Tema Metodologia utilizada 

 

Biodiversidade da 

Serra Algarvia: 

Estudo de vestígios 

de Mamíferos 

 

Introdução ao tema em estudo. 

Questão-problema: Como se podem estudar os mamíferos existentes 

na Serra Algarvia? 

Formulação de hipóteses. 

Pesquisa de alguma informação pelos alunos. 

Saída de campo para recolha de excrementos de Mamíferos. 

Análise laboratorial de excrementos de alguns Mamíferos. 

Registo de dados e comunicação dos mesmos. 

Elaboração de moldes de pegadas. 

Registo de alguns resultados e conclusões. 

 

Interferência do 

Homem na Serra 

Algarvia 

Introdução ao tema em estudo. 

Questão-problema: De que forma o Homem explora a Serra 

Algarvia e quais as consequências das suas actividades? 

Formulação de hipóteses. 

Pesquisa de alguma informação pelos alunos. 

Saída de campo para recolha de dados relativos às actividades 

humanas desenvolvidas na Serra Algarvia (produção de cortiça, 

licores, medronho, figo, amêndoa) e às consequências dos incêndios. 

Registo de dados e conclusões. 

  

Tabela 1- Metodologia adoptada em relação a duas temáticas estudadas pelos alunos. 

Todo o trabalho foi sujeito a avaliação por parte dos alunos e dos professores envolvidos. 

A avaliação deste estudo consistiu na análise de questionários, entrevistas e diário do 

professor . 

Os principais parâmetros avaliados foram as aprendizagens (sobre biodiversidade, 

problemas ambientais e competências ao nível da resolução de problemas), a participação 

(a assiduidade dos alunos nas diferentes sessões) e o grau de envolvimento dos alunos. A 

avaliação foi realizada através da análise: da assiduidade dos alunos, das respostas às 

questões colocadas nos questionários, das respostas às entrevistas individuais e do diário 

de bordo dos professores intervenientes. Para a avaliação deste estudo foram construídos e 

validados questionários de conhecimentos que visaram o conhecimento da biodiversidade, 

interferência do Homem nos ecossistemas (incêndios, exploração da cortiça, 
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desenvolvimento das actividades tradicionais) e competências de resolução de problemas 

(dando um questão problema os alunos teriam de formulação de hipóteses, definição de 

estratégias para solução de problemas e fazer previsão de consequências). Este 

questionário de conhecimentos foi aplicado ao grupo controlo e ao grupo experimental. 

Também foram elaborados questionários de opinião, que foram aplicados no final de cada 

período, apenas ao grupo experimental. O diário de bordo dos professores foi elaborado ao 

longo de todo o ano lectivo e consiste na descrição e reflexão sobre todo o trabalho 

desenvolvido com os alunos. As entrevistas foram realizadas a 10 alunos do grupo 

experimental e tiveram como objectivos analisar aspectos como as expectativas dos alunos 

em relação ao Clube, aprendizagens efectuadas, as actividades que foram de maior agrado 

dos alunos e clarificar algumas respostas dadas nos questionários. 

Conclusões 

Através da análise dos resultados obtidos nos diferentes instrumentos de avaliação, 

pensamos concluir que: 

1) Os alunos demonstraram um elevado grau de participação e envolvimento nas 

várias actividades propostas. Uma grande maioria dos alunos frequentou todas as sessões 

do Clube de Ciências, trabalhando sempre com grande motivação e empenho. Pela análise 

do questionário de opinião conclui-se que 100% dos alunos afirmam ter gostado muito dos 

trabalhos desenvolvidos no Clube, pretendendo continuar a realizar este tipo de trabalho no 

próximo ano lectivo.  

2) Ao comparar os resultados obtidos com questionário de aprendizagens no grupo 

controlo e no grupo experimental conclui-se que o grupo experimental mostra um maior 

conhecimento da biodiversidade, dos problemas ambientais dos ecossistemas em estudo e 

das actividades humanas desenvolvidas na Serra. Por outro lado, os alunos demonstraram 

uma maior capacidade de definir estratégias de resolução de problemas de carácter 

ambiental, evidências comprovadas no questionário de conhecimentos, entrevista e no 

diário de bordo dos professores. 

2) Pela análise das entrevistas e dos dados registados no diário de bordo conclui-se 

que os alunos demonstraram atitudes de maior respeito pelo ambiente e de afectividade 

para com os seres vivos estudados e evidenciaram uma opinião mais crítica e 

fundamentada relativamente ao impacto ambiental e às questões sociais das regiões 
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estudadas. Este último aspecto foi também confirmado pelo questionário de 

conhecimentos. 

3) Os alunos do grupo experimental apresentam maior espírito crítico face às situações 

de carácter global apresentadas e demonstram vontade de agir a favor do ambiente, ao 

evidenciarem uma grande insatisfação pelo facto do espaço natural em volta da Escola 

estar em risco de ser destruído para a construção de urbanizações. Acrescente-se que numa 

das sessões do Clube de Ciências os alunos tiveram a iniciativa de localizar, no espaço 

envolvente à Escola, e identificar espécies autóctones e raras, como orquídeas selvagens. 

4) Ao analisar o questionário e entrevistas conclui-se que os alunos do grupo 

experimental demonstram uma melhoria efectiva na linguagem e na aplicação de termos 

científicos.  

5) Os alunos que frequentaram este estudo estão mais sensibilizados para a protecção 

do ambiente e para o seu desenvolvimento sustentável 

6) Para estes resultados muito contribuiu o facto de termos utilizado o estudo de 

ecossistemas próximos dos alunos como recurso, quer de processos investigativos 

(resolução de problemas), quer como palco material para múltiplas actividades, tais como 

identificação de espécies, montagem de armadilhas e recolha de materiais. O trabalho de 

campo foi indicado como sendo uma das actividades preferidas pelos alunos e permitiu 

claramente o desenvolvimento de atitudes de respeito pelo ambiente para além de ser um 

contexto de forte aprendizagem de conteúdos científicos. 
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Resumo 

A área curricular não disciplinar Área de Projecto, do 12º ano de escolaridade, permite a 
realização de trabalhos de pesquisa, recorrendo à metodologia de trabalho de projecto, que 
aproximem a escola da comunidade em que se insere. 

O exemplo que aqui se apresenta promove o desenvolvimento de competências na área da 
educação ambiental, bem como a aplicação de conteúdos leccionados ao longo do ensino 
secundário. Os alunos participantes frequentavam o curso de Ciências e Tecnologias, com 
opções disciplinares de Geologia e de Química, numa escola do Norte de Portugal. 

O produto final do trabalho foi avaliado e classificado em Área de Projecto e foi 
submetido, sob a forma de 3 resumos, ao III congresso dos Jovens Geocientistas, 
actividade da responsabilidade do Departamento de Ciências da Terra da Universidade de 
Coimbra, onde foi apresentado publicamente. Foi também apresentado na Feira das 
Ciências realizada na Escola. 

Palavras-Chave: Área de Projecto; educação ambiental; metodologia de trabalho de 

projecto; magnetismo ambiental. 

Introdução 

Neste trabalho é apresentado um estudo que resulta do desenvolvimento de um trabalho de 

investigação, através da metodologia de trabalho de projecto, realizado por alunos do 12º 

de escolaridade na área curricular não disciplinar Área de Projecto. 

A importância crescente das questões ambientais e do desenvolvimento de 

estudos/projectos na área da educação ambiental, na escola, faz com que a Área de 

Projecto, no 12º ano de escolaridade, constitua uma ‘porta aberta’ para a realização destes 

trabalhos. 

O objectivo principal deste trabalho consistiu em desenvolver e avaliar um projecto no 

âmbito da educação ambiental, numa perspectiva de colaboração entre os alunos e o seu 

docente com docentes do Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra. 
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Contextualização teórica 

A última reforma do ensino secundário integrou no desenho curricular, para o 12ºano de 

escolaridade, a Área de Projecto, definida no documento orientador (ME, 2003: 15) como:  

“(…) espaço de confluência e integração de saberes e competências 
adquiridas ao longo do curso, em torno do desenvolvimento de 
metodologias de estudo, investigação e trabalho em grupo. O seu carácter 
terminal tende a valorizar a preparação para o prosseguimento de estudos a 
nível superior, a preparação para o ingresso no mercado de trabalho e a 
avaliar a maturidade intelectual dos alunos”. 

Esta nova área curricular tornou-se assim um espaço a privilegiar na consecução de 

projectos vários, entre os quais se podem destacar aqueles desenvolvidos no âmbito do 

ambiente e da educação ambiental, uma vez que o ensino formal, em Portugal, não integra 

uma disciplina específica de Educação Ambiental e esta temática reveste-se de uma 

importância significativa. 

Educação Ambiental, segundo Lucas (1992), pode subdividir-se em educação sobre o 

ambiente, no ambiente e para o ambiente. A educação sobre o aAmbiente proporciona 

informações e formação sobre o ambiente e as relações que nele se verificam, ou seja, 

implica que este seja um conteúdo conceptual. A educação no ambiente toma o meio físico 

como recurso didáctico, onde se poderão desenvolver projectos de aprendizagens 

integradas. A educação para o ambiente tem como objectivo a melhoria do meio, ou seja, é 

dirigida especificamente para a conservação deste. 

O trabalho desenvolvido e ora apresentado integra todas estas vertentes: educação sobre o 

ambiente, uma vez que recorre a conteúdos programáticos da disciplina de Biologia e 

Geologia do curso de Ciências e Tecnologias, e a estudos na área do magnetismo 

ambiental; educação no ambiente, dado que, de entre as várias actividades realizadas para a 

consecução deste projecto, decorreram as realizadas no campo; finalmente, para o 

ambiente porque o trabalho se desenvolveu em volta da problemática da contaminação 

ambiental, provocada pela actividade antrópica, e possíveis formas de minimizar estes 

efeitos. 

Fase Preparatória 

Após a escolha do tema de trabalho, orientada pela professora, seguiu-se a discussão entre 

os elementos do grupo-turma, sobre a viabilidade de execução do projecto. O projecto teria 

como objectivos estudar a contaminação de sedimentos, solos e poeiras, através dos 
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parâmetros magnéticos de amostras, medidos em equipamentos adequados. A partir deste 

ponto, a docente teve um papel orientador e moderador, apelando para a autonomia dos 

alunos. Estes foram delineando e reformulando as etapas e os trabalhos necessários ao 

longo do ano lectivo, até produzirem o produto final, que consistiu em resumos e painéis 

científicos, desdobráveis, notícias de imprensa e apresentações em PowerPoint. 

O desenvolvimento deste estudo pressupôs um trabalho de investigação exaustivo e quase 

que permanente ao longo das aulas de Área de Projecto. Os alunos iniciaram o trabalho 

com uma pesquisa bibliográfica sobre magnetismo ambiental, no entanto com o desenrolar 

do projecto muitas foram as etapas precedidas de um estudo teórico. 

Fase de Planeamento e preparação da aula de campo 

Após definição do tema, foram constituídos quatro grupos de trabalho, de acordo com as 

orientações propostas por Leite & Santos (2004) para a Metodologia de Trabalho de 

Projecto (MTP), e identificaram-se 4 possíveis áreas de estudo onde seria pertinente, de 

acordo com as suas características, efectuar recolha de amostras de solos e sedimentos para 

a determinação dos parâmetros magnéticos: susceptibilidade magnética () e magnetização 

remanescente isotérmica (MRI). Os locais escolhidos foram: a estrada municipal - EM579; 

o recinto escolar; as imediações de um posto de abastecimento de combustível; e as 

margens do rio Ovil. Estas áreas foram escolhidas porque os resultados poderiam ser 

comparados com outros de trabalhos desenvolvidos e disponíveis (e.g., Correia, 2006). 

Caracterização das áreas objecto de estudo 

A vila de Baião situa-se no Norte de Portugal e pertence ao distrito do Porto. As áreas 

objecto de estudo situam-se: três no lugar de Campelo (Escola, Posto de Combustível e 

margens do Rio Ovil) e uma em Valadares (EM579) (Fig. 1). 

Figura 1 - Enquadramento geográfico das áreas objecto de estudo. 
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A morfologia da região abrangida pela carta geológica - 10C do Peso da Régua é dominada 

pelo dorso imponente da Serra do Marão, pelo vale profundo do Douro e pelos vales de 

alguns afluentes e subafluentes deste rio (Teixeira et al., 1967). 

A litologia característica da área de estudo é representada por granito porfiróide de grão 

grosseiro, havendo no entanto excepções, onde se encontra uma faixa de granito porfiróide 

de grão médio que, por vezes, passa a grão médio fino, essencialmente biotítico (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Excerto da carta geológica de Peso da Régua-10-C na escala 1/50 000 (Teixeira et al., 

1967). 

 

Preparação do trabalho de campo  

O trabalho de campo foi planificado de acordo com as orientações propostas no modelo de 

Orion (1989, 1993 e 2001). Antes do trabalho de campo, os discentes elaboraram um 

roteiro (fase de preparação), e após a concretização daquele trabalho, decorreu uma 

discussão, em contexto de sala de aula, na qual os alunos efectuaram um balanço do que 

tinha corrido bem e do que seria necessário melhorar para uma nova saída de campo que 

fosse necessário realizar. 
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Fase de execução do trabalho de campo e de laboratório 

Trabalho de campo 

A recolha das amostras decorreu durante os meses de Dezembro/07 e Janeiro/08, para o 

grupo que efectuou a recolha de poeiras no posto de abastecimento de combustível, e no 

mês de Janeiro/08 para os restantes grupos de trabalho. Os locais de amostragem no rio 

Ovil e na Estrada Municipal encontram-se referenciados nas figuras 3 e 4. 

 N

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30 Metros

 
 

Figura 3 - Mapa da localização dos locais de amostragem nas margens do rio Ovil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Locais de amostragem em Valadares 
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As amostras de solo, num total de oito por cada grupo, foram recolhidas à superfície e a 

uma profundidade de 20cm. As amostras de poeiras do posto de abastecimento de 

combustível foram recolhidas diariamente, por um período de 2 meses consecutivos, 

resultando em duas amostras cada uma referente a um dos meses de colheita. 

Durante a amostragem utilizaram-se sempre utensílios de plástico, havendo o cuidado de 

retirar os fragmentos de lixo ou outros materiais desnecessários aos processos 

subsequentes (Fig.5A). Por fim, as amostras foram armazenadas em sacos de plástico, 

devidamente fechados e etiquetados (Fig.5B). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 - (A e B) Processo de recolha das amostras. 

Trabalho de Laboratório 

O trabalho de preparação das amostras foi desenvolvido pelos alunos na Escola e consistiu: 

na eliminação manual das partículas de maiores dimensões que pudessem interferir nas 

fases seguintes (Fig.6A); na secagem das amostras numa estufa a 40ºC; no quarteamento 

das amostras (Fig.6B); na determinação da massa de uma sub-amostra (20 a 30g) (Fig.6C); 

na crivagem para selecção de uma amostra com partículas de dimensão ≤ 1mm (Fig.6D); 

na colocação das amostras em caixas cilíndricas com um volume de 10cm3 (estas são as 

caixas apropriadas para a determinação dos parâmetros magnéticos. 

A determinação dos parâmetros magnéticos (susceptibilidade magnética a baixa 

frequência, lf, e magnetização remanescente isotérmica, MRI, a 1T e 25, 100 e 300mT) 

foi efectuada no Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra por um 

dos autores (CG). Embora os alunos não tenham procedido à medição dos parâmetros 

magnéticos, tiveram oportunidade de conhecer os procedimentos e interpretar os 

resultados, com orientação da sua professora. 
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  A B C D 

 

 

 

 
 
 
Figura 6 - A: eliminação manual de partículas; B: quarteamento das amostras; C: determinação da 
massa de uma sub-amostra; D: crivagem de uma fracção ≤1 mm. 

Análise e discussão dos dados 

Análise da  lf nas diferentes áreas objecto de estudo 

Amostras da Estrada Municipal 579 

A susceptibilidade em lf foi determinada para todas as amostras. A média em lf é de 2,4 x 

10-5 m3/kg (gráfico da Fig. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Valores de susceptibilidade magnética obtidos para as amostras A1 a A8. 

 
Para as amostras consideradas, a susceptibilidade varia entre 0,67 x 10-5 m3/kg (Amostra 

A8) e 6,92 x 10-5 m3/kg (Amostra A6) (Fig. 7). De um modo geral, as amostras à superfície 

possuem valores mais elevados. Junto à estrada estes valores estarão relacionados com a 

poluição dos veículos motorizados. 
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Amostras do posto de abastecimento de combustível 

A lf foi determinada para as amostras B1 e B2. Analisando os dados verifica-se que os 

valores são globalmente elevados (tabela1), com uma média de 22,6 x 10-5 m3/kg, 

justificados pelo local de recolha das amostra ter sido um posto de abastecimento de 

combustível. A amostra B1, que apresenta valores globais mais elevados, foi recolhida 

durante o mês de Dezembro, no qual a taxa de pluviosidade foi mais reduzida, 

comparativamente ao mês seguinte (amostra B2). Este facto poderá justificar a diferença 

obtida nas determinações, a chuva deverá ter sido a causa desta diferença e ter removido 

poeiras poluentes. 

Tabela 1 – Valores da lf obtidos para as amostras B1 e B2. 
 

Amostra Massa (g)  lf (SI)  lf/massa 

B1 7,7048 178,2 23,1 x 10-5 m3/kg 

B2 6,0855 134,5 22.1 x 10-5 m3/kg 

 
 
 
 
 
 

Amostras das margens do Rio Ovil 

A susceptibilidade em lf da fracção com uma dimensão inferior a 1mm varia entre os 

valores mínimo de 0,24 x 10-5 m3/kg e máximo de 5,26 x 10-5 m3/kg. De um modo geral, as 

amostras à superfície (C3, C5 e C7) apresentam valores mais elevados, embora as 

diferenças não sejam significativas (Fig. 8). 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 8 – Valores da lf obtidos para as amostras de sedimentos do Rio Ovil. 
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Os locais a montante da praia fluvial apresentam valores de susceptibilidade mais elevados do que 

os locais próximos desta. Estes resultados poderão explicar-se devido à presença de actividade 

pecuária junto à área descrita. 

Amostras da envolvente à Escolar 

Nas amostras da Escola obtiveram-se valores de 1,95 x 10-5 m3/kg (amostra D1) a de 9,47 

x 10-5 m3/kg (amostra D3) e a média calculada foi de 3,50 x 10-5 m3/kg (Fig. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Valores da lf obtidos para as amostras da envolvente da Escola. 
 

As amostras recolhidas à superfície apresentam, na sua maioria (amostras D3, D5 e D7), 

valores superiores às recolhidas no mesmo local, mas à profundidade de 20cm (amostras 

D4, D6 e D8) (Fig. 9). As variações estarão relacionadas com o tráfego automóvel junto à 

Escola. 

Valores da magnetização remanescente isotérmica 

Os valores de MRI determinados para as diferentes amostras, encontram-se registados na 

tabela 2. As determinações de MRI1T foram efectuadas para a generalidade das amostras, 

variando, os valores, entre 50 mA/m, para a amostra A8, recolhida na berma da estrada 

EM579 e 9210,7 mA/m, para a amostra B2, colheita no posto de abastecimento de 

combustível. As amostras de poeira são, sem dúvida as que apresentam maior quantidade 

de partículas poluentes. É importante ter presente que os automóveis poluem o ambiente: a 

atmosfera, os solos, as construções, emitindo poeiras que são constituídas, em parte, por 

óxidos de ferro que se formam durante a queima dos combustíveis fósseis e por desgaste 

dos materiais das carroçarias. 
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Tabela 2 - Valores de MRI de todas as amostras estudadas. 

 

Amostra 

Nº 

MRI 
1T 

MRI -25mT S-ratio-25mT MRI -100mT S-ratio-100mT MRI -300mT S-ratio-

300mT 

A1 1109 76 0,07 886 0,80 1086 0,98 

A2 622 51 0,08 480 0,77 613 0,99 

A3 1244 113 0,09 980 0,79 1537 1,24 

A4 217 26 0,12 191 0,88 217 1,00 

A5 835 339 0,41 844 1,01 1109 1,33 

A6 2531 1409 0,56 2241 0,89 2398 0,95 

A7 1370 48 0,04 1097 0,80 1273 0,93 

A8 50 10 0,20 35 0,70 44 0,88 

B1 9210,7 3289,7 0,38 ------------ ------------ 9144,8 0,99 

B2 7977,9 2309,4 0,29 ------------ ------------ 7530,1 0,94 

C1 173 12 0,07 ------------ ------------ 163 0,94 

C2 180 160 0,89 ------------ ------------ 162 0,9 

C3 184 29,6 0,16 ------------ ------------ 173,9 0,94 

C4 93 26,9 0,29 ------------ ------------ 102,8 1,1 

C5 929,3 381 0,41 ------------ ------------ 943,2 1,02 

C6 691,7 254,6 0,37 ------------ ------------ 672,8 0,97 

C7 1523,3 607,5 0,4 ------------ ------------ 1532,3 1,01 

C8 1541,9 508,8 0,33 ------------ ------------ 1530,3 0,99 

D1 743,7 236,8 0,32 ------------ ------------ 713 0,96 

D2 1255,3 342,3 0,27 ------------ ------------ 1192,3 0,95 

D3 overl ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

D4 594,5 103 0,17 ------------ ------------ 567,6 0,95 

D5 1082,2 122,9 0,11 ------------ ------------ 1036 0,96 

D6 503 91,2 0,18 ------------ ------------ 465,7 0,93 

D7 1830,8 19 0,01 ------------ ------------ 1768,6 0,97 

D8 851,8 124,2 0,15 ------------ ------------ 844,9 0,99 

Efectuou-se o cálculo das S-ratio, para identificar a contribuição de minerais como a 

magnetite e a hematite. O S-ratio-300mT com uma média de 1,04, 0,97, 0,98 e 0,96 para o 

conjunto de amostras, da estrada EM579, do posto de abastecimento de combustível, das 

margens do rio Ovil e do recinto escolar respectivamente, confirmam a presença das 

estruturas atrás referidas. A proximidade do valor 1, para as S-ratio-300mT, é indicativa da 

presença de óxidos de ferro com a estrutura da magnetite. 
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Fase de Divulgação 

O produto final permitiu que os alunos submetessem os seus trabalhos no formato de 

resumo ao III Congresso dos Jovens Geocientistas, organizado pelo Departamento de 

Ciências da Terra, Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade de Coimbra. 

Depois de revistos, os resumos foram publicados e os trabalhos foram apresentados no III 

Congresso, em 22 de Abril de 2008, sob a forma de comunicação oral e de painéis. A 

divulgação do resultado do trabalho foi também efectuada numa conferência aberta a toda 

a comunidade educativa na Feira das Ciências realizada na escola e ainda através da 

divulgação no jornal da escola e na imprensa e rádio locais. 

Fase da avaliação 

Pretendeu-se que o processo de avaliação estivesse directamente relacionado com o 

processo ensino/aprendizagem, considerando a avaliação como: 

“(…) uma actividade caracterizada pela identificação de erros ou 
dificuldades, tentativas de compreensão das suas causas e tomadas de 
decisão com o objectivo de os corrigir, nela devem estar envolvidos o 
professor e o aluno, este último num processo de auto-avaliação que o torne 
consciente dos seus percursos de aprendizagem” (Silva et al., 2001: 13). 

Assim, ao longo do desenvolvimento deste projecto, os discentes foram sendo 

confrontados com dificuldades e contrariedades que os obrigavam a reflectir sobre a forma 

de os ultrapassar. Intrínseco a este processo esteve uma auto-avaliação que permitiu aos 

alunos identificar as suas lacunas, bem como, considerar formas de as superar. Neste 

sentido, quinzenalmente, preenchiam fichas de auto-avaliação, em que registavam o que 

tinha corrido bem, o que seria necessário melhorar, bem como a sua avaliação quantitativa 

e a dos colegas de grupo. Paralelamente, os discentes organizaram um portfólio, incluindo 

neste fichas de leitura, relatórios da saída de campo e do trabalho laboratorial, documentos 

temáticos sobre o projecto, fotografias e textos produzidos pelos próprios. A docente 

também efectuou registos de observação do desempenho e de acompanhamento dos 

portefólios, utilizando, para o efeito, grelhas de observação e de avaliação. 

Conclusão 

Como em Correia (2006: 111), afirmamos que o recurso à metodologia do trabalho de 

projecto é adequada para a área curricular, não disciplinar, de Área de Projecto. Para tal 

contribuem as suas principais características: desenvolvimento, integração e construção de 

saberes escolares e interdisciplinares; desenvolvimento de competências e saberes sociais, 
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valores e atitudes cívicas, mobilização dos alunos e da comunidade na construção social 

educativa (Leite & Santos, 2004). 

Também a participação dos alunos no III Congresso dos Geocientistas, constituiu um 

momento de aprendizagem e brio pessoal, um momento de referência que irá certamente 

perdurar na memória dos jovens participantes neste projecto. 

Os resultados obtidos permitiram concluir que, os valores da susceptibilidade magnética a 

baixa frequência (lf) registados nas amostras à superfície são mais elevados do que os 

obtidos em profundidade, no entanto e de um modo global, apresentam-se baixos em todos 

os locais de amostragem, à excepção do posto de combustível, quando comparados com os 

outros valores publicados. O mesmo acontece com os valores de MRI1T, que são mais 

elevados nas amostras do posto de combustível. Estes dados facultaram aos alunos 

informação específica sobre amostras de solos, sedimentos e poeiras do concelho em que 

habitam e permitiu-lhes utilizar métodos de estudo que não conheciam, numa área do 

conhecimento pouco divulgada nas escolas. 
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Resumo 

Apresenta-se, em linhas gerais, um plano de formação sobre o trabalho de campo no ensino 
da Geologia, aplicado a seis professores de duas escolas secundárias de Vila do Conde e 
respectiva avaliação. O estudo apresentado pretendeu detectar quais as principais carências 
e dificuldades dos professores na implementação de trabalho de campo como uma 
estratégia de ensino da Geologia. Através da aplicação de diversos instrumentos de 
avaliação procurou-se verificar qual o impacto do plano de formação nos docentes. 

Os resultados apresentados serão utilizados, por um lado, como indicadores para uma 
segunda fase de investigação e, por outro, como base de correcção e melhoramento do 
plano de formação com vista a futuras aplicações. 

Palavras-chave: plano de formação, trabalho de campo, competências, instrumentos de 

avaliação, ensino da Geologia. 

Introdução 

O desenvolvimento e realização de programas de formação (PF), dirigidos a docentes do 

Ensinos Básico e Secundário do grupo disciplinar de Biologia/Geologia, sobre o trabalho 

de campo (TC) como estratégia de ensino da Geologia, parece-nos fundamental para, por 

um lado, colmatar carências da sua formação inicial nessa área e, por outro lado, potenciar 

uma maior utilização do trabalho de campo como uma das componentes do trabalho 

prático da disciplina. 

A investigação apresentada neste artigo pretende avaliar até que ponto um grupo de 

docentes, a sua maioria com mais de 10 anos de experiência de docência no Ensino 

Secundário, possui as competências essenciais para planear e realizar TC com os seus 

alunos. 

O PF foi orientado de acordo com uma planificação detalhada, para cada sessão. A 

avaliação do plano de formação foi efectuada com base em: (i) snapshot preenchido pelo 

professor-investigador (de todas as sessões que constam do plano de formação); (ii) 

snapshot preenchido pelos formandos (de todas as sessões que constam do plano de 

formação); (iii) relatório elaborado pelo professor investigador sobre a saída de campo, 

849 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

baseado numa grelha de observação produzida para o efeito; e (iv) questionários 

preenchidos pelos formandos, relativamente à saída de campo. 

O design do PF apoiou-se numa metodologia orientada por problemas, ou seja, onde o 

problema é usado como critério de selecção conteudal ou metodológico, isto é, define o 

conteúdo conceptual a estudar (Boud & Feleti, 1997). 

No presente trabalho, as questões-problema foram levantadas pelo formador com o intuito 

de motivar os participantes para o estudo de um conteúdo científico. A metodologia 

requereu, ainda, a um papel activo do professor, mas centrada nos formandos, procurando, 

sempre que possível a interacção entre o grande grupo. A metodologia utilizada preconiza 

o desenvolvimento de actividades em grupos, potenciado o desenvolvimento de 

competência de trabalho colaborativo. 

Objectivos 

O trabalho apresentado faz parte de um projecto mais amplo que, numa segunda fase, 

pretende levar a efeito a realização de saídas de campo com os alunos das turmas de cada 

um dos formandos. Assim, podemos atribuir ao PF dois grandes objectivos: (i) aplicar um 

PF que possa desenvolver nos formandos as competências necessárias à organização e 

implementação de saídas de campo, que permitem a utilização do TC como estratégia de 

ensino e de aprendizagem de Geologia; e (ii) avaliar o PF, através de instrumentos de 

avaliação construídos para o efeito e que permitam detectar as principais dificuldades e 

lacunas manifestadas pelos formandos. 

Enquadramento teórico 

Fuller (2006), ao mencionar o trabalho de Dando e Wiedel (1971), clarifica o conceito de 

TC dizendo que este pode incorporar o ensino no campo, saídas de campo, e investigações 

de campo. A utilização do campo como espaço privilegiado de aprendizagem pode 

permitir desenvolver aprendizagens onde a afectividade, a cognição e o ambiente se 

conjugam de forma singular. A interpretação das paisagens e o estudo das rochas e das 

estruturas geológicas “in situ” são fundamentais para o desenvolvimento da literacia 

científica, proporcionando ao aluno uma vivência geológica contextualizada. A observação 

directa de afloramentos bem expostos permite a identificação, descrição, medição, 

amostragem e cartografia directamente sobre os produtos geológicos - rochas e estruturas. 
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Estes produtos, resultado dos processos de geodinâmica interna, não são observáveis ou 

testáveis em experiências laboratoriais (Ferreira et al, 2006). 

O TC é uma estratégia essencial e indispensável para o ensino da Geologia, uma vez que, 

por um lado, os materiais e estruturas terrestres podem ser identificados mais facilmente do 

que quando é feita uma descrição das suas características e, por outro lado, o estudo das 

associações dos materiais e estruturas actuais podem conduzir à descoberta de novas 

relações e características e, assim, permitir a construção de novas concepções (Compton, 

1985). 

Apoiando-nos nos trabalhos de alguns autores na vertente da psicologia da aprendizagem 

(por exemplo: Piaget, Novak, Vygotsky, Vinci) podemos realçar a importância do TC no 

processo de aprendizagem do aluno. Assim: (i) constitui um grande apoio para a transição 

do concreto para um mais abstracto nível de cognição; (ii) funciona como estágio de 

transição de aprendizagem entre conceitos primários e conceitos secundários; (iii) 

possibilita o trabalho colaborativo em pequenos grupos, potenciando o desenvolvimento 

cognitivo e a aprendizagem; e (iv) permite combinar experiências concretas de 

aprendizagem, como patamar intermédio, com níveis elevados de cognição. Sabemos, 

ainda, que as actividades de campo podem facilitar a construção de conceitos abstractos e 

potenciar uma aprendizagem significativa proporcionando uma estrutura de memorização 

sólida e duradoira (Orion, 1993). 

Sendo verdade que existem obstáculos institucionais e organizacionais difíceis de 

ultrapassar (Pedrinaci et al, 1994), não é menos verdade que eles são reforçados por outros 

de natureza conceptual e metodológica quando os próprios professores os tentam levar à 

prática. 

A Geologia é mais difícil de aprender a partir de livros do que outras ciências naturais, 

pelo que sem actividades de campo, em quantidade significativa, as Ciências da Terra têm 

o seu futuro comprometido (van Loon, 2008). Neste sentido, é indesejável a tendência 

actual de diminuição de locais para a realização de excursões e TC, tornando-se necessário 

tomar medidas para preservação dos locais de valor educacional ou científico (van Loon, 

2008). 

Metodologia de investigação 

Desenvolveu-se um estudo de avaliação de um PF aplicado a seis professores do ensino 

secundário com as seguintes características, relativamente ao nível de ensino, formação 
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académica e tempo de serviço: (i) licenciatura em Biologia, mestrado em Ecologia 

Aplicada e 21 anos; (ii) licenciatura em Biologia/Geologia, mestrado em Biologia 10 anos; 

(iii) licenciatura em Biologia, mestrado em Hidrobiologia e 19 anos; (iv) licenciatura em 

Biologia e 33 anos; (v) licenciatura em Biologia e 12 anos; (v) licenciatura em 

Biologia/Geologia e 1 ano. Recorreu-se á técnica do inquérito por questionário para 

recolher dados, sendo os resultados alvo de um tratamento estatístico descritivo. 

Procedimento 

A formação decorreu em cinco sessões teórico-práticas (2 horas cada) e uma sessão de 

campo (cerca de 6 horas). No final de cada uma das sessões teórico-práticas, numa 

perspectiva de auto-avaliação, foram preenchidos snapshots (termo de origem 

anglosaxónica que significa pequeno questionário de resposta breve que permite obter 

informação imprescindível em qualquer processo de avaliação) pelos formandos. Estes 

snapshots pretenderam obter elementos relativos aos seguintes parâmetros: motivação, 

interesse, assiduidade, participação e colaboração. Numa perspectiva de hetero-avliação 

foram, também, preenchidos pelo formador snapshots, que tiveram como principal 

objectivo analisar a evolução dos formandos ao longo das sessões nos parâmetros já 

referidos. 

Após a realização da sessão de campo foram aplicados dois questionários. Um a que se 

chamou Questionário de Avaliação do TC no Ensino da Geologia e um outro que se 

denominou Questionário de Avaliação da Saída de Campo. O primeiro questionário, 

dividido em quatro secções, pretendeu: (i) avaliar a importância e a eficácia da utilização 

do modelo organizativo adoptado para as saídas de campo (Modelo de Orion- Orion, 

1993), dividido em três fases (pré-saída, saída e pós-saída); (ii) avaliar a importância da 

utilização do TC como estratégia para o ensino e a aprendizagem da Geologia. O segundo 

questionário, visou: (i) avaliar se as actividades propostas para as diversas paragens 

durante a saída de campo, locais de relevância cientifico-didáctica, estão integrados 

curricularmente no 11º ano de escolaridade; (ii) averiguar a possibilidade de terem sido 

explorados outros aspectos importantes para a aprendizagem dos alunos; e (iii) avaliar, 

quer as dificuldades sentidas pelos formandos na aplicação das técnicas inerentes ao TC 

em Geologia, quer as dificuldades sentidas na resolução dos problemas das actividades 

propostas do guião de campo. 
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Resultados 

Nas tabelas 1 e 2, apresenta-se um exemplo dos snapshots que foram preenchidos pelos 

formandos e pelo formador, bem como o significado atribuído a cada parâmetro que se 

pretendeu avaliar. A escala de pontuação corresponde, em ambos os casos a uma Likert de 

cinco pontos (1 - nada a 5 - bastante). Em todos os instrumentos apresentados nesta 

comunicação, o nome dos formandos é fictício, permitindo manter o anonimato e 

confidencialidade no tratamento dos resultados. 

TABELA 1: Snapshot preenchido pela formanda Alice, após as sessões  
Sessões 

Parâmetros 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

1 - Motivação 4 5 5 5 5 
2 - Interesse 5 5 5 5 4 
3 - Assiduidade 4 5 5 5 5 
4 - Participação 5 5 4 4 5 
5 - Colaboração  5 5 5 5 4 

Legenda: 
1 - Motivação - requisito indispensável para aprender com eficiência; è a força impulsionadora do sujeito 
para concretizar uma tarefa; deve ser intrínseca.  
2 - Interesse - receptividade positiva relativamente aos temas desenvolvidos e reconhecimento da sua 
importância para o enriquecimento pessoal e profissional. Manifesta-se através do empenho e entusiasmo 
demonstrado no desenrolar das actividades. 
3 - Assiduidade - presença/ausência e cumprimento, ou não, do horário. 
4 - Participação - levantamento de questões, pedidos de esclarecimento, propostas de resolução de 
problemas. 
5 - Colaboração - disponibilidade na concretização das tarefas propostas, espírito de entre ajuda (intra e 
inter-grupal), contribuições para melhor esclarecimento dos conteúdos desenvolvidos. 
 
Tanto os snapshots da tabela 1 como os da tabela 2 foram preenchidos sem tempo 

cronometrado mas, em ambos os casos, 5 minutos foi o tempo máximo necessário para o 

seu preenchimento. 

TABELA 2: Snapshot preenchido pelo formador, após uma das sessões 

 

Nomes
Parâmetros 

Alice  Anabela 
 

Artur 
 

Elvira 
 

Isaura 
 

Rosália 

1 - Motivação 4 4 5 4 4 4 
2 - Interesse 4 4 5 5 5 5 
3 – Assiduidade  5 3 4 5 5 5 
4 - Participação 4 3 5 4 4 4 
5 - Colaboração  4 4 5 4 5 4 

Os gráficos da figura 1 (1 a 4) representam um exemplo dos resultados da avaliação de 

dois dos seis formandos, nas cinco sessões teórico-práticas, obtidos pela análise dos 

snapshots. Essa análise permite uma avaliação da evolução dos formandos nos cinco 

parâmetros, pontuados segundo uma escala Likert de cinco pontos (1=nada a 5=bastante), 
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de acordo com o que pensam ter sido o seu desempenho (autoavaliação) e segundo o que o 

formador entendeu ter sido e desempenho dos formandos (heteroavaliação).  

Nas tabelas 3 a 6, apresenta-se o Questionário de Avaliação do TC no Ensino da Geologia 

que foi preenchido por um dos formandos. A escala de pontuação corresponde a uma 

Likert de cinco pontos. Nas tabelas 3 a 5 a pontuação significa: 1 - nada importante a 5 - 

muito importante. Na tabela 6 a pontuação significa: 1 - desacordo total a 5 - acordo total.
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TABELA 3: Questionário relativo à preparação da saída 
Escala Fases Itens a avaliar 

 1 2 3 4 5 
1.1 Conhecer o percurso.     X  

1.2 Saber caracterizar as principais litologias e estruturas 
geológicas que se irão observar.  

   X  

1.3 Conhecer aspectos da paisagem geológica a visitar.     X  
1.4 Conhecer o tempo previsto para a realização das actividades 

em cada paragem. 
    X 

1.5 Estar familiarizado com as actividades a desenvolver 
durante a saída de campo.  

   X  

1.6 Dispor de mini-pósters interpretativos, como auxiliares 
didácticos, para a explicação dos aspectos geológicos 
envolvidos em cada paragem.  

   X  

1.7 As actividades propostas no guião serem claras e 
elucidativas de modo a minimizarem dúvidas sobre o que 
se pretende. 

    X 

1.8 Realizar actividades em grupo para permitir a cooperação e 
interajuda. 

    X 

1.9  Existir um guião de campo do professor para facilitar a 
organização da saída de campo e orientar as actividades. 

   X  

1.10  Conhecer o guião de campo do aluno.    X  
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1.11  Possuir conhecimentos práticos, inerentes a realização de 
TC, que permitam mobilizar competências a utilizar 
durante a saída de campo.  

   X  

 
TABELA 4: Questionário relativo à saída 

Escala Fases Itens a avaliar 
 1 2 3 4 5 

2.1 Caracterizar as litologias e as estruturas geológicas.     X 

2.2 Localizar e referenciar os locais de paragem com recurso às 
cartas topográficas e geológicas e à bússola. 

    X 

2.3 Realizar as actividades de acordo com as recomendações 
didácticas existentes no guião. 

   X  

2.4 Determinar a atitude de dobras, falhas, estratos, foliação e 
de planos de diaclasamento, com recurso à utilização da bússola 
e clinómetro. 

   X  

2.5 Caracterizar e interpretar as relações geométricas e 
cronológicas existentes nos afloramentos observados. 

   X  

2.6 Elaborar esquemas interpretativos das observações para 
futuras sistematizações. 

   X  

2.7 Interpretar, através das observações, os processos 
geológicos que poderão ter ocorrido no passado. 

   X  

2.8 Identificar e localizar as unidades geológicas de cada 
paragem recorrendo à interpretação de mapas geológicos. 

    X 

2.9 Observar e compreender os métodos de extracção e 
transformação de um recurso geológico. 

    X 

 
2.

 R
ea

liz
aç

ão
 o

 d
a 

sa
íd

a 
(s

aí
da

) 

2.10 Relacionar a exploração de um recurso geológico com o 
contexto geológico da área em estudo. 

    X 
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TABELA 5: Questionário relativo à pós-saída 

3.1 Esclarecer as dúvidas que surgiram nas observações 
efectuadas. 

    X 

3.2 Elaborar hipóteses para explicação dos problemas 
suscitados. 

    X 

3.3 Sistematizar as observações efectuadas em cada paragem.    X  

3.4 Elaborar um relatório sobre a saída de campo.    X  

3.5 Realizar uma avaliação dos produtos através de uma ficha 
formadora. 

   X  

3.6 Realizar uma avaliação dos processos através de um 
instrumento de avaliação do tipo escala. 

   X  

3.7 Debater a necessidade e importância da exploração de 
recursos geológicos para o funcionamento da sociedade. 

    X 3.
 A

ct
iv

id
ad

es
 p

os
te

ri
or

es
 

P
ós

-(
sa

íd
a)

 

3.8 Relacionar os dados recolhidos e os resultados obtidos na 
saída de campo com os conteúdos abordados na formação. 

    X 

 

TABELA 6: Questionário relativo à importância do TC no Ensino da Geologia 
Escala Fases Itens a avaliar 

 1 2 3 4 5 

4.1 O TC contribui para uma melhor compreensão da 
interdependência dos processos geológicos. 

    X 

4.2 O TC permite a discussão das opiniões entre os elementos 
do grupo de trabalho. 

    X 

4.3 O TC ajuda a perspectivar os processos geológicos a várias 
escalas de observação. 

    X 

4.4 O TC permite uma melhor aprendizagem de geologia.     X 

4.5 O TC dá uma perspectiva espacial e temporal dos processos 
geológicos. 

    X 

4.6 O TC pode contribuir para melhor compreender conceitos 
abstractos. 

    X 

4.7 O TC pode contribuir para fomentar o espírito de 
curiosidade sobre a compreensão e explicação dos processos 
naturais. 

    X 

4.8 O TC pode favorecer o surgimento de questões e o 
levantamento de hipóteses explicativas de problemas. 

    X 

4.9 Para um TC mais eficaz torna-se necessário conhecer, total 
ou parcialmente, os conteúdos geológicos abordados na sala de 
aula. 

    X 

4.10 O TC permite sensibilizar os alunos para a importância do 
ordenamento do território. 

    X 

4.11 O TC permite uma abordagem à sustentabilidade na Terra, 
nomeadamente, na compreensão da necessidade da exploração 
sustentada de recursos e uma correcta gestão dos resíduos. 

    X 

 
4.

 I
m

po
rt

ân
ci

a 
do

 T
C

 n
o 

E
n

si
n

o 
d

a 
G

eo
lo

gi
a 

 

4.12 O TC pode ser desenvolvido como uma estratégia 
integrada no EPP. 

    X 
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Na tabela 7, apresenta-se o Questionário de Avaliação da Saída de Campo que foi 

preenchido por um dos formandos. Para a questão 4 (4.1 a 4.10), referente ao grau de 

dificuldade sentido, a escala de pontuação corresponde a uma Likert de cinco pontos (1 - 

nenhuma a 5 - bastante) e para a questão 1 (1 - nenhumas a 5 - todas). As questões 2 e 3 

são de dupla opção que, em caso de resposta afirmativa, requer uma justificação. 

TABELA 7: Questionário da avaliação da saída de campo 
Escala Itens a avaliar 

 1 2 3 4 5 

1 - As actividades propostas no percurso geológico parecem-lhe articuladas 
com o currículo da disciplina? 

   X  

4.1 Orientar-se e localizar-se no terreno com o auxílio da carta topográfica e da 
bússola. 

 X    

4.2 Fazer a referenciação cartográfica.  X    

4.3 Caracterizar a mineralogia e textura.  X    

4.4 Identificar litologias.  X    

4.5 Identificar estruturas primárias e secundárias.   X   

4.6 Identificar contactos litológicos.  X    

4.7 Determinar a atitude de estruturas primárias e secundárias com a bússola.   X   

4.8 Elaborar esboços/esquemas geológicos.   X   

4.9 Caracterizar e interpretar relações geométricas e cronológicas.   X   

4.10 Interpretar e caracterizar os processos geológicos envolvidos nos 
contextos geológicos de cada paragem. 

  X   

2 - Existem paragens com aspectos ou actividades sem relação com os 
conteúdos do currículo? * 

 
Sim  X 

 
Não 

3 - Existem factos ou aspectos não explorados que considere importantes para 
a aprendizagem dos alunos? ** 

 
Sim  X 

 
Não 

* A determinação de coordenadas topográficas e o trabalho com cartas topográficas e geológicas não está 

contemplado no programa, bem como o trabalho com a bússola de geólogo. 

** Na primeira paragem (sexta paragem do guião) poderíamos ter explorado o tema da ocupação antrópica 

do litoral e consequências para o equilíbrio do ecossistema. 

Os dois questionários foram preenchidos em casa, sem tempo cronometrado, tendo o 

tempo médio de preenchimento variado entre 15 e 20 minutos, segundo informação dos 

formandos. 

Não estando, ainda, terminada a análise pormenorizada dos dados dos questionários, 

apenas foi possível fazer a seguinte análise geral: (i) a preparação da saída de campo e a 

redução do “novelty space” foram consideradas muito importantes ou importantes, por 

todos os formandos; (ii) das actividades de caracterização e identificação de litologias, 
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texturas e estruturas nenhuma foi considerada pouco importante ou nada importante, sendo 

que, apenas para os itens 2.4 e 2.6 houve alguma indecisão quanto à sua importância, o que 

se compreende por não serem actividades contempladas no programa; (iii) das actividades 

pós-saída a realização de relatório ou de fichas de avaliação de produtos e processos não 

pareceu ser importante ou muito importante à maioria dos formandos; (iv) sobre a 

importância do TC no ensino e aprendizagem da Geologia a opinião geral foi de que é 

muito importante; (v) a avaliação da articulação das actividades propostas com os 

conteúdos do currículo foi positiva, revelando uma grande concordância; (vi) na aplicação 

das técnicas de TC foi possível detectar quais as principais dificuldades demonstradas 

pelos formandos. 

Conclusões 

Apesar do número de participantes ser reduzido (n=6), o intuito do estudo foi o de obter 

indicadores para prosseguir para a segunda fase da investigação – aplicação de uma saída 

de campo pelos formandos aos seus alunos. Os resultados dos snapshots referentes às 

sessões teórico-práticas evidenciaram: (i) um impacto positivo da aplicação do plano de 

formação, que se constituiu como um indicador da importância que os professores dão a 

este tipo de formação; e (ii) alertou, também, para a necessidade de desenvolver formação 

nesta temática junto dos professores, no sentido de colmatar carências da sua formação 

inicial nesta área e potenciar uma maior utilização do TC no ensino da Geologia. 

A aplicação e posterior análise dos resultados dos Questionário de Avaliação do TC no 

Ensino da Geologia e dos Questionário de Avaliação da saída de Campo, poderá 

contribuir para: (i) retirar diversas ilações específicas, que poderão servir como linhas 

orientadoras na reformulação de futuros planos de formação a desenvolver; e (ii) fazer uma 

avaliação geral do PF, constatando que existem aspectos que poderão ser melhorados, 

outros que poderão ser dispensados e outros, ainda, que poderão e deverão ser mais 

explorados. 

Referências Bibliográficas 

Boud, D. & Feleti, G. (1997). Changins Problem-Based Learning. Introduction to second edition. In 

D. Boud  G. Felletti (Eds.). The challenge of Problem-Based Learning. Londres: Kogan 

Page, 1-14.  

Compton, R. (1985). Geology in the Field. Stanford University: John Wiley & Sons. 

859 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

860 

Ferreira, P.; Vasconcelos, C.; Ribeiro, M. (2006). Field work on the beach in variscan context 

(northern Portugal): Construction of a field guide. Geoscience Education: Understanding 

System Earth. GeoSciEdV. Bayreuth, Germany. 

Fuller, I. C. (2006) What is the Value of Fieldwork ? Answers from New Zealand Using Two 

Contrasting Undergraduated Physical Geography Field Trips. New Zealand Geographer, 

62, 215-220. 

Orion, N. (1993). Model for the Development and Implementation of Field Trip as an Integral 

Part of Science Curriculum. School Science and Mathematics, 93(6), pp. 325-331. 

Pedrinaci, E., Sequeiros, L. y Garcia de la Torre, E. (1994). El trabajo de campo y el aprendizaje 

de la geología. Alambique: Didáctica de las Ciencias experimentales, 2:37-45. 

Van Loon, A. J. (2008). Earth reflections: Geological education of de future. Earth-Sciences 

Reviews, 86, pp. 247-254. 

 

 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

Concepções dos professores de Ciências da Natureza e Ciências Naturais 
de uma Escola Básica com 2º e 3º Ciclos sobre o papel da escola e da 

Educação em Ciências na Educação Sexual dos adolescentes 
 

Maria do Céu Caridade1 ; Teresa Vilaça2 
1Escola EB2,3 de Cabeceiras de Basto, 2Universidade do Minho 

1ceucaridade@iol.pt; 2tvilaca@iep.uminho.pt 
 

Resumo 

A educação sexual na comunidade escolar integra uma grande variedade de 
actores, sendo tradicionalmente os professores de Ciências as pessoas chave na sua 
implementação. Há diferentes pontos de vista relativamente a quem é responsável 
pela educação sexual e sobre como deverá ser desenvolvida a sua abordagem 
pedagógica. Como consequência, o objectivo desta investigação é compreender 
como é que os professores de Ciências se posicionam face ao papel que a escola, 
em geral, e a Educação em Ciências, em particular, devem assumir na educação 
sexual nos 2º e 3º ciclos do ensino básico.  

Este estudo, de natureza qualitativa, envolve todos os professores de Ciências de 
uma escola EB2,3 (n=12). Os dados recolhidos através de uma entrevista semi-
directiva, mostram que os entrevistados têm uma atitude positiva face a projectos 
de ES compreensivos, estabelecem objectivos principalmente relacionados com o 
conhecimento biológico e reconhecem o papel chave da Educação em Ciências na 
ES, embora a conceptualizem como uma área transversal.  

Estes resultados sugerem, entre outros aspectos, a necessidade de promover a 
formação de professores de Ciências em ES orientada para o desenvolvimento de 
atitudes e valores. 

Introdução 

A educação sexual é uma vertente da educação que engloba componentes biológicas, 

psicológicas, éticas e culturais, as quais têm de fazer parte, obrigatória, de qualquer 

programa de educação sexual a implementar em meio escolar (Lópes, 1990; Zapian, 2002; 

2003; Vilaça, 2006). Há quem reconheça que no actual sistema educativo português, a 

implementação da educação sexual numa só disciplina traria as vantagens de conseguir-se 

uma abordagem disciplinar específica e não haveria necessidade de exigir formação nesta 

área a todos os professores. Por outro lado, uma abordagem transversal que envolva as 

várias disciplinas e as áreas curriculares não disciplinares, encontra muitos adeptos entre os 

especialistas da área e até no próprio meio escolar, dado ser mais congruente com a 

temática da sexualidade, a qual exige o contributo de várias áreas do conhecimento (Vaz, 

Vilar & Cardoso, 1996). Também a actual legislação contempla uma abordagem que 

envolva, de forma sistematizada, todas as componentes que a escola possui, 
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nomeadamente disciplinas tradicionalmente ligadas à saúde como a Biologia, Ciências da 

Natureza e a Psicologia. Efectivamente, a dimensão biológica implica que os jovens 

compreendam a morfologia não só dos sistemas reprodutores humanos, mas também de 

todos os outros sistemas do organismo, a fisiologia da reprodução humana, os métodos 

contraceptivos e as doenças sexualmente transmissíveis, o que determina a necessidade de 

encontrar uma disciplina cujas orientações curriculares permitam a introdução dos aspectos 

biológicos da sexualidade humana. 

Ao analisar-se o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essências, pode-se 

constatar que ao definir o papel das Ciências Físicas e Naturais no Currículo do Ensino 

Básico e as Competências Específicas para a Literacia Científica dos alunos do Ensino 

Básico (Ministério da Educação, 2001a), os domínios nos quais estes devem desenvolver, 

de forma simultânea e transversal, as competências essenciais, situam-se a nível do 

conhecimento, do raciocínio, da comunicação e das atitudes. Para o desenvolvimento das 

competências definidas são sugeridos quatro temas organizadores: Terra no Espaço, Terra 

em Transformação, Sustentabilidade na Terra e Viver melhor na Terra. Efectivamente, 

com a exploração do quarto tema pretende-se que os alunos compreendam que a 

“qualidade de vida implica saúde e segurança numa perspectiva individual e colectiva” 

(Ministério da Educação, 2001a, p. 143). Das várias competências a atingir, ao longo da 

escolaridade básica e, de acordo com o Ministério da Educação (2001a), algumas estão 

intimamente relacionadas com a educação para a saúde e, por isso, com a educação sexual, 

tais como: 

 

- Reconhecimento da necessidade de desenvolver hábitos de vida saudáveis e de segurança, numa 

perspectiva biológica, psicológica e social (p. 143); 

- Reconhecimento de que a tomada de decisão relativa a comportamentos associados à saúde e 

segurança global é influenciada por aspectos sociais, culturais e económicos (p. 143); 

- Explicação sobre o funcionamento do corpo humano e a sua relação com problemas de saúde e sua 

prevenção (p. 145). 

 

Apesar do Ministério da Educação defender a abordagem transdisciplinar parece poder 

dizer-se que, face ao exposto, as Ciências ocupam um papel importante na abordagem da 

componente biológica da educação sexual, não lhe ficando vedada a abordagem das outras 

dimensões, até porque estas não são estanques. 

A tradição portuguesa no que respeita a estudos empíricos sobre sexualidade é recente. Até 

há poucos anos esta temática não constituía objecto de investigação científica, ficando-se 
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pelo debate ideológico e moral. Na década de 90 do século XX, certamente influenciada 

pela emergência da SIDA, assiste-se a um aumento, ainda que ligeiro, do número de 

estudos e trabalhos de investigação no âmbito desta temática (Vilar, 2001b). No que 

respeita à investigação em Educação Sexual em Meio Escolar, parece poder dizer-se que a 

realidade é bastante semelhante. São conhecidos os resultados de vários estudos que 

envolveram, alunos de vários níveis de ensino, professores e pais, bem como metodologias 

específicas da abordagem da temática (Roque, 2001; Farias, 2002; Mariano, 2006; Silva, 

2006; Vilaça, 2006; Cardoso, 2007). 

Mariano (2006), envolveu alunos dos 6.º e 9.º anos de escolaridade e professores de todas 

as áreas disciplinares de cinco escolas do Distrito de Viseu. Da análise global dos 

resultados a investigadora concluiu, entre outros aspectos, que quer alunos quer 

professores vêem a escola e a família como os principais responsáveis pela educação 

sexual dos jovens e que a escola, ao abordar a educação sexual, assume um papel 

importante na promoção de competências pessoais e sociais em matéria de saúde. 

Na perspectiva de Silva (2006), não obstante a existência de normativos legais que 

determinam a obrigatoriedade da escola assumir o seu papel na formação cívica e moral, 

bem como levar a cabo, entre outras áreas, a educação sexual, tal não se tem verificado. 

Em estudos realizados no Distrito de Braga, Vilaça (2006) concluiu, por exemplo, que a 

educação sexual é geralmente integrada nas áreas curriculares de natureza disciplinar e não 

disciplinar, a maioria dos projectos são de curta duração, os professores utilizam uma 

abordagem compreensiva para a educação sexual, só uma pequena parte dos docentes 

recorre a um processo de ensino orientado para acção e participação dos alunos, existe uma 

baixa participação dos alunos nos projectos, os colaboradores externos à escola são 

pontuais, os pais participam muito pouco na educação sexual e os temas trabalhados neste 

âmbito estão associados às percepções dos educadores sobre a sexualidade dos 

adolescentes da escola.  

De acordo com aos resultados obtidos nestes estudos, parece fazer sentido procurar 

conhecer as percepções dos professores de Ciências sobre o papel da escola, em geral, e da 

Educação em Ciências, em particular, no âmbito da educação sexual, dado que, não 

obstante os conteúdos serem abordados nas disciplinas de Ciências os alunos revelam 

fracos conhecimentos na área, como se pode constatar pelo estudo realizado por Roque 

(2001). Tendo presente o desenvolvimento integral do indivíduo, a transversalidade que 

deve existir entre os vários ciclos do ensino básico e ainda a interdisciplinaridade, este 
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estudo visa conhecer as concepções dos professores de Ciências da Natureza e Ciências 

Naturais sobre a educação sexual nos 2.º e 3.º ciclos e identificar qual é o papel que 

atribuem à escola, em geral, e à Educação em Ciências, em particular, no âmbito da 

educação sexual nesses níveis de ensino e, mais especificamente, nesses níveis de ensino 

na Escola Básica 2 e 3 em estudo. 

Assim, serão apresentados alguns dos resultados obtidos com os seguintes objectivos: i) 

identificar quais são os objectivos que os professores de Ciências da Natureza e Naturais 

atribuem à educação sexual nos 2.º e 3.º ciclos; e ii) caracterizar as concepções dos 

professores de Ciências da Natureza e Naturais sobre as formas de integração na escola da 

educação sexual nos 2.º e 3.º ciclos. 

Metodologia 

Descrição do estudo 

Considerando os objectivos definidos para esta investigação, os intervenientes e a ideia de 

que os pressupostos essenciais nos quais se deve fundamentar a investigação qualitativa 

são os acontecimentos serem estudados em situações naturais e haver a necessidade de 

conhecer a percepção e a interpretação das pessoas que os vivem para os compreender 

(Tuckman, 1994), realizou-se um estudo de natureza essencialmente qualitativa em que se 

utilizou como instrumento de investigação a entrevista semi-directiva (Ghiglione, Matalon, 

1997). 

Como o objectivo foi investigar as concepções dos professores, optou-se por construir um 

guião orientador da entrevista que, depois de validado, foi usado na amostra. Todas as 

entrevistas foram realizadas na escola, numa sala que permitiu manter o anonimato do 

entrevistado. Foi pedida autorização aos entrevistados para se fazer a gravação áudio da 

entrevista, não tendo nenhum deles recusado. As respostas obtidas foram, posteriormente, 

transcritas na íntegra e foram sujeitas a uma análise de conteúdo. 

Sujeitos do estudo 

Os professores entrevistados são todos os docentes de Ciências da Natureza e Ciências 

Naturais da escola em estudo, pelo que população e amostra são coincidentes. A população 

convidada a participar é constituída por sete professores de Ciências da Natureza (2.º ciclo) 

e cinco professores de Ciências Naturais (3.º ciclo) (tabela 1).  

 

Tabela 1: Caracterização da amostra de Professores de Ciências (n= 12) 
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Nível de ensino Professores 
entrevistados Sexo

Idade 

 2.º ciclo 3.º ciclo

Tem formação 
em ES 

N.º de anos 
de ensino 

Lecciona 
FC ou AP 

Lecciona ES 
em FC ou AP 

P1 F 34    10   

P2 F 37    13   

P3 F 30    7   

P4 F 43    7   

P5 F 34    12   

P6 F 34    12   

P7 M 38    10   

P8 M 46    20   

P9 F 34    10   

P10 F 43    17   

P11 M 30    8   

P12 F 34    10   

NOTA: P – número do professor entrevistado; ES – Educação Sexual; FC – Formação Cívica; AP – Área 
Projecto 

 
 

A idade destes docentes está compreendida entre os 30 e 46 anos e o número de anos de 

serviço varia entre 7 e 20 anos. Todos os docentes, referem ensinar tópicos de ES na 

disciplina de Ciências e exceptuando um (P12) todos leccionam Área de Projecto ou 

Formação Cívica. Dos docentes que leccionam estas áreas curriculares não disciplinares, 

três afirmam não abordarem tópicos de ES, enquanto os restantes dizem fazê-lo. 

Apresentação dos resultados 

Objectivos da educação sexual 

Todos os professores participantes nesta investigação defendem que a escola deve fazer 

educação sexual nos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico. As razões apresentadas para 

justificar a sua opinião encontram-se descritas na tabela 2.  

Tabela 2: Razões para se fazer ES nos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico 
 

Professores (n=12)  
 P

1
P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7 

P
8 

P
9 

P
1
0 

P
1
1 

P
1
2 Total

Não há ES em casa                2 
Existem barreiras entre pais e filhos                3 
Falta informação sobre sexualidade, prevenção de 
ISTs e gravidez, nos jovens 

               9 

Educar os adolescentes implica promover a sua saúde 
sexual 

               3 

A sexualidade é um tabu para os alunos                1 
Não respondeu                0 
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Do total de professores da amostra, a maioria (nove professores) considera como razão 

para fazer educação sexual a falta de informação sobre sexualidade, prevenção das ISTs e 

gravidez nos jovens. Para três dos docentes a educação sexual é necessária porque existem 

barreiras entre pais e filhos e para dois deles porque não há educação sexual em casa. Na 

opinião de três professores educar os adolescentes implica promover a sua saúde sexual e o 

professor P1 justifica a necessidade da educação sexual na escola pelo facto da sexualidade 

ser um tabu para os alunos. 

Todos os docentes entrevistados consideraram para a educação sexual nos 2.º e 3.º ciclos 

do Ensino Básico seis objectivos dos domínios do conhecimento e da compreensão 

biológica da saúde sexual: compreender as mudanças corporais na puberdade; 

compreender a morfofisiologia do sistema reprodutor; compreender o ciclo ovárico e 

uterino; compreender a reprodução e o desenvolvimento intra-uterino; conhecer métodos 

de planeamento familiar; e conhecer as ISTs e os seus meios de transmissão e prevenção 

(tabela 3). 

 

Tabela 3: Objectivos da ES nos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico 
 

Professores (n=12)   
P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

P
8 

P
9 

P
1
0 

P
1
1 

P
1
2 Total 

Conhecer e compreender a dimensão biológica da saúde sexual 
Compreender as mudanças corporais pubertárias               12 
Compreender a morfo-fisiologia do s. reprodutor               12 
Compreender o ciclo ovárico e uterino               12 
Compreender a reprodução                12 
Conhecer métodos de planeamento familiar               12 
Conhecer as ISTs, meios transmissão/prevenção               12 

Desenvolver atitudes e valores promotores da saúde sexual 
Aceitar a imagem corporal                3 
Aprender a tomar decisões                1 
Desenvolver o respeito e a responsabilidade nas relações              
Outros                2 

 

Os objectivos relacionados com as atitudes e valores promotores da saúde sexual foram 

menos referidos pelos docentes: três consideram como objectivo promover a aceitação da 

imagem corporal e um ensinar a tomar decisões. 

A maioria dos professores participantes neste estudo refere não haver necessidade de uma 

diferenciação na educação sexual em função da região (sete em doze). No entanto, cinco 

professores da referida amostra manifestam-se a favor da diferenciação regional da 

educação sexual.  
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A maioria dos professores (n=7) inquiridos, são defensores de uma educação sexual igual, 

independentemente da região na qual se localiza a escola, apresentando para isso diversas 

razões (tabela 4). 

 

Tabela 4: Razões para não haver diferenciação regional da ES nos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico  
 

Professores (n=7)  
 P

1
P
2

P
3

P
4

P
5

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

P
1
0 

P
1
1 

P
1
2 Total

O currículo da escola deve ser igual em todas as regiões do país             1 
Os objectivos da ES devem ser os mesmos em todas as regiões             4 
Os adolescentes experienciam os mesmos factores de risco em 
qualquer meio 

            2 

Nota: P – Professor; E – Encarregado de Educação 
 

 

A maioria desses docentes (quatro em sete) considera que os objectivos da educação sexual 

devem ser os mesmos em todas as regiões e um professor (P5) refere que todo o currículo 

da escola deve ser igual em todas as regiões do país. 

Integração da Educação Sexual nos 2º e 3º ciclos  

No que respeita às áreas curriculares disciplinares e não disciplinares nas quais se pode ou 

deve fazer a integração da educação sexual nos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, todos os 

docentes questionados referem as Ciências Naturais e as Ciências da Natureza; sete o 

Português e todas as disciplinas; quatro a Matemática e a História; três o Inglês e a 

Educação Visual/Visual e Tecnológica e dois o Francês, a Educação Moral e Religiosa 

Católica e a Área Projecto. A Geografia, a Educação Física e a existência de uma 

disciplina específica de educação sexual são referidas respectivamente por um docente. 

No extracto seguinte, uma professora  expressa a importância da transversalidade e da 

interdisciplinaridade na educação sexual:  

 

Se se proporcionar falar sobre esse assunto, porque não? Às vezes na Educação Física, 
quando se aborda a higiene, talvez se possa falar de ES. Eu acho que sempre que isso seja 
possível e os docentes se sintam bem com isso se deve falar, porque às vezes isso também 
não acontece. Eu acho que sim, eu acho que sim, que se deve falar. Se houver oportunidade 
de falar porque não? (…) Eu sei que no Inglês falam por exemplo no namoro, quando falam 
no dia de S. Valentim. Esta poderá ser uma situação, um assunto que o professor poderá 
tentar falar nesta temática. No Português quando se consideram textos poéticos, por 
exemplo, de amor, acho que se pode abordar o assunto dos afectos, do namoro, da partilha. 
Se calhar na História, o culto, (…) o modo como se viu a ES ao longo dos tempos. Eu acho 
que poderia haver um trabalho giro, articulado nas diferentes áreas, como por exemplo na 
Área de Projecto, se todos colaborarem, poderá fazer-se uma coisa interessante. (Ent.P3). 

 

Quando questionados sobre como é que a disciplina de Ciências da Natureza/Naturais deve 

contribuir para a implementação da educação sexual, a maioria (nove em doze) dos 
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professores refere a obrigatoriedade de cumprir o programa, enquanto que dois referem a 

necessidade de responder às dúvidas dos alunos, o facto de ser a disciplina mais 

vocacionada para a temática e ainda o facto dos docentes habilitados para a disciplina 

terem formação inicial adequada para fazer educação sexual. 

A maioria dos docentes (onze em doze) considera que esta disciplina deve abordar, dentro 

da dimensão biológica da sexualidade, as ISTs e os métodos de transmissão e de 

prevenção; dez referem a morfofisiologia do sistema reprodutor; seis as mudanças 

corporais na puberdade; cinco os métodos contraceptivos e dois a reprodução e 

desenvolvimento intra-uterino. O ciclo ovárico e uterino é referido por um dos docentes 

entrevistados. 

 Discussão dos resultados, conclusões e implicações para o futuro 

Todos os participantes neste estudo defendem que a escola deve fazer educação sexual, o 

que vai de encontro ao previsto na legislação portuguesa referida anteriormente e aos 

resultados de vários estudos Portugueses (Oliveira, 1992, 1995; Farias, 2002; Roque, 2001; 

Mariano, 2006; Vilaça, 2006). A razão mais apontada pelos inquiridos para o fazer, 

prende-se com a necessidade de prevenir as ISTs e a gravidez nos jovens, o que é 

concordante com os resultados do estudo de Oliveira (1992), nos quais os adolescentes do 

concelho da escola em estudo são considerados um grupo de risco no que se refere a 

doenças sexualmente transmissíveis e à gravidez. Os objectivos da educação sexual 

referidos pelos professores e encarregados de educação reflectem as várias dimensões da 

sexualidade que devem integrar a educação sexual segundo o GTES (2007), Dias et al. 

(2002), López (1990), Zapian (2002, 2003) e Vilaça (2006). Os referidos objectivos, na 

perspectiva dos inquiridos, devem ser os mesmos para a escola em estudo, ainda que 

adaptados sempre que se justifique. A maioria dos participantes na investigação defende 

uma educação sexual igual em todas as regiões do país dado as características, 

necessidades, informação e vivências dos adolescentes serem globalmente as mesmas.  

As Ciências da Natureza e Naturais são a área curricular mais referida por todos os 

inquiridos, havendo, no entanto, referência a praticamente todas as áreas curriculares 

disciplinares e não disciplinares. Estes resultados são concordantes com o assumido pelas 

Linhas Orientadoras sobre Educação Sexual em Meio Escolar (2000), com o defendido no 

Relatório de Progresso apresentado pelo GTES (Ministério da Educação, 2007), com os 

resultados de Oliveira (1992) e Vilaça, (2006) e com a legislação Portuguesa em vigor. 
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Relativamente às razões que justificam a integração da educação sexual na disciplina de 

Ciências da Natureza e Naturais, a mais referida é o “programa da disciplina”. 

Dos resultados deste estudo e das conclusões formuladas, nomeadamente, a 

importância atribuída pelos participantes neste estudo à educação sexual em meio 

escolar, decorrem algumas implicações que importa ter presente. Para que seja 

possível uma efectiva implementação da educação sexual, torna-se fundamental 

que a formação inicial e contínua dos docentes veja contemplada a educação 

sexual nas suas várias dimensões, de forma a dotar os professores de 

conhecimentos e competências, independentemente da sua formação de base, 

assumindo que a educação sexual é uma área transversal. Por outro lado, é 

imperioso que cada escola encontre formas de melhorar a articulação entre as 

várias área curriculares disciplinares e não disciplinares, para responder à 

transversalidade da educação sexual e para que possa promover e implementar 

projectos de educação para a saúde, nos quais a vertente da sexualidade esteja 

presente. 
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Resumo 

Cada vez mais se tem verificado que as instituições de ensino/formação têm aderido às 
plataformas de e-learning como forma de proporcionarem novas formas de ensino e de 
aprendizagem para os seus alunos. Mais recentemente, o e-learning tem sofrido algumas 
reformulações, tirando partido essencialmente das suas vantagens e potencialidades, para 
uma «variante» designada por blended-learning (b-learning). Tendo em consideração 
alguns resultados de investigação e a partir de opiniões fundamentadas de especialistas 
nesta área, o b-learning parece conseguir incrementar as funcionalidades de um ensino a 
distância suportado pelas tecnologias digitais dado que torna possível uma «abordagem 
ecológica» e, como tal, mais rica, mais flexível, mais adaptada e mais adequada ao 
processo de ensino e de aprendizagem. Neste sentido, pretende-se proceder a uma 
caracterização e definição de b-learning e apresentarem-se algumas possibilidades para a 
sua integração e utilização em contexto educativo. 

Palavras-chave: plataformas de e-learning; blended learning/b-learning; abordagem 

ecológica; novas formas de ensinar/aprender.     

Os desafios das tecnologias digitais em contexto educativo 

Nos últimos anos os desafios que se têm colocado às instituições de ensino superior têm 

vindo a ser enquadrados numa perspectiva que privilegie um paradigma que promova 

aprendizagens que envolvam os alunos nas suas aprendizagens em detrimento de um 

ensino que tenha a sua tónica na transmissão de conhecimentos (Barr e Tagg, 1995). Quer 

isto dizer que se pretende que passe a existir um modelo que assuma o papel do professor 

como alguém que cria condições para a aprendizagem e assegure que foram 

proporcionadas as situações adequadas para que os seus alunos possam desenvolver 

capacidades que lhes permitam ter espírito crítico e que promovam a sua autonomia. De 

acordo com Rovai (2004), um contexto educativo desta natureza tem também como 

objectivo criar nos seus alunos oportunidades que os levem a inquirir e a investigar para 

que desenvolvam capacidades que lhes permitam conferir estratégias de auto-

aprendizagem, como devem pensar, como devem produzir e como devem avaliar os seus 

conhecimentos. Ou seja, pretende-se conferir aos alunos um conjunto de «ferramentas» 

que lhes venham a proporcionar uma aprendizagem ao longo da vida e a serem, ao mesmo 

tempo, cidadãos independentes e interventivos. No entanto, como refere Gardiner (1998), 

mudar não é fácil e, especialmente, instituições de ensino superior que tendem a ser, na 
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maioria dos casos, muito conservadoras e onde uma grande parte do tempo dispendido é 

repartido pela investigação e em actividades burocráticas, em detrimento de uma maior 

disponibilidade e envolvimento na modificação e reformulação curricular e nas respectivas 

abordagens pedagógicas.  

Com o aparecimento e a utilização de meios tecnológico-digitais mais actuais, tais como as 

plataformas de e-learning, podem começar a vislumbrar-se novas oportunidades para um 

outro paradigma educativo no âmbito do ensino a distância. Pois, através do ensino a 

distância começam-se a criar oportunidades para que o ensino se centre no aluno e que este 

assuma uma maior responsabilidade na sua formação. Dada a facilidade das plataformas de 

e-learning permitirem uma melhor adaptação aos ritmos de aprendizagem de cada aluno e 

a uma flexibilidade, praticamente total, em termos de local e horário de utilização vem 

criar uma outra forma de aprender. No entanto, os professores ainda não se encontram 

muito familiarizados com as plataformas de e-learning, daí haver uma grande dificuldade 

na adopção destes recursos no processo de ensino e de aprendizagem (Huang e Zhou, 

2006). De acordo com dados recolhidos da investigação realizada por Hara e Kling (2001) 

ainda se sentem alguns problemas, tais como, um certo nível de stress, ansiedade, 

isolamento, alguma confusão e alguma demora na resposta por parte dos professores às 

questões que lhes são apresentadas pelos seus alunos. Para além destes aspectos há uma 

certa dificuldade em manter coesa esta comunidade virtual de aprendentes dada a grande 

heterogeneidade que esta encerra devido à grande flexibilidade que esta modalidade de 

ensino oferece devido ao facto de todos os procedimentos serem feitos à distância sem a 

existência de um contacto directo. Tendo em consideração este conjunto de 

constrangimentos promoveu-se uma abordagem «híbrida/mista» que passasse a incluir o 

contacto directo com todos os elementos da comunidade virtual de aprendentes: blended 

learning/b-learning. Neste novo contexto, tal como é defendido por Collis e Moonen 

(2001) e por Swan (2001), esta nova forma «híbrida» aparece como um complemento e 

uma extensão entre o ensino online e o presencial, de uma forma mais natural e 

«ecológica». Deste modo, o conhecimento presencial ou face-a-face entre todos os 

elementos da comunidade virtual promoverá um melhor conhecimento e ajudará à coesão 

interna quando trabalharem à distância. Para Osguthorpe e Graham (2003), o b-learning 

deverá ser capaz de congregar os aspectos mais positivos dos dois contextos: presencial e 

online o que, em princípio, trará muito mais vantagens ao processo de ensino e de 

aprendizagem. Ou seja, será nesta combinação que continua a ser flexível e personalizada 
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tanto quanto possível que se encontram as suas reais potencialidades, tal como defendem 

Owston, Garrison e Cook (2006, 348):  

“(…) blended learning has the potential to integrate immediate, spontaneous, and rich 

verbal communication with reflective, rigorous, and precise written communication, as 

well as visually rich media and simulations.”  

Blended learning: possíveis definições 

Numa perspectiva mais abrangente há quem defenda que todos os processos de ensino e de 

aprendizagem são processos de b-learning. A definição que talvez seja a mais consensual é 

aquela que afirma que um processo deste tipo será aquele que combine duas modalidades: 

presencial e um sistema a distância mediado por recursos tecnológico-digitais. Neste 

contexto, o b-learning deverá ser capaz de conciliar dois modelos que à partida poderão ser 

encarados como totalmente independentes ou separados. Na opinião de Whitelock e Jelfs 

(2003, 99) podem ser identificados três tipos diferentes de b-learning:  

“a) The integrate combination of traditional learning with web-based online 
approaches; b) The combination of media and tools employed in an e-learning 
environment; c) The combination of a number of pedagogic approaches, 
irrespective of learning technology use.” 

Como se poderá inferir, esta definição enfatiza a combinação de diferentes meios e 

abordagens em detrimento de uma subjugação aos meios tecnológicos-digitais, sendo estes 

apenas encarados como ferramentas e como meios de suporte. Do mesmo modo, Driscoll 

(2002, 134) apresenta uma proposta, um pouco na sequência da anterior, com a 

identificação de quatro conceitos: 

“a) Combining or mixing web-based technology to accomplish an 
educational goal; b) combining pedagogical approaches to produce an 
optimal learning outcome with or without instructional technology; c) 
combining any form of instructional technology with face-to-face instructor-
led training; d) combining instructional technology with actual educational 
tasks.” 

Nesta proposta de Driscoll (2002) transparece a necessidade de se assumirem diferentes 

abordagens e diferentes meios porque neste processo estão envolvidas diferentes 

personalidades, capacidades e objectivos que só poderão ser alcançáveis num modelo mais 

abrangente e «ecológico» que o b-learning poderá ser capaz de proporcionar.  

Tendo em consideração apenas algumas das muitas definições de b-learning somos 

forçados a concordar com Jones (2006) que é de opinião que o b-learning não constitui, à 
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partida nada de novo, se atendermos apenas ao facto de estarmos a falar de diferentes 

metodologias e abordagens pedagógicas que se congregam e se complementam. Contudo, 

o b-learning tende ir mais além e a principal diferença que vem introduzir diz respeito à 

utilização de meios tecnológico-digitais que possibilita a criação de comunidades virtuais 

de aprendentes, com apoio à distância num contexto onde a presença de diferentes 

ferramentas informáticas vem criar novas formas de ensinar e de aprender com um impacto 

directo nas teorias e nos paradigmas em contexto educativo. 

Modelos, abordagens e algumas razões para a utilização de b-learning  

Já se assumiu a utilização mista/híbrida que parece ser mais ajustada, mais consensual, 

mais complementar e mais adaptável ao «ambiente ecológico» do processo educativo. Mas 

que tipo de «mistura»? O quê e como se pode promover essa «mistura» e a sua 

distribuição? Na opinião de Oliver e Trigwell (2005), a escolha do método de distribuição 

constitui um aspecto fulcral e decisivo para o sucesso da utilização do b-learning. É 

também no entender destes autores que a maturidade dos alunos tem aqui um papel 

fundamental dado que este processo de aprendizagem será, sem dúvida, muito mais 

exigente. Um curso no formato de b-learning vem oferecer múltiplas perspectivas e 

abordagens com diferentes objectivos e com a flexibilidade possível e suficiente para se 

poder adaptar a diferentes perfis de alunos. Por isso, requer-se dos alunos um grau de 

maturidade que lhes permita ser autónomos e com um grau elevado de organização e de 

disciplina. É claro que o papel do professor é também de importância crucial porque é sua 

responsabilidade promover uma comunicação directa, clara e constante com a comunidade 

virtual de forma a manter a sua coesão e a confiança mútua que permita a consecução dos 

objectivos de aprendizagem. 

De acordo com Graham (2006, 18), podem propor-se três categorias no âmbito do b-

learning: 

“a) Enabling blends (the focus is on addressing issues of access and 
convenience in an attempt to provide the same opportunities or learning 
experience but through a different modality); b) Enhancing blends 
(promotion of pedagogical changes with the inclusion of additional 
resources and some supplementary materials to be included on-line); c) 
Transforming blends (promotion of a radical pedagogical change from a 
model where learners are just receivers of information to a model where 
learners actively construct knowledge through dynamic interactions only 
possible with technology).”    
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O que se pretende é averiguar que tipo de b-learning deve ser assumido tendo como 

principal objectivo a procura daquele que poderá oferecer as melhores práticas, como 

articular as metodologias num ambiente de ensino e de aprendizagem que combine, ao 

mesmo tempo, o ensino presencial e o ensino a distância. 

Outros autores, tais como, Wenger e Ferguson (2006) propõem a «Learning Ecology 

Matrix» que se traduz na passagem de uma «aprendizagem ecológica» para um 

«conhecimento ecológico». Estes autores entendem a «aprendizagem ecológica» de acordo 

com quatro diferentes vectores: “(…) learner self-navigation to guided navigation, and 

content delivery focus to experience and practice focus.” Esta perspectiva vem reforçar a 

importância que cada aluno tem neste processo com uma forte e intima personalização das 

aprendizagens, das suas experiências e das suas decisões. Nesta «abordagem ecológica» o 

feedback proporcionado pelo professor torna-se muito importante para que se crie um 

ambiente que fomente a criatividade e a inovação através da disponibilização de 

oportunidades que permitam que cada aluno encontre e utilize os melhores métodos e 

modelos que dêem suporte às suas necessidades, interesses, objectivos e perfis de 

aprendizagem. 

Neste contexto, apesar de possuir uma forte componente tecnológica, não se deve ficar 

satisfeito pelo facto destas tecnologias proporcionarem um meio mais adequado para a 

transmissão da informação. O verdadeiro desafio consiste na capacidade de se poderem 

identificar os ganhos que as tecnologias proporcionam para uma melhoria das práticas 

educativas num novo meio multimodal. Por isso, partilhamos a opinião de Jones e O’Shea 

(2004, 392) que referem: 

“It is essential that technology is not incorporated into programs 
uncritically. Because technology is not just another way of delivering 
courses and contents. Blended learning must be more because is challenging 
our education practices and underlying epistemologies and theories. The 
design of blended learning courses must and needs to be grounded in 
education theories because if we design online courses and ignore education 
and learning theories, we are in danger of leaving learning to chance.” 

Apesar da convergência de todas estas sinergias é ainda importante que se institucionalize 

o b-learning para que todos os seus intervenientes directos e indirectos o entendam como 

uma aposta institucional. O design de cursos de b-learning devem, por isso, integrar todos 

os recursos disponíveis desde os tecnológicos, aos docentes, aos administrativos e logística 

(horários, ocupação de salas para aulas presenciais, acesso a computadores, rede wireless, 

técnicos…).   

875 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

Reflexões finais e interrogações para o futuro  

Em jeito de síntese e de reflexões finais parece conveniente apresentar a opinião de 

Privateer (1999, 72): 

“Opportunities for real change lie in creating new types of professors, new 
uses of instructional technology and new kinds of institutions whose 
continual intellectual self-capitalization continually assures their status as 
learning organizations.” 

Esta reflexão, com a qual há plena concordância, permite inferir que o b-learning pode 

promover um contexto «ecológico» onde o conhecimento surge desde que sejam 

proporcionados aos alunos contextos educativos em diferentes formatos, a qualquer hora e 

em qualquer lugar com ênfase numa aprendizagem activa onde exista colaboração e uma 

construção social do conhecimento e da aprendizagem. Para que tal ocorra torna-se 

imprescindível que tenha lugar uma forte interacção dentro da comunidade virtual de 

aprendentes a vários níveis: professor-aluno(s), aluno-conteúdos, aluno(s)-aluno(s), 

aluno(s)-infraestrutura tecnológica e… aluno(s)-contexto, ou seja, numa multiplicidade de 

variáveis… numa perspectiva de uma «abordagem ecológica»! Trata-se, pois, de uma 

«abordagem ecológica» num ambiente sistémico aberto, flexível, complexo, dinâmico e 

interdependente que só assim permitirá a adaptação a novos contextos. Tal como é referido 

por Dziuban et all (2006, 197): 

“The blended learning model has the potential to transform because it can 
change online learning from something the institution does to something the 
institution is, and it can lead to fundamental changes in the way teachers 
teach and students learn, strategies for delivering services, and space needs 
and new resource use efficiencies.”  

Quer isto dizer que é importante que os alunos sejam eficazes tanto nas aprendizagens 

presenciais como nas aprendizagens a distância (síncronas e/ou assíncronas) porque no 

futuro (que já é o presente) é cada vez mais fundamental que os cidadãos activos sejam 

capazes de utilizarem os meios electrónico-digitais para acederem aos 

materiais/informações que necessitam para resolverem os seus problemas diários. Por isso, 

é fundamental que durante o seu processo formativo tenham contacto com estas 

tecnologias no sentido de desenvolverem capacidades que lhes permitam ser bons 

profissionais. Ainda como é afirmado por Dziuban et all (2006, 199): 

“Blended learning is an ideal approach to capitalize on the relative strengths 
of classroom and online learning and to develop the communication and 
information skills needed for successful future professional citizens.” 
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Resumo 

A sociedade em geral pauta o “discurso” sobre Ciência por um aspecto fundamental, o 
aumento da literacia científica do indivíduo. Com o objectivo de promover a participação 
cívica dos cidadãos é necessário, antes de mais, de revesti-los de um conjunto de 
competências que lhes permitam compreender e comunicar sobre temas de ciência e 
tecnologia. 

Neste sentido, a comunicação tornou-se o motor que permite ao cidadão construir a 
paisagem científica e tecnológica e que lhe permita participar activamente na sociedade em 
que se encontra inserido.  

Esta paisagem começou a ser construída a partir do momento em que o repositório de 
informações adquiridas pelos indivíduos, através da interacção com o mundo exterior, 
pôde ser transmitido e partilhado com os outros indivíduos e com as gerações seguintes. 
Com o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e da Comunicação esta partilha 
foi tornando-se cada vez maior e mais intensa, ao ponto de se tornar num dos principais 
desafios da sociedade e da comunicação em rede.  

A nova Web 2.0, com especial destaque para as comunidades virtuais, deve ser um 
instrumento fundamental na promoção da literacia científica. Toda esta nova realidade da 
Web social deve ser potenciada com o objectivo de partilhar e divulgar conhecimento 
científico.   

Palavras-chave: Literacia científica, Web 2.0. Comunidades Virtuais 

Introdução 

O conhecimento científico e tecnológico é, hoje, consensualmente, apontado como um dos 

principais pilares das dinâmicas de desenvolvimento económico, social e cultural das 

sociedades contemporâneas. Neste sentido, a influência social da ciência propagou-se às 

maneiras de pensar, às disposições cognitivas e às orientações da acção da vida quotidiana 

das sociedades (Costa et al 2002), de tal modo que, nas últimas duas décadas, assistiu-se ao 

incremento de debates acerca de temas científicos e tecnológicos na sociedade. (Miller, 

1998). 

O cidadão necessita de participar activamente na discussão destes temas, precisa de 

entender as grandes questões que se põem à ciência na época contemporânea sendo, deste 

modo, importante alargar à população em geral, ou pelo menos a segmentos tão vastos 
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quanto possível, a apreensão de aspectos fundamentais inerentes à ciência (Costa et al, 

2002). 

A importância de promover a participação do cidadão na ciência apresenta duas 

dimensões: a primeira associada ao papel da ciência, enquanto dispositivo cognitivo, 

retórico e comunitário de produção de estratégias de sobrevivência na relação 

homem/natureza (Caraça, 2001); a segunda, como mecanismo dos governos para legitimar 

decisões políticas, relacionadas com a ciência e a tecnologia, através da responsabilização 

dos cidadãos nas definições das estratégias a desenvolver. 

Em diferentes níveis do dia-a-dia, os indivíduos necessitam de possuir conhecimentos 

básicos de ciência para tomar decisões, individualmente ou colectivamente, para isto 

necessitam de, tal como afirma Miller, (1998) um conjunto de capacidades para conseguir 

ler e escrever sobre ciência e tecnologia (Miller,1998). Estas capacidades que os cidadãos 

devem possuir foram sintetizadas no conceito de literacia científica.  

Mais tarde, esta conceptualização de literacia científica foi reformulada por parte de 

Rudiger Laugksch (1999) defendendo este que a literacia científica  

      “está relacionada com o que o público deve saber sobre ciência o que, 
usualmente, implica a compreensão da natureza, objectivos e limitações da 
ciência associada à compreensão das mais importantes ideias científicas”. 

 

      Pretende-se com esta reflexão enquadrar o papel da Web 2.0. na promoção da cultura 

científica. Isto é, pretende-se analisar as potencialidades desta nova Web social como 

instrumento dinamizador no incremento da Literacia Científica nos indivíduos.  

Literacia Científica 

As interpretações e usos do termo literacia são diversos, podendo este conceito ser 

encarado como sinónimo de aprendizagem, competência ou capacidade funcional mínima 

para viver em sociedade (Laugksach, 1999).  

A palavra literacia deriva do termo latim litteratus, termo este que foi evoluindo ao longo 

dos séculos. Inicialmente, associado àquelas pessoas que adquiriam conhecimento. 

Posteriormente, passou a ser encarado de acordo com a perspectiva de Miller (Miller,1999) 

segundo a qual a literacia é o 

      “conjunto mínimo de conhecimento e competências necessárias para 
poder desempenhar um papel específico na sociedade”.   

880 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

Deste modo, a literacia é vista mais como conceito sociológico, sendo balizado pelos 

contextos sociais, culturais e históricos nos quais o indivíduo se insere. (Lankshear, 2006) 

Aplicado ao domínio da ciência e tecnologia, surge o conceito de literacia científica 

definido por Miller (1998) que o define como a capacidade do indivíduo conseguir ler e 

escrever sobre ciência e tecnologia (Miller,1998).  

Mais tarde, esta conceptualização de literacia científica foi reformulada por parte de 

Rudiger Laugksch (1999) defendendo este que a literacia científica  

“está relacionada com o que o público deve saber sobre ciência o que, usualmente, implica 

a compreensão da natureza, objectivos e limitações da ciência associadas à compreensão 

das mais importantes ideias científicas, procurando ajudar a criar pontes entre o saber do 

senso comum das diferentes culturas, e o novo conhecimento científico internacionalizado” 

(Laugksch, 1999). 

Analisando a extensa literatura acerca da literacia cientifica é possível perceber que existe 

um número elevado de diferentes factores que influenciam a interpretação do conceito de 

literacia científica (figura1). 

 

Grupos de 
interesse 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Factores que influenciam a interpretação do conceito de literacia científica. Adaptado de 

Laugksch, R.C. (2000) Scientific Literacy: A conceptual Overview, Science Education, 84, 71-94. 
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A importância da literacia científica 

É consensual, por parte dos diferentes actores sociais, que é fundamental os indivíduos 

possuírem um elevado grau de literacia científica. A argumentação utilizada para valorizar 

a importância da literacia pode ser agrupada segundo duas perspectivas: uma mais global, a 

macro-visão, e uma mais individual, a micro-visão.  

Macro-visão 

Numa visão global, a literacia científica é encarada com uma mais-valia para a sociedade 

onde é promovida, constituindo uma fonte de desenvolvimento económico e social. 

Promove-se a interacção entre a literacia científica e a saúde económica de uma nação. 

Países em que os seus cidadãos possuam um elevado nível científico apresentam maior 

capacidade de sucesso a nível mundial, atraindo e fixando empresas de novas tecnologias e 

apostando em nichos de mercado com grande margem de desenvolvimento (Laugksch, 

1999). Associado a este argumento surge a ideia de que a literacia científica torna os 

indivíduos intelectualmente mais capazes a participarem no sector económico. Deste 

modo, a literacia científica deve ser vista como um factor capaz de influenciar a economia 

de uma nação de diferentes modos.  

Um segundo argumento sugere que um elevado grau de literacia científica dos indivíduos é 

traduzido num apoio à ciência. Indivíduos que possuam um certo grau de literacia 

científica sentem-se atraídos pelo conhecimento científico, ao ponto de promoverem e 

valorizarem o papel da ciência na sociedade.  

Um terceiro argumento refere-se à relação dos benefícios da promoção da literacia 

científica com as expectativas face à ciência. Quanto mais os indivíduos conhecerem os 

objectivos, processos e capacidades da ciência, menos o público apresenta expectativas 

negativas face à ciência, em especial, uma falta de confiança.  

Um último argumento prende-se com o relacionamento da ciência com a cultura. Norris 

(1997) defende que num país socialmente evoluído deve existir uma penetração elevada da 

ciência na sociedade. A ciência não deve ficar isolada do público sob pena deste não 

compreender o propósito desta e passar a olhá-la com medo.  

A promoção da literacia científica apresenta benefícios para a própria ciência, para a 

economia, para a implementação de políticas com base na ciência e para a sociedade como 

um todo.  

882 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

Micro-visão 

A micro-visão da importância da promoção da literacia científica centra-se no indivíduo. O 

aumento da compreensão da ciência e da tecnologia por parte dos cidadãos é uma mais-

valia para viver numa sociedade cada vez mais científico-tecnológica. Esta ideia remete 

para o factor económico, uma vez que um indivíduo, cientificamente literado, se encontra 

mais posicionado para aceitar novos desafios e novas oportunidades de emprego baseados 

na sociedade do conhecimento.  

Um outro argumento prende-se com a formação pessoal, ao nível dos valores, da ética e da 

moral dos indivíduos. A formação científica é importante para formar socialmente um 

indivíduo, uma vez que contribui para a intelectualidade dos cidadãos.  

O objectivo da promoção da ciência não é apenas o aumento da literacia científica, procura 

também contribuir para as diferentes visões da sociedade em que vivemos e da sociedade 

em que aspiramos viver.  

Literacia científica cívica 

As diferentes interpretações a montante e a jusante do conceito de literacia científica, como 

por exemplo, qual o público-alvo e quais os conceitos científicos que devem possuir, tem 

conduzido a um conceito indefinido e difuso onde a própria segmentação em três 

categorias, literacia científica prática, literacia científica cultural e literacia científica cívica 

(Miller, 1998) não é rígida e estanque.  

A literacia científica prática é caracterizada pela “posse de alguns conhecimentos 

científicos que podem ser usados na resolução de problemas básicos” ao passo que a 

literacia científica cívica é o nível de compreensão sobre ciência e tecnologia dos 

indivíduos de modo a permitir que o cidadão esteja conscientemente informado sobre 

temas científicos de modo a poder tomar decisões (Laugksch, 1999). Costa et al 

argumentam que  

      “a literacia científica cívica deve ter em vista a promoção da sociedade 
democrática procurando que todos os indivíduos compreendam a ciência na 
medida necessária para os habilitar a ajuizarem criticamente sobre as 
decisões públicas de carácter científico” (Costa et al, 2000). 

      Na mesma linha de pensamento Miller et al defendem que 

 “a literacia científica cívica é conceptualizada como o nível de 
compreensão científica e tecnológica necessário ao indivíduo para se 
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comportar como cidadão na sociedade industrial moderna” (Miller et al, 
2005). 

A literacia científica cívica representa assim uma condição indispensável da cidadania. 

Miller (2004) argumenta que a literacia científica cívica é multidimensional envolvendo 

três dimensões: a) compreensão de termos científicos bem como a construção desses 

conceitos de modo a conseguir ler jornais ou revistas; b) compreensão do processo e a 

natureza do método científico e c) compreensão do impacto da ciência e tecnologia no 

indivíduo e na sociedade.   

A combinação destas três dimensões, em percentagens significativas, concede ao cidadão 

um nível de compreensão e competências necessários para compreender e acompanhar 

temas científicos e tecnológicas de debate público. 

Das Tecnologias de Comunicação e Informação à Web 2.0. 

Paradigma tecnológico 

Esta reestruturação serviu-se da própria tecnologia como ferramenta básica para construir 

um nova sociedade que, para além de capitalista, também é informacional (Castells, 2000).  

Este novo paradigma tecnológico assenta em quatro vectores chave: i) informação como 

matéria-prima; ii) penetração da nova sociedade dos efeitos tecnológicos; iii) redes 

colaborativas e iv) flexibilidade.  

Sendo mais do que um mero veículo de contacto e transporte de informação, as tecnologias 

de informação e comunicação (TIC) apresentam-se como um instrumento para a 

aprendizagem e a construção colaborativa de conhecimento. As TIC estão a mudar o modo 

com os indivíduos contactam com o conhecimento científico. Apesar da percepção do 

papel das TIC, como uma nova forma de construção da compreensão do mundo, ter sido 

largamente influenciado pelo facto de estas serem apresentadas, principalmente, como 

instrumentos para gerirem a transmissão de informação e conhecimento, sobrevalorizando 

os aspectos da sedução na apresentação da informação e desvalorizando a importância da 

tecnologia, enquanto meio que expande e transforma as capacidades de criatividade no 

processo de construção e/ou aquisição de conhecimento.  

  Novas Literacias 

Desde o século XVIII e particularmente na Revolução Industrial, os Países Ocidentais 

construíram um conjunto de ideias acerca do Mundo e do modo como o pensamos. 
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Recentemente esta mentalidade sociológica global sofreu uma transformação profunda 

devida ao desenvolvimento e compreensão pelas massas das tecnologias electrónicas 

digitais e a um novo modo de desenvolvimento “pós-industrial”. Estas alterações 

conduziram ao surgimento de uma nova forma de encarar o mundo.   

 

Mentalidade sociológica global 1 Mentalidade sociológica global 2 
A sociedade actual é semelhante à anterior, 
apenas sendo mais tecnológica, ou mais 
sofisticada tecnologicamente: 

A sociedade actual é completamente diferente 
da anterior como resultado do 
desenvolvimento de tecnologias electrónicas 
digitais: 

 - Focada na inteligência individual - Focada na inteligência colectiva 
 - Conhecimentos centrado em indivíduos ou 
instituições   

- Conhecimento distribuídos e produzidos 
através de trabalho colaborativo entre 
indivíduos e instituições.   

- Espaço delimitado e específico para 
determinado fim. 

- Espaço aberto, contínuo e fluído 

- Relacionamento social e comunicação de 
conhecimento científico feito através da 
imprensa, produção de “textos ordenados” e 
fechados    

Relacionamento social e comunicação de 
conhecimento científico no “ciberespaço”, 
produção de textos em constante mutação.  

Quadro 1. Algumas dimensões entre as duas mentalidades sociológicas globais que emergiram da 

sociedade “pós-industrial”. Adaptado de Lankshear C. Knobel M. (2008). New Literacies and the 

Challenge of Mindsets, New Literacies – Everyday Practices and Classroom Learning, New York, 

Open University Press, 28-61. 

A mentalidade sociológica global que emergiu da sociedade “pós-industrial” seguiu dois 

caminhos paralelos (quadro 1), influenciando várias esferas da sociedade, entre as quais se 

encontram novos conceitos de literacia. Apesar de algumas semelhanças com a literacia 

tradicional existem importantes diferenças entre os dois conceitos. Um dos contrapontos 

mais claros entre a literacia “tradicional” e a “nova” literacia é o local onde se promove, 

passando do espaço físico dos átomos para o espaço virtual dos bits – o Ciberespaço. Este 

espaço virtual não vai substituir o espaço físico, apenas deve ser considerado como mais 

uma dimensão onde os indivíduos possam adquirir uma maior literacia científica.  

As novas tecnologias de informação estão a integrar o mundo em redes globais de 

instrumentalidade. A comunicação mediada por computadores, impulsionou uma gama 

enorme de comunidades virtuais.  

           Da Web1.0 à Web 2.0  

Estas comunidades virtuais encontram na Web mais do que uma tecnologia para o acesso e 

a transmissão de informação (Dias, P. 2004), de forma que a Web constitui um meio para a 
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construção e transformação da informação em conhecimento. Uma vez que, por um lado, o 

indivíduo tem acesso à rede de informações e, por outro, porque é um instrumento que 

permite a contextualização do conhecimento.  

Esta ideia afasta da Web a imagem de uma montra digital ou painel de conteúdos. Pelo 

contrário, propõe que a comunidade online seja espaço de partilha, de exposição das 

perspectivas individuais entre os pares e da iniciativa conjunta, sendo a rede, o motor, 

simultaneamente, o objecto dessa mesma construção. Neste sentido, a Web funciona como 

um interface, em que a rede é orientada para a comunidade e pela comunidade, 

constituindo, cujo modelo organizacional descentralizado acentua o papel dos seus 

membros na definição dos objectivos.  

Emerge deste processo uma mudança na prática de transmissão de conhecimentos em 

ambientes virtuais, assistindo-se à transformação da Web 1.0. em Web 2.0., (quadro 2) 

com a possibilidade de a rede constituir não só um suporte para práticas de grupo mas uma 

interface para a cultura científica na sociedade. Esta interface, mais do que um artefacto 

tecnológico é um meio para a promoção da cultura científica.  

A mais-valia da transformação da primeira geração da internet, onde o principal atributo 

era a quantidade, para uma segunda geração onde cada indivíduo tem o seu espaço online é 

a formação de um Web social colaborativo e descentralizado.  

Numa rede colaborativa a este nível, possibilita a construção e distribuição de várias 

conteúdos digitais com o objectivo da promoção da cultura científica. Ferramentas como o 

Flirck©, Youtube© ou Twitter© constituem uma oportunidade para divulgar conteúdos 

científicos, aumentando deste modo os níveis de literacia científica. 

Web 1.0  Web 2.0 

Ofoto  Flickr/ Hi5 

Britannica Online  Wikipedia 

Personal Websites  Blogging 

Netscape  Google 

Chat  Microblogging 

Publishing   Participation 

Sistema de gestão de conteúdos  Wikis 

Quadro 2 – Alguns exemplos de típicos de Web 1.0 vs Web 2.0. Adaptado de Lankshear C. Knobel 

M. (2008). New Literacies and the Challenge of Mindsets, New Literacies – Everyday Practices 
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and Classroom Learning, New York, Open University Press, 28-61 

Conclusão 

A recente explosão de atenção multimediática que envolve sistemas de informação e redes 

telemáticas trouxe consigo dois conceitos que se transformaram em buzzwords: o 

multimédia (possibilidade de ter acesso a vários média dentro de um ambiente 

experimental) e a interactividade (capacidade para fornecer informação como resultado da 

introdução de dados, isto é, a capacidade para mudar o raciocínio do utilizador, de o 

interromper e o propiciar situações inesperadas). A conjugação entre estes dois conceitos 

pode permitir criar artefactos e tecnologias que oferecem a possibilidade de modelar a 

cognição ao nível do indivíduo. 

Um exemplo, são as ferramentas disponibilizadas pelas Web 2.0. que permitem o 

desenvolvimento de agentes dedicados que possam desenvolver e estender as capacidades 

cognitivas. A utilização das ferramentas na promoção da literacia científica é um 

instrumento cognitivo que possibilita criar ambientes virtuais onde os indivíduos 

participam na construção do seu conhecimento, um “hands-on” virtual com o ritmo próprio 

de cada indivíduo, fundamental para uma boa assimilação dos conteúdos. O potencial 

destas ferramentas está assim na sua possibilidade para promover os processo de inovação 

e colaboração dentro da comunidade online, permitindo a utilização do conhecimento e 

da informação para gerar mais conhecimentos.   
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Resumo 

Este documento apresenta resultados preliminares de um estudo de caso, desenvolvido no 
âmbito do Doutoramento em Didáctica, onde se utilizaram ferramentas informáticas da 
Web 2.0 em contexto educativo, numa turma do Ensino Secundário. Estratégias que 
envolvam as chamadas “novas tecnologias”, muito especialmente as da Web social são 
importantes na Educação dos jovens para a sociedade actual também conhecida por 
“sociedade do conhecimento”. O estudo que neste documento se apresenta tem em vista 
analisar a utilização de blogues como complemento nas aprendizagens em 
Biologia/Geologia, com um enfoque no movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade-
Ambiente (CTSA). Numa análise preliminar dos resultados do estudo foi possível perceber 
a importância da produção de portefólios no desempenho dos alunos participantes. Neste 
caso em particular, identificar o contributo que os portefólios tiveram para a construção de 
blogues. Outro aspecto emergente prende-se com a importância das interacções sociais 
estabelecidas entre os alunos e entre estes e os professores. A relação que foi estabelecida 
entre os membros participantes do projecto podem de algum modo reflectir a construção de 
comportamentos sociais úteis para a vida activa dos jovens.   

Palavras-chave: Blogues, Portefólios, Interacções e Ensino das Ciências. 

Introdução 

O Ensino das Ciências deve ser inscrito numa perspectiva pedagógica onde se motivam os 

alunos, se humanizam os conteúdos, se proporciona uma melhor compreensão dos 

conceitos científicos, expondo a sua vertente prática e de aperfeiçoamento, demonstrando 

como a ciência é mutável. O cidadão de qualquer nação deverá estar aberto às tecnologias 

e estar preparado para a sua utilização. Este será o caminho para o seu sucesso social, 

emocional e profissional permitindo-lhe uma adaptação à vida actual emergente. A ligação 

entre os povos é essencial para a sobrevivência na sociedade, conhecida como a sociedade 

do conhecimento e só um cidadão informado poderá estar preparado. Esta sobrevivência 

dependerá também da capacidade reflexiva de cada cidadão. Cabe-nos a nós, membros da 

comunidade educativa, desenvolver ou proporcionar meios que facilitem o 

desenvolvimento de competências por parte dos alunos. 
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 “As políticas têm de acompanhar a evolução das sociedades 
contemporâneas …, o extraordinário desenvolvimento do mundo da 
informação e da comunicação e da ciência e tecnologia que se verificou nas 
últimas décadas, a par das mudanças da organização social e produtiva, da 
emergência da chamada nova economia e globalização.” (Cachapuz et al., 
2004: 9). 

Os saberes básicos de todos os cidadãos propostos no Conselho Nacional da Educação em 

2004 pretendem, acima de tudo, que se realize uma aprendizagem autónoma, de modo a 

existir uma maior responsabilização de cada cidadão na sua própria educação, e que, nesse 

processo, se contemple a construção de saber e de valores éticos, morais e sociais. Cada 

vez menos se pretende a transmissão dos conhecimentos mas sim, o desenvolvimento das 

competências de cada um. A independência face a decisões tomadas é imprescindível nos 

novos cidadãos. No documento mencionado, propõem-se cinco saberes básicos:  

1. Aprender a aprender; 

2. Comunicar adequadamente; 

3. Cidadania activa; 

4. Espírito crítico; 

5. Resolver situações problemáticas e conflitos.  

Estes saberes devem ser percepcionados desde cedo na vida escolar dos jovens, de modo a 

permitir uma melhor interiorização do conhecimento. Esta emerge assim, do contexto 

educativo e das situações de aprendizagens vivenciadas pelos jovens. A conjuntura da 

sociedade actual torna cada vez mais certo o incerto. Este jogo de palavras permite entrar 

na temática sobre a complexidade e incerteza que caracteriza a nossa sociedade tornando o 

acto de educar muito mais desafiante. A abstracção do concreto é essencial para a 

preparação dos jovens para esta comunidade de incertezas, permitindo a construção de 

saberes, atitudes e percepções, tal como descrito nos saberes básicos de todos os cidadãos 

para o séc. XXI. 

A Escola pode e deve desempenhar um papel preponderante nestes objectivos, e nestas 

aprendizagens ao longo da vida, na medida em que pode preparar os jovens para os 

desafios da sociedade do conhecimento do século XXI. A utilização das tecnologias em 

Educação tem crescido exponencialmente, desde utilização de computadores na sala de 

aula com recurso à Internet, quadros interactivos, aulas por vídeo-conferência, entre outros. 

De entre as várias tecnologias da informação e comunicação, Belarmino (2006), Cruz & 

Carvalho (2006), Gomes & Silva (2006) e Efimova & De Moor (2005) defendem que os 

blogues, pela sua própria natureza, são processos de comunicação e de socialização, 
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constituindo-se assim como ferramentas para a construção de conhecimento e excelentes 

para a Web social. Estes autores referem a importância da reflexão, do pensamento crítico 

e criatividade dos alunos inerentes à utilização de blogues.  

O presente estudo pode fornecer informações sobre o modo como os portefólios 

individuais podem ter um contributo válido na construção de blogues. A importância 

reflexiva dos portefólios na construção de conhecimento é amplamente defendida por Sá-

Chaves (2005). Visto os blogues serem excelentes instrumentos para a prática reflexiva, e 

os portefólios também, a conjugação de ambos pode ser uma boa combinação de esforços 

para obter informações no sentido de uma optimização da avaliação dos alunos, sempre tão 

complexa e abrangente.  

Objectivos 

Explorar as potencialidades dos portefólios como contributo para a construção de blogues; 

Analisar o desenvolvimento de interacções sociais estabelecidas (aluno-aluno e professor-

aluno) durante o processo de construção de blogues;  

Desenvolvimento 

Este estudo seguiu uma metodologia de investigação qualitativa visto que se pretendia 

analisar um processo de ensino aprendizagem que surge em contexto real. O estudo 

decorreu com uma turma do 12º ano, na Área de Projecto, durante o ano lectivo 2007/08 

com um total de 10 elementos. Propôs-se aos alunos desenvolverem um projecto que 

combinasse a área das Ciências com o recurso às novas tecnologias, em específico os 

blogues. A turma constituiu grupos de trabalho e organizou um projecto no qual estava 

englobada a apresentação dos materiais produzidos em blogues e uma comunicação à 

comunidade educativa com todas as actividades realizadas durante o ano lectivo. 

Individualmente foi-lhes pedido que organizassem um portefólio, onde deveriam guardar 

toda a informação relativa ao projecto. 

Do estudo realizado apresentam-se os resultados relativos à relevância dos portefólios na 

construção dos blogues e uma análise elementar das relações estabelecidas entre alunos e 

professores. 

A turma constituiu dois grupos com os seguintes temas: “Alimentação na Comunidade 

Escolar” e “Espécies em Vias de Extinção”. No final do ano lectivo a turma decidiu fazer 

um blogue em que todos participariam que intitularam de “Portefólio da Turma”, com a 
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intenção de trabalhar uma a duas temáticas por aluno, que constassem no programa de 

Biologia/Geologia e que fossem úteis para o seu estudo.  

Para a análise da relação entre os portefólios e a construção de blogues definiram-se como 

categorias de análise o número de entradas (temáticas/conteúdos) no blogue e no portefólio 

de cada aluno. A relevância dos conteúdos existentes nos blogues e nos portefólios são 

objecto de análise noutro estudo. Neste documento, pretende-se apresentar qual o 

contributo individual de cada membro do grupo para a construção do blogue analisando o 

seu portefólio individual e o blogue (trabalho de grupo). Para a garantia do anonimato dos 

alunos as tabelas apresentam-se com letras de “A” a “J” em substituição dos seus nomes. 

Relativamente ao grupo I as informações obtidas da análise dos portefólios individuais dos 

membros do grupo e sobre os blogues “Alimentação na Comunidade Escolar” 

(Blogue_ACE) e “Portefólio da Turma” (Blogue_PT) estão expressas na tabela 1.  

 Blogue_ACE Blogue_PT Extras 

 21 itens 17 itens itens 

A 13 1 1 

B 10 4 1 

C 19 4 3 

D 14 3 0 

E 17 1 4 

Tabela 1. Informação obtida da análise dos portefólios e blogues dos elementos do grupo I 

 

Consideraram-se as categorias: “21 itens no Blogue_ACE”, “17 itens Blogue_PT” e “itens 

Extra”. A categoria “itens Extra” inclui temáticas ou conteúdos existentes nos portefólios 

individuais mas que não constam no blogue, por motivos vários. Dos vinte e um itens 

considerados no blogue “Alimentação na Comunidade Escolar” pode observar-se que a 

participação dos alunos é mais ou menos uniforme, podendo destacar-se o aluno C com 19 

itens de participação no blogue, que constam do seu portefólio e o B que colabora com 10 

itens. No que concerne ao blogue turma, “Portefólio da Turma” salienta-se a participação 

mais significativa do B, do C e do D. Da análise dos portefólios, pode verificar-se “itens 

Extra”, ou seja, informação que não foi usada directamente na construção dos blogues.  

O grupo II elaborou um blogue sobre os “Insectos de Vila Nova de Poiares” 

(Blogue_IVNP), e iniciaram um sobre as “Eras Geológicas”. Apesar do grupo ter referido 

que iria realizar um trabalho sobre as “Espécies em Vias de Extinção”, não o chegou a 

fazer. No blogue sobre a “Eras Geológicas”, os alunos tinham a intenção de ir colocando as 
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grandes extinções ocorridas na história da Terra. O facto destes terem um portefólio foi 

uma mais valia que permitiu reconhecer toda a pesquisa para a elaboração do blogue do 

tema escolhido foi feita, e a falta de tempo, dificuldades na utilização das tecnologias ou 

por alguma desorganização não o elaboraram.  

 Blogue_IVNP Blogue_PT Extras 

 11 itens 17 itens itens 

F 3 5 21 

G 3 6 11 

H 2 2 17 

I 10 2 5 

J 4 3 6 

Tabela 2. Informação obtida da análise dos portefólios e blogues dos elementos do grupo II 

 

Como se pode verificar da análise da tabela 2, ressalta o número elevado de itens na 

categoria “itens Extras”, explicado pelo facto do blogue sobre a “Espécies em Vias de 

Extinção” não ter sido elaborado. Esta situação sublinha a importância dos portefólios, 

porque foram o veículo de informação que permitiu perceber que o grupo trabalhou para a 

construção de três blogues, mas terminou apenas um. O aluno com maior destaque é o 

aluno F com 21 itens “itens Extra”. O aluno que colaborou mais com o Blogue_IVNP foi o 

aluno I. 

Outro ponto de análise sumária foi a maneira como os alunos vivenciaram a experiência, e 

a sua opinião sobre as interacções estabelecidas. Foram consideradas interacções, as 

relações estabelecidas durante o projecto, nomeadamente:  

a) a relação entre os membros do grupo, como se organizaram e existência de líder ou 

não; 

b) o modo como se relacionaram com os membros do outro grupo, ou seja relação 

inter-grupo; 

c) relação com os professores (professora da turma e investigadora); 

d) espírito de entre ajuda; 

e) identificação, pertença, cooperação, pertinência, comunicação, aprendizagem 

(Pichón-Rivière, 1991). 

Antes de proceder à apresentação de gráficos sobre informação relativa às interacções 

estabelecidas, apresenta-se o gráfico 1. Neste expõem-se os motivos que os alunos 
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apontaram para o seu grau de satisfação face à participação no projecto. Cinco alunos 

refiram sentir-se satisfeitos com o projecto, visto terem atingido na sua maioria os 

objectivos por eles delineados, quatro referiram o carácter inovador. No entanto, dois 

alunos referiram algumas lacunas nomeadamente, não terem cumprido o cronograma e o 

facto de alguns objectivos terem sido abordados superficialmente. Este pode ser um 

indicativo de que projectos desta ordem podem motivar os alunos, enquanto membros da 

comunidade escolar, a desenvolverem o espírito crítico. Poderá ainda melhorar a sua 

relação com a sociedade onde a integração e a necessidade de realizar projectos conjuntos 

é essencial.  
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Gráfico 1. Motivos apresentados pelos alunos relativos ao seu grau de satisfação  

 
O Gráfico 2 apresenta a opinião dos alunos face ao tipo de partilha que consideraram 

existir no desenvolvimento do projecto. A maioria dos alunos considerou que a maior 

partilha de informação se efectuou inter-grupos, ou seja, quando os grupos partilhavam 

entre si a informação considerada útil. Quanto à partilha de informação entre professores-

alunos, apesar de se ter verificado em vários momentos com diferentes alunos, só um aluno 

refere nos seus registos que essa partilha de informação existiu. Só um aluno referiu ter 

sido útil a partilha através da Internet.  
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Opinião dos alunos sobre o tipo de partilha
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Gráfico 2. Opinião dos alunos face ao tipo de partilha que consideram existir no desenvolvimento 

do projecto 

No gráfico 3 pode observar-se a opinião que os alunos manifestaram face aos comentários 

que a professora e a investigadora foram fazendo durante o desenrolar das tarefas 

propostas. Todos os alunos consideraram os comentários construtivos e que serviram para 

desenvolver e melhorar o projecto. Contudo, um referiu que serviram para se familiarizar 

com a crítica, e dois consideram que serviu como chamada de atenção para rever 

estratégias no modo de actuação (atitudes).    

Opinião sobre o tipo de comentários da Professora e da 
Investigadora

0

2

4

6

8

10

Familiarizar com a crítica Desenvolver o projecto Rever estratégias

n
º 

d
e 

al
u

n
o

s

 

Gráfico 3. Opinião dos alunos sobre o tipo de comentários que foram recebendo da professora e da 
investigadora. 

 

A opinião que os alunos têm sobre o trabalho de grupo está expressa no gráfico 4. As 

opiniões manifestadas foram: espírito de cooperação, a partilha de conhecimentos, 

respeitar opiniões e preparação para o futuro enquanto mercado de trabalho. Dois referiram 
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um lado menos positivo do trabalho de grupo que é o da irresponsabilidade de alguns 

elementos do grupo.  
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Gráfico 4. Opinião dos alunos sobre o trabalho de grupo. 

 

Relativamente à importância dos conteúdos usados durante o projecto, os alunos 

consideraram mais importantes os conhecimentos na área das TIC e na área biotecnologia, 

tal como se pode observar no gráfico 5.   
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Gráfico 5. Conteúdos que os alunos consideraram mais importantes na consecução do projecto 

 

As categorias utilizadas neste estudo sobre avaliação do comportamento grupal, foram as 

estabelecidas por Pichón-Rivière (1991) gráfico 6. Um dos elementos não se identificou 

com os outros, no entanto, ultrapassou essa situação e conseguiu, juntamente com os outros 

membros, elaborar uma estratégia de trabalho. Um dos elementos não realizou as tarefas 
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definidas para ele no grupo, não cumprindo assim a categoria cooperação. Quanto à 

pertinência, comunicação e aprendizagem seis elementos conseguiram apresentar atitudes 

de terem alcançado estas categorias, os outros quatro revelam dificuldades. Concluindo, as 

categorias com resultados mais satisfatórios foram a identificação, pertença e cooperação. 
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Gráfico 6. Resultados dos alunos, de acordo com as categorias de Interacção estabelecidas por 
Pichón-Rivière (1991). 

 

Conclusões 

Dos resultados apresentados, podem retirar-se algumas inferências. A análise dos 

portefólios individuais permitiu concluir que, apesar do blogue publicado pelo grupo II não 

estar directamente relacionado com o tema inicialmente escolhido, todo o material para a 

sua construção foi recolhido. Neste caso, os portefólios permitiram dar a conhecer que o 

grupo desenvolveu trabalho, apesar do mesmo não ter sido conduzido da melhor forma. 

Muitos dos alunos revelavam grandes dificuldades em conhecimentos informáticos e foi o 

esforço de equipa que lhes permitiu ultrapassá-las. É de salientar que as interacções 

estabelecidas entre aluno-aluno e entre professor-aluno, a partilha de conhecimentos e as 

vivências inerentes ao trabalho de grupo foram sempre referenciadas como positivas. 

Surge-nos como ponto de referência que esta é uma forma de fomentar o desenvolvimento 

de conteúdos atitudinais, cada vez mais importantes nas aprendizagens. 
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Deste modo parece importante a realização de projectos desta natureza, não só em Área de 

Projecto, como também na disciplina de Biologia e Geologia de modo a promover 

desenvolvimento de conhecimentos não só atitudinais, como também processuais, 

conceptuais.  
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Resumo 

O projecto que se apresenta diz respeito ao desenvolvimento do Courseware Sere – “O Ser 
Humano e os Recursos Naturais” (http://sere.ludomedia.pt/) que foi concebido, por uma 
equipa multidisciplinar, no âmbito da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
(EDS), num contexto de Educação em Ciências, privilegiando, em diferentes etapas da 
exploração, o Ensino por Pesquisa (EPP). O Courseware Sere engloba um conjunto de 
recursos com actividades sobre a relação entre a actividade humana, o uso dos recursos 
naturais energéticos, e as consequências ambientais, sociais e económicas futuras dessa 
utilização e foi pensado para a utilização, em sala de aula, por alunos e professores dos 1º e 
2º Ciclos do Ensino Básico, embora a sua exploração possa ser adaptada a outros níveis de 
escolaridade e contextos de educação, como o não-formal e mesmo o informal.  

A orientação do recurso, as temáticas propostas e as metodologias e estratégias de 
exploração privilegiadas fundamentam-se: i) na identificação das orientações nacionais e 
internacionais da EDS; ii) na identificação das necessidades e interesses dos professores 
quanto à implementação de actividades com orientação EDS (Sá, 2008; Sá e Martins, 
2007), iii) no paradigma de ensino por competências (Cachapuz, Sá-Chaves e Paixão, 
2004) e iv) no recurso a um design interactivo centrado no utilizador (Costa, Loureiro, 
Reis, Sá, Guerra e Vieira, 2009; Guerra, 2007). 

Nesta comunicação faz-se uma descrição fundamentada do recurso, das temáticas 
propostas e das metodologias e estratégias de exploração perspectivadas pelos autores do 
recurso.   

Palavras-chave: Courseware, Educação para o Desenvolvimento Sustentável, Recursos 

Naturais, Educação em Ciência 

Introdução 

No contexto mundial actual, a promoção de uma forma de desenvolvimento mais 

sustentável dependerá da compreensão que se tem das interacções que se estabelecem entre 

a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade e da forma como se evidenciam nos contextos 

ambiental e económico. É fundamental saber ciência para compreender as várias 

dimensões dos actuais problemas e essa é condição sine quo non para um exercício de 

cidadania promotor de um futuro mais sustentável. O volume de conhecimentos científicos 

e tecnológicos, que caracterizam a sociedade actual, induz a profundas alterações sociais, 
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políticas, económicas, ambientais e culturais que, simultaneamente, são condicionados por 

estas mudanças (Martins, 2002).  

Esta compreensão holística e sistémica da situação planetária actual e a consciencialização 

da importância de mobilizar atitudes promotoras de mudança tanto ao nível local como 

global, implica o entendimento da sustentabilidade e do que esta implica no contexto 

educativo. Educar para a sustentabilidade é educar para a responsabilidade, para a 

solidariedade e para a cooperação. Assim, a combinação da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (EDS) e do Ensino das Ciências (EC) com uma orientação 

Ciência/Tecnologia/Sociedade (CTS), desde os primeiros anos de escolaridade, surge 

como condição essencial para uma cidadania responsável.  

A implementação da EDS através do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) enquanto novos espaços de aprendizagem é sugerida pela UNESCO (2005). É, 

também salientada a abertura dos professores a uma nova atitude educativa de forma a 

promover o desenvolvimento nos seus alunos de capacidades de reflexão crítica, de 

problematização de questões e na procura de soluções. Professores e alunos devem estar 

envolvidos activamente em todo o processo de ensino e aprendizagem, fazendo os 

professores das questões dos alunos o ponto de partida para a abordagem das temáticas. 

Este tipo de ensino não é passível de metodologias passivas baseadas na transmissão de 

informação. No entanto, o ensino científico tem vindo a ser reduzido basicamente à 

apresentação de conhecimentos previamente elaborados, sem serem dadas oportunidades 

aos alunos para contactarem e explorarem actividades na perspectiva de um ensino do tipo 

investigativo. 

O courseware Sere, que se apresenta seguidamente, pretende aliar uma perspectiva de 

Ensino Por Pesquisa (EPP) com o uso das TIC no EC, criando condições para promover o 

confronto cognitivo e o apuramento de questões problema, a possibilidade de selecção e 

disponibilização de documentos vários, para que a informação presente possa ser analisada 

e organizada de forma contextualizada (Cachapuz, Praia e Jorge, 2002). O Courseware 

Sere engloba um conjunto de recursos com actividades sobre a relação entre a actividade 

humana, o uso dos recursos naturais energéticos, e as consequências ambientais, sociais e 

económicas futuras dessa utilização e foi pensado para a utilização, em sala de aula, por 

alunos e professores dos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, embora a sua exploração possa 

ser adaptada a outros níveis de escolaridade. Nesta comunicação, faz-se uma descrição das 
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temáticas propostas e das metodologias e estratégias de exploração perspectivadas pelos 

autores do recurso (Sá, Guerra, Vieira, Loureiro e Costa, 2008).   

Objectivos 

A organização do Courseware Sere assenta nos fundamentos anteriormente referidos e vai 

ao encontro dos seguintes propósitos: i) promover a compreensão do impacte que a 

actividade humana tem nos recursos naturais e ii) consciencializar de que o futuro da 

Humanidade passará pela adopção de atitudes e comportamentos mais conscientes e 

responsáveis, nomeadamente no que respeita às fontes de energia utilizadas promovendo, 

assim, o desenvolvimento de competências de cidadania activa, responsável e consciente 

nos utilizadores. 

Descrição do Courseware Sere 

O Courseware Sere organiza-se, essencialmente, em duas Fases (figura 1) que, embora 

surjam de forma sequenciada, representam momentos de transição entre subproblemáticas 

do uso inconsciente do recurso finito em questão. 

Na Fase I pretende-se que os alunos pesquisem aspectos relacionados com a produção e 

consumo do petróleo e os situem no planisfério. A finitude do recurso e a impossibilidade 

de generalizar os actuais níveis de consumo que alguns praticam levantará o problema 

seguinte e o uso da floresta, em particular da sua biomassa, surge como uma forma 

alternativa de obtenção de energia (Fase II). No entanto, o impacte ambiental e social deste 

uso, a má gestão da floresta e a possibilidade de escassez de um recurso que é, na verdade, 

renovável, levanta a terceira questão: quais as alternativas energéticas de futuro? (em fase 

de desenvolvimento). 

 
Figura 1 – ecrã de entrada nas fases e ecrã de escolha dos exploradores 
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Entre cada uma das referidas fases, em que o papel dos utilizadores será o de pesquisa, 

existem Fóruns de Discussão, que permitem não só a partilha da informação reunida 

intragrupalmente em cada Fase, mas também fazer a transição de forma coerente para a 

Fase seguinte. 

Para conduzir esta pesquisa e orientar o estabelecimento de relações e interacções entre a 

população e o uso dos recursos foram criadas 8 personagens, que desempenham papéis 

diferentes ao longo do desenrolar de toda a situação: seis exploradores e 2 coordenadores 

da equipa (figura 2). 

 

 
Figura 2 – personagens utilizadas no recurso (os exploradores de costas e os coordenadores de frente) 

 

Metodologia de exploração 

A utilização do Courseware Sere é iniciada com a exposição de um situação 

desencadeadora da referida problematização, numa animação sobre a utilização de recursos 

naturais. Partindo deste contexto, o processo de problematização poderá emergir da 

reflexão partilhada entre professor e alunos proporcionando, simultaneamente, o destaque 

das concepções dos alunos e a construção de algumas questões problema. Estas questões 

serão orientadoras da pesquisa a desenvolver e a sua análise conjunta possibilitará uma 

melhor compreensão da problemática inicial. As questões-problema podem ser, 

inicialmente, debatidas em grupo alargado e, posteriormente, cada um dos grupos de 

trabalho ficará responsável por uma sub-questão à qual terá que dar resposta a partir de 

várias pesquisas. 
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Apresentação dos conteúdos e estratégias de exploração, que se segue, será feita por 

referência a cada uma das Fases supracitadas. 

 Fase I - Petróleo 

A primeira etapa da discussão, feita em Fórum, será a de construção conjunta de uma 

questão problema que permita a compreensão, não só da importância do petróleo, como 

também da relação entre as possibilidades de uso e acesso da população mundial. A 

questão problema apresentada é O que vai acontecer ao petróleo se o usarmos sem pensar? 

Esta questão deverá permitir a formulação de subquestões que, “dividindo” a problemática 

inicial em questões mais específicas, possibilite a compreensão articulada de vários 

aspectos relacionados com o limite do uso do petróleo. Algumas das subquestões, 

orientadoras do processo de pesquisa a realizar pelo grupo de cada um dos exploradores, e 

que pretende facilitar a construção da resposta à questão inicial são: Para que é usado o 

petróleo?; Onde é que existe petróleo?; Quais os impactes do consumo, nomeadamente do 

petróleo? e O que pode influenciar a quantidade de petróleo existente nas jazidas?. 

A pesquisa, selecção e organização da informação será realizada pelos seis grupos 

organizados em função de cada um dos exploradores. Cada grupo formado trabalhará 

apenas uma das subquestões construídas na Fase I. Os resultados alcançados serão 

apresentados e discutidos na etapa seguinte. 

No que respeita, por exemplo, à questão – Onde existe petróleo?, os alunos exploram um 

ecrã que lhes possibilita, de acordo com informação disponibilizada no próprio recurso ou 

pesquisada noutras fontes, registar num planisfério (pintando ou colocando barris sobre as 

diferentes zonas) onde existe petróleo ou que níveis de consumo existem em várias zonas 

do planeta (figura 3).  
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Figura 3 – actividades relativas à questão – Onde existe petróleo?  

 

Os principais objectivos do Fórum da Fase I são os de, por um lado, evidenciar a relação 

que existe entre o consumo de petróleo, a localização das jazidas e o número de pessoas e, 

por outro, levantar a questão do impacte desta interacção: o que vai acontecer ao petróleo 

se o usarmos sem pensar? 

Após uma nova discussão em Fórum, onde o confronto e organização da informação 

reunida por cada um dos grupos vai permitir a caracterização da situação actual, pretende-

se chegar à identificação e individualização das variáveis que influenciam o futuro do 

petróleo: Reservas de petróleo que ainda restam; Níveis de consumo dos países 

desenvolvidos; O número de pessoas que começarão a consumir petróleo. 

A individualização destas variáveis possibilita a sua combinação, facilitando a 

compreensão do impacte que o número de pessoas e os seus níveis e padrões de consumo 

poderão ter nas reservas que ainda existem. Torna-se, deste modo, possível prever algumas 

possibilidades actuais relativas ao uso do petróleo. Assim, a partir desta identificação, 

propõem-se que se passe à construção de uma planificação organizadora da simulação, 

usando, para isso, uma carta de planificação:  

O que vamos mudar? R: O número de pessoas a consumir petróleo;  

O que vamos manter? R: Níveis de consumo;  

O que vamos medir? R: Quantidade de petróleo nas reservas. 

O uso da simulação (figura 4) permite o estabelecimento da relação entre o número actual 

de pessoas que consome petróleo, generalizando os níveis de consumo dos países 
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desenvolvidos, e a quantidade de petróleo que ainda resta. A análise do cenário 

considerado evidencia que as reservas do petróleo se esgotarão, sem possibilidade de 

reposição. A finalidade última desta fase do Courseware Sere é que os alunos 

compreendam que o petróleo é um recurso natural que é não renovável considerando a 

escala temporal humana. 

 

Figura 4 – ecrã da actividade 4 da Fase I - O que influencia a quantidade de petróleo existente nas 
jazidas? 

 

Fase II- Floresta 

Com o objectivo de fazer a transição para a Fase II, a Presidente levará os alunos a 

questionarem-se como é que as pessoas que não têm acesso ao petróleo obtêm energia.  

Esta Fase tem como principais objectivos: compreender as diferentes finalidades de uso da 

floresta; perceber que uso local da floresta é influenciado pelo contexto sócio-económico 

da população; reconhecer a variedade florestal e compreender o seu valor ambiental, social 

e económico e perceber que a floresta é um recurso natural renovável. 

A abertura de um novo Fórum resultará da reflexão sobre as consequências quotidianas da 

impossibilidade do uso de petróleo. Actualmente, existem locais onde o uso deste recurso é 

muito limitado, ou mesmo impossibilitado. Nesta altura, cabe aos exploradores recuperar a 

informação reunida relativa às diferenças quotidianas resultantes da acessibilidade, ou 

impossibilidade de acesso, ao uso do petróleo evidenciando, assim, as alternativas 

encontradas pelos povos privados do uso deste recurso. Desta discussão emerge o uso da 
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madeira como uma das principais fontes de energia nos países onde o acesso ao petróleo é 

limitado. 

Neste contexto, a construção de uma nova questão problema torna-se evidente: “De que 

forma é a floresta usada pelo Ser Humano?”  

Mais uma vez, a reflexão acerca dos vários aspectos inerentes à problemática colocada 

permitirá, em discussão alargada, construir subproblemáticas mais específicas que, depois 

de trabalhadas, possibilitarão a compreensão da importância da floresta. Tal como 

aconteceu para a problemática do petróleo, limitar-nos-emos a avançar alguns exemplos de 

questões que nos parecem facilitadoras da compreensão da questão inicial. O importante é 

que as subquestões surjam durante o Fórum, participando os diferentes elementos dos 

grupos na sua identificação e construção, compreendendo a sua importância no contexto do 

estudo que estão a desenvolver.  

Desta forma, proporciona-se a organização conjunta da pesquisa e o envolvimento dos 

vários grupos no alcance de uma meta comum. Seguem-se as nossas sugestões para as 

subquestões: “Para que é usada a floresta?; Onde existem as principais manchas florestais 

actuais?; Quais os impactes da utilização excessiva da floresta?  

A pesquisa, selecção e organização da informação possibilitadora da resposta a cada uma 

das questões será realizada pelos grupos de cada um dos exploradores. Cada um dos 

exploradores regressa ao seu local de origem, acompanhado pelo seu grupo. Aqui, através 

da utilização de cenários interactivos os utilizadores serão confrontados com situações 

problemáticas, cuja resolução implicará o uso de determinado produto florestal. Para a 

construção de cada um destes cenários foi considerado o tipo de floresta da região em 

questão e o tipo de utilizações que a população (local e mundial) faz dessa floresta, tanto 

no que se refere ao uso de produtos madeireiros como de produtos não-madeireiros.   

Os utilizadores estarão, deste modo, directamente envolvidos na pesquisa da informação 

necessária à resolução do problema, o que possibilitará a caracterização da floresta do local 

em que se encontram e da forma como as populações locais a utilizam.  

Com o Fórum realizado nesta Fase será possível obter uma caracterização da floresta das 

regiões “visitadas” e os usos dos seus produtos, nos mais diversos locais e contextos. Cada 

um dos grupos contribuirá para a caracterização de cada região que, no seu total, permitirá 

a caracterização da situação florestal mundial, evidenciando a importância de que se 

reveste o uso dos seus produtos nos diferentes contextos quotidianos. No entanto, os 
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utilizadores também serão confrontados com o facto de que, embora sendo um recurso 

natural renovável, a possibilidade de uso da floresta nos actuais níveis e padrões de 

consumo não é sustentável por tempo ilimitado. Adicionalmente, evidencia-se o uso da 

biomassa florestal como fonte alternativa de energia. A questão construída durante o 

Fórum - Quais as alternativas de futuro?– permite fazer a transição para a exploração da 

Fase seguinte, que se encontra, actualmente em desenvolvimento pela equipa.  

Conclusões 

O Courseware Sere é resultado do trabalho de uma equipa multidisciplinar, emergindo da 

articulação entre a investigação, o desenvolvimento e a prática. Pelas suas características 

podem ser-lhe reconhecidas algumas mais-valias no actual contexto da EC com orientação 

EDS, nomeadamente: 

1. ser um recurso educativo fundamentado com validações variadas; 

2. apresentar uma diversidade de actividades, que a equipa vai continuar a desenvolver 

para se focar em outros aspectos / dimensionalidades da sustentabilidade; 

3. ser um recurso de suporte à promoção de uma cidadania activa, através da possibilidade 

de desenvolvimento de um leque alargado de competências. 

O recurso tem sido objecto de várias avaliações (Costa et al., 2009; Guerra, 2007; Sá et al., 

2008), sendo resultado da colaboração dos autores com utilizadores finais (mas também 

peritos em Educação em Ciência e na área da Tecnologia Educativa), o que tem permitido 

identificar necessidades e (re)elaborar fragilidades detectadas. 

Pretendemos que o recurso seja mais um contributo para a “Década das Nações Unidas 

para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável 2005-2014”, através da exploração 

de princípios que a UNESCO defende, nomeadamente: o incentivo de abordagens 

didácticas centradas em problemáticas actuais – desenvolvimento sustentável; a promoção 

de práticas educativas assentes em perspectivas interdisciplinares e a integração das 

tecnologias da informação e da comunicação em contextos educativos. 
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Resumo 

A rápida expansão da utilização da internet gerou novas experiências sociais que estão na 
origem de diferentes formas de interacção, de partilha de informação e de construção social 
do conhecimento. Todas estas experiências originam um volume incomensurável de dados 
de natureza diversa (vídeo, som, imagem, texto), susceptíveis de serem analisados sob 
diferentes perspectivas. 

No entanto, como a própria internet, o campo emergente de estudos baseados na internet 
não está ainda estabelecido. As suas raízes são diversas e urge definir e caracterizar as 
metodologias e os métodos que mais se adequam a ambientes de investigação com 
características tão particulares e inovadoras. A natureza intangível da internet implica que 
a aplicação directa das metodologias tradicionais seja, normalmente, difícil e sem sucesso. 
Os investigadores vêem-se, assim, confrontados com novos modos de interacção que 
possibilitam o desenvolvimento de investigações com características diferentes das 
tradicionais e que, consequentemente, levantam questões metodológicas complexas. 

O objectivo desta comunicação é analisar e discutir criticamente os tipos de investigações 
que podem ser desenvolvidas utilizando a internet, quer como meio de recolha de novos 
dados, quer como meio de colecta de dados disponíveis online, passíveis de serem 
analisados, e cuja análise pode contribuir para o aprofundamento da investigação em 
Educação em Ciência. 

Palavras-chave: internet, tipos de investigação, tipos de análise qualitativa, corpus de 

dados, Educação em Ciência 

Contextualização 

Na sociedade actual, a utilização das tecnologias da informação e da comunicação, 

particularmente da internet, tem provocado alterações a níveis diversos, nomeadamente no 

que se refere às características espaciais e temporais das relações, gerando novas 

possibilidades de comunicação (Christians & Chen, 2004). O desenvolvimento destas 

novas formas de interacção tem influenciado o tipo de estudos desenvolvidos no âmbito da 

investigação em Ciências Sociais, nomeadamente em Educação em Ciência. 

A utilização da internet como ferramenta de recolha de dados nunca foi tão frequente 

quanto hoje (Hewson, Yule, Laurent, & Vogel, 2003). Mesmo o tipo de investigação 

associado a ambientes mais tradicionais, como é o caso dos estudos etnográficos, é 
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actualmente passível de ser desenvolvido através da internet (Hine, 2004). Ward (1999) 

designou este tipo de estudos por netnografia e Stubbs (1998) por cyber-etnografia. Ward 

(1999) considera a netnografia como um meio de encarar, de forma séria, as interacções 

online e de as explorar através de um processo reflexivo que pode compreender um 

envolvimento activo em ambientes online. A mesma autora realizou uma investigação 

sobre comunidades online, estudando websites e fóruns interactivos, tendo adaptado os 

seus métodos às novas formas de comunicação com que se deparou (Ward, 1999). 

São diversas as potencialidades e as novas oportunidades que as investigações mediadas 

pela internet (IMI)1 parecem permitir. Algumas das vantagens associadas às investigações 

desenvolvidas em ou a partir de ambientes online, estão relacionadas com i) a facilidade 

com que os investigadores podem recrutar participantes para os seus estudos, podendo 

estabelecer amostras amplas e com características diversas; ii) a facilidade de comunicação 

(anónima, quando necessário) com os participantes; iii) elevados níveis de interactividade; 

iv) baixos custos envolvidos; v) a disponibilidade de meios para a gestão de cenários de 

investigação com níveis de complexidades diferentes (Christians & Chen, 2004; Hewson et 

al., 2003). No entanto, são vários os autores que defendem que muitos dos ambientes 

sociais que permitem o desenvolvimento de investigações online são resistentes às 

metodologias tradicionais. Algumas das dificuldades associadas a este tipo de investigação 

envolvem i) o nível reduzido de controlo por parte do investigador (sobre os participantes, 

os materiais e os procedimentos); ii) as limitações tecnológicas; iii) a necessidade de 

competências tecnológicas tanto por parte do investigador como dos participantes; iv) 

elaboração mais detalhada de ferramentas e procedimentos (Hewson et al., 2003). 

Para muitos investigadores, a internet constitui ainda um ambiente pouco familiar e as suas 

condições espaciais e temporais requerem novos métodos e metodologias, que começam 

agora a ser desenvolvidos (Beddows, 2008), analisados e discutidos. 

Investigação pela internet e com o apoio da internet 

Hewson et al. (2003) distinguem investigações primárias de investigações secundárias, em 

contexto online. As primeiras fazem uso da internet para recrutar participantes, recolher 

respostas, produzir e analisar novas evidências com base nos processos de comunicação. 

As investigações secundárias estão associadas ao uso da internet como meio de acesso a 

informações disponíveis online, tais como, as grandes bases de dados de revistas científicas 
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e bibliotecas. Os mesmos autores enfatizam que “using the internet to locate secondary 

resources can have great pedagogical value and, we argue, enhance (but not replace) more 

traditional library based methods” (p.2).  

Hewson et al. (2003), no livro Internet Research Methods: a practical guide for the social 

and behavioural sciences, analisam e reflectem sobre várias dimensões da  investigação 

mediada pela internet, ou seja, sobre o uso da internet para promover interacções e obter 

assim novos dados para dar resposta a uma determinada questão de investigação. 

Também no que diz respeito ao tipo de análise efectuada é possível distinguir diferentes 

tipos, a saber: análise primária, análise secundária e meta-análise. Glass (1976) define 

análise primária como aquela que se refere à análise original dos dados, recolhidos 

especificamente para aquela investigação. Por sua vez, a análise secundária considera o uso 

de dados recolhidos no âmbito de investigações anteriores com o intuito de os reanalisar, 

diferenciando-se assim da meta-análise. 

De acordo com Heaton (2004), a maior parte dos estudos que envolveram análise 

secundária de dados qualitativos são considerados estudos de análise suplementar, isto é, 

estudos que se debruçaram sobre aspectos que não foram considerados na análise inicial, 

ou que apenas foram considerados parcialmente. Muito menos comuns são re-análises das 

questões de investigação originais, que envolvem uma crítica à análise realizada 

inicialmente e as supra-análises, que se centram em novas questões de investigação. 

 

Segundo Clark & Maynard (1998), a internet possui o potencial necessário para produzir 

um impacto significativo na natureza e no alcance da chamada análise secundária, mas 

actualmente os dados qualitativos disponibilizados online ainda são subvalorizados. A 

análise secundária permite a reavaliação dos argumentos dos investigadores e permite 

também que investigadores que não tenham estado envolvidos no estudo original 

questionem e analisem os dados de modo diferente. Um dos principais motivos para 

realizar uma análise secundária de dados qualitativos prende-se com a riqueza deste tipo de  
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dados, particularmente aqueles que são recolhidos em ambientes de investigação pouco 

comuns e de reprodução difícil ou não viável. 

No entanto, o facto do investigador que conduz uma investigação secundária não ter 

participado na recolha inicial de dados (embora possa ter participado), impede-o de 

partilhar as mesmas perspectivas epistemológicas do investigador inicial, o que constitui 

uma barreira intransponível para a análise secundária (Mauthner, Parry & Milburn, 1998). 

Heaton (2004) prefere enfatizar o carácter metodológico ecléctico e pragmático da análise 

secundária, comparando-a a um trabalho de bricolage, uma vez que esta se baseia em 

múltiplos conjuntos de dados, fontes e abordagens metodológicas. Esta perspectiva atenua, 

assim, a importância atribuída ao envolvimento na investigação original e desafia a 

distinção entre análise primária e secundária. 

Clark & Maynard (1998) incentivam a disponibilização online de dados qualitativos para 

que possam ser explorados por potenciais interessados. Já em 1978, Stenhouse sugeria um 

esforço colectivo no sentido do desenvolvimento de uma ‘história contemporânea’ da 

educação, na qual a qualidade da análise e a transparência da metodologia deveriam estar 

alinhadas. Deste modo, o mesmo autor propôs que os dados recolhidos deveriam ser 

explicitamente estruturados e apresentados, o que encorajaria a análise secundária. 

Deveriam também ser fornecidas informações sobre os métodos de recolha desses dados, 

de forma a permitir um envolvimento crítico com as estruturas e os processos 

interpretativos dos primeiros investigadores. Carmichael (2008) sugere ainda que além de 

disponibilizar os dados recolhidos e arquivados, os investigadores devem também 

disponibilizar os instrumentos, as notas de campo, e outro tipo de materiais, que permitem 

ter um conhecimento mais profundo sobre a natureza dos processos, das dificuldades e dos 

dilemas da investigação inicial.  

Outra potencialidade da IMI, e particularmente da análise secundária, diz respeito ao papel 

que esta pode ter na formação de estudantes de pós-graduação e de futuros investigadores. 

Dados disponíveis na internet, e devidamente contextualizados, podem constituir uma 

oportunidade única para que futuros investigadores possam aprender a problematizar, a 

formular questões de investigação e a desenvolver análises científicas a partir de dados 

reais e, consequentemente, complexos. É, assim, inquestionável o papel da análise 

secundária na aprendizagem sobre metodologias de investigação. Por outro lado, a IMI tem 
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também um grande impacto nos processos de obtenção de dados bibliográficos para os 

estudantes de pós-graduação, dada a possibilidade de se obter um grande volume de dados 

num curto espaço de tempo e com custo reduzidos. 

Verifica-se, assim, que a bibliografia relativa à investigação pela internet ou com apoio da 

internet se refere, fundamentalmente, a dois tipos de investigação: 

i) um que se centra na recolha original de dados para dar resposta a uma determinada 

questão de investigação; 

ii) outro que se baseia em dados recolhidos anteriormente, e já analisados pelo menos 

uma vez; dados estes que podem ser reutilizados, constituindo assim o corpus de dados 

para uma nova investigação. 

No entanto, e dado o novo tipo de interacções que a internet facilita e medeia, parece-nos 

relevante considerar outro tipo de investigação, que tendo algumas características que se 

cruzam com as anteriormente referidas, possui outros aspectos distintivos, que colocam 

este tipo de investigação num patamar diferente. As metodologias de investigação, análise 

secundária incluída, têm evoluído no sentido de explorar e dar resposta aos desafios 

resultantes do crescimento e do desenvolvimento da internet. O estabelecimento dos 

maiores pontos de referência do panorama electrónico, tais como arquivos e bibliotecas, 

tem sido acompanhado pelo aparecimento de uma grande quantidade de redes sociais e 

recursos online. Arquivos pessoais, como por exemplo, blogs, websites, wikis, portfolios 

electrónicos, não só complementam os arquivos estabelecidos, mas também desafiam as 

distinções tradicionais entre o investigador que conduz o estudo original e o investigador 

secundário. A disponibilidade online deste tipo de recursos tem potencial para despoletar 

uma análise baseada em dados de fácil acesso, mas com características bastante diferentes 

das tradicionais. Assim, referimo-nos a um terceiro tipo de investigação que: 

iii) se centra em dados já existentes e disponíveis na internet, mas que não foram 

intencionalmente criados/recolhidos no âmbito de um projecto de investigação, isto é, não 

foram criados com o intuito de responder a uma questão de investigação, e que ainda não 

foram analisados. Referimo-nos, por exemplo, a dados disponíveis no YouTube, blogs, 

fóruns de discussão, sites para tirar dúvidas, wikis, etc. 

Este é um tipo de investigação primária, mas que se distingue da investigação primária 

definida por Hewson et al. (2003), uma vez que, neste caso, os dados já existem. Referimo-

nos a utilizar dados que se encontram disponíveis na internet, e que não foram produzidos 
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com uma intencionalidade de investigação previamente estabelecida. Estamos interessados 

em dados da internet, que foram produzidos de uma forma natural, por utilizadores comuns 

da internet, e que designámos por corpus de dados latente. Propomos, então, a distinção 

entre investigação primária com corpus de dados intencionalmente construído e 

investigação primária com corpus de dados latente. 

Embora a definição de corpus de dados seja mais complexa do que pode inicialmente 

aparentar, aqui consideramos como corpus de dados, uma colecção finita de materiais, 

determinada de antemão pelo investigador, e com a qual ele irá trabalhar (Barthes, 1967). 

De salientar, ainda, que o delineamento do corpus deve ser um processo cíclico, cuja 

construção está dependente da investigação empírica (Biber, 1993). 

 

 

Investigação com a 
internet 

Investigação Primária 
(Investigação mediada pela 

internet) 

Investigação Secundária 
(bibliotecas digitais) 

Corpus intencionalmente 
construído (especificamente 
para uma dada investigação) 

Corpus potencial 
latente 

(dados disponíveis online)

 

Também no que diz respeito à análise dos dados, este é um tipo de estudo que apesar de se 

entrecruzar com os tipos de análise tradicionalmente definidos e caracterizados, apresenta 

algumas características particulares. Não se trata somente de uma análise primária, uma 

vez que os dados já existem e se encontram disponíveis online. No entanto, também não se 

refere exclusivamente a uma análise secundária, uma vez que estes dados disponíveis na 

internet ainda não foram analisados.  

A abundância de dados com potencial latente para investigação pode ser exemplificada 

partindo dos dados apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Exemplos da abundância de dados disponíveis no YouTube (acesso no dia 20/05 de 
2009) 

 

 

* foi escolhido o primeiro vídeo mais visto que mostrava ter alguma relação com Ciência 

Actualmente, começam a ser desenvolvidas, inclusivamente em contexto português 

(Fonseca & Gomes, 2007) algumas investigações baseadas em corpus com potencial 

latente, que facilmente ilustram o que referimos anteriormente. Apresentamos, de seguida, 

três exemplos de estudos, com características bastante diferentes, baseados em dados com 

potencial latente com origens distintas: 

QuiProcura 

De 1 de Março de 2005 a 28 de Fevereiro de 2007, foram recebidas 9654 mensagens de 

dúvidas no serviço de tutoria online sobre Química, QuiProcura (www.quiprocura.net). 

Deste total, Medeiros (2009) seleccionou 720 mensagens de acordo com o critério 

seguinte: selecção mensal de 60 mensagens de dúvidas, tendo sido realizada uma selecção 

aleatória. As mensagens foram analisadas quanto à data de envio e quanto ao conteúdo. 

Relativamente ao conteúdo foram considerados dois tipos de dados distintos: i) perfil dos 

usuários (género, idade, escolaridade e afiliação), ii) conteúdo das mensagens de dúvidas 

(solicitação, interrogação, imediatismo, contextualização e problematicidade) e conteúdo 

curricular (química geral, físico-química, química orgânica e outros assuntos). 

A análise das mensagens de dúvidas revelou que a maior parte dos utilizadores eram 

estudantes que frequentavam ou haviam frequentado o Ensino Secundário, mas sem 
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vínculo ao Ensino Superior. O autor concluiu ainda que os usuários utilizavam o 

QuiProcura maioritariamente para resolverem trabalhos escolares. 

 

YouTube 

A 20 de Fevereiro de 2007, Keelan et al. (2007) fizeram uma pesquisa no YouTube 

(www.youtube.com) usando as palavras-chave vaccination e imunization, tendo 

seleccionado todos os vídeos em língua inglesa que contivessem qualquer tipo de 

mensagem relativa à imunização humana. 

Consideraram 153 vídeos, e analisaram-nos quanto ao tipo, duração e argumentos 

científicos defendidos. Os mesmo autores contabilizaram o número de vezes que cada 

vídeo havia sido visto e a sua classificação (atribuída pelos utilizadores). Posteriormente, 

os vídeos foram categorizados como positivos, negativos ou ambíguos, fundamentados ou 

não fundamentados, de acordo com critérios definidos pelos autores. Os resultados obtidos 

remetem para a necessidade de os profissionais de saúde estarem preparados para 

responder a questões que possam resultar do visionamento dos vídeos estudados, e também 

para as potencialidades do uso do YouTube para promover uma comunicação efectiva 

entre os profissionais de saúde e a comunidade. 

Ask-A-Scientist 

Baram-Tsabari, Sethi, Bry & Yarden (2009) analisaram aproximadamente 79000 questões 

enviadas para o site Ask-A-Scientist (www.madsci.org), durante a última década. Foram 

considerados parâmetros como a idade, o género e o país de origem de quem colocou a 

questão, assim como o ano em que foi enviada. Os principais resultados mostraram uma 

dominância de contribuições femininas entre os alunos do ensino básico e secundário 

(embora esta dominância não se tenha verificado na amostra total), o que contraria o que se 

verifica em contextos offline, que se caracterizam por um maior interesse pela Ciência por 

parte do género masculino. Este entusiasmo feminino foi observado em diversos países, e 

não foi encontrada qualquer correlação entre o nível de igualdade dos géneros nesses 

países. Estes dados sugerem que a internet pode, potencialmente, desempenhar um papel 

democrático e uma forma de promover a igualdade, especialmente relevante em 

populações que, tradicionalmente, estão privadas de oportunidades iguais na aprendizagem 

formal de Ciência. Os autores deste estudo verificaram ainda que à medida que os alunos 

avançavam na sua escolaridade, o interesse do género feminino em enviar questões para o 
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site ia diminuindo relativamente ao interesse demonstrado pelos rapazes, confirmando, 

neste caso, o estereótipo característico de contextos presenciais. 

 

Implicações para a Educação em Ciência 

Tanto em contexto Português como em contexto internacional se tem verificado uma 

retracção relativamente à procura de formação superior na área de Ciências, e em certas 

áreas da Tecnologia. Considerando que o interesse é um dos mais poderosos factores de 

motivação em qualquer contexto de aprendizagem, reveste-se de especial importância 

investigar o foco de interesse dos estudantes quando abordam temas relacionados com 

ciência e tecnologia, e quais os factores que provocam o seu afastamento destas áreas de 

estudo.  

A identificação e caracterização do foco de interesse dos estudantes pela Ciência pode ser 

feita através da investigação dos materiais produzidos por estes alunos e publicados na 

internet e, igualmente, através da investigação dos sites, blogs, wikis, vídeos no YouTube, 

mais visitados pelos estudantes, assim como as questões colocadas pelos mesmos em sites 

que pretendem esclarecer dúvidas sobre Ciência. A análise deste tipo de dados (corpus 

potencial latente) pode permitir também a identificação das principais dificuldades 

conceptuais e das concepções alternativas dos alunos. Parece-nos igualmente possível 

caracterizar os níveis de desenvolvimento cognitivo e emocional, assim como os estilos de 

aprendizagem dos alunos. Da mesma forma, os dados disponíveis na internet têm potencial 

para permitir a análise do nível de literacia científica, numa perspectiva de educação para a 

cidadania. 
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Resumo 

O projecto PARSEL (Popularity and Relevance of Science Education for Scientific 
Literacy) pretendeu desenvolver um conjunto de módulos cujo objectivo principal era 
promover a literacia científica dos alunos. Os membros do grupo de investigação 
aplicaram, nas suas aulas, algumas das actividades propostas pelo projecto, adaptando-as à 
faixa etária dos seus alunos e aos conteúdos programáticos a leccionar. Esta comunicação 
pretende partilhar a experiência da aplicação de um desses módulos por uma professora de 
Biologia e avaliar o impacte que a participação no projecto de investigação teve no seu 
desenvolvimento profissional.  

“Um Grande Problema para Magalhães: a conservação da comida” foi o módulo 
seleccionado para aplicar numa turma de Biologia do 12º ano quando foi abordado o 
capítulo sobre a produção de alimentos e sustentabilidade. A escolha deste módulo prende-
se com o facto de estar enquadrado nos conteúdos científicos a leccionar, enriquecidos pela 
vertente histórica incluída no cenário da actividade. Aos alunos foi pedido que realizassem 
uma actividade investigativa sobre a conservação de alimentos, através de métodos 
artesanais, a bordo de uma nau do século XVI. 

A facilidade de utilização de actividades previamente planificadas e validadas, a 
intervenção activa dos alunos e a interdisplinaridade foram pontos cruciais para o sucesso 
da actividade. A aplicação do módulo foi ainda considerada bastante positiva por ter tido 
um momento de avaliação onde foi possível reflectir sobre a importância destas actividades 
no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, na prática pedagógica dos professores e 
na optimização das próprias actividades. 

Palavras-chave: popularidade, relevância, educação em ciências. 

Introdução 

A falta de literacia científica da população levou à necessidade de desenvolver, na área da 

educação em ciências, o projecto PARSEL (Holbrook, 2008). Cada vez mais jovens 

enveredam por cursos que não estão ligados às ciências e tecnologias criando falhas ao 

nível dos recursos e de formação das sociedades ocidentais (European Comission, 2007; 

Shwarts, Bem-Zvi & Hofstein, 2006), o que irá provocar uma população adulta incapaz de 

intervir, de uma forma cientificamente culta, nos problemas sociais (Cachapuz, Praia & 

Jorge, 2002; Galvão, Reis, Freire & Oliveira, 2006; NRC, 2000). 

920 

mailto:anafeitor@gmail.com
mailto:josefeitor@gmail.com
mailto:in100581@meo.pt
mailto:PedroRochaReis@netcabo.pt
mailto:cgalvao@fc.ul.pt


XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

O projecto PARSEL surgiu na sequência destes resultados e pretendeu criar situações que 

promovessem a popularidade da ciência e dos cursos das áreas científicas e tecnológicas, 

tornando-os relevantes e aumentando os níveis de literacia científica dos jovens (Holbrook, 

2008). Para isso, uma equipa de investigadores de oito países, desenvolveu um conjunto de 

módulos que foram posteriormente testados e avaliados por professores de diferentes áreas 

curriculares. Esta avaliação permitiu tornar os módulos eficientes, relativamente aos 

objectivos a que se propõem: tornar a ciência popular e relevante. 

Com esta apresentação pretende-se mostrar o contributo para o desenvolvimento 

profissional da professora, resultante da aplicação de um módulo PARSEL nas suas aulas, 

apresentando pontos positivos e negativos verificados na sua implementação. 

Metodologia 

O participante do estudo foi uma professora de Biologia (Alice), com três anos de 

experiência profissional, que se encontrava, na altura da implementação, a frequentar o 

mestrado em Didáctica das Ciências. Esta professora implementou nas suas aulas, no 3º 

período, dois módulos: Um grande problema para Magalhães: A conservação da comida  e 

Leite – Mantenha-o no frigorífico. Nesta comunicação, serão apenas discutidos os 

resultados relativos ao primeiro módulo. 

Anteriormente à aplicação dos módulos na sala de aula, foram realizadas reuniões com 

todos os professores participantes do estudo, onde se apresentaram os objectivos e as 

metodologias de trabalho do projecto. Estas reuniões serviram ainda, durante a aplicação 

dos módulos, como um momento de reflexão e partilha de experiências. 

Foram ainda participantes os seus alunos, de uma turma de Biologia do 12º ano. Estes 

alunos frequentam uma escola privada, pertencendo a um nível sócio-económico elevado. 

De uma maneira geral, são bons alunos, e têm como objectivo prosseguir os estudos. 

Contudo, estes alunos, segundo a perspectiva da professora, não se encontravam motivados 

para as aulas de Biologia, tendo essa sido uma opção imposta pela escola. Os alunos 

tiveram que escolher a disciplina de Biologia, porque as disciplinas de engenharia não se 

encontravam disponíveis. Para além disso, é de salientar que são alunos habituados a um 

ensino mais tradicional assente em estratégias de transmissão – reprodução de factos, 

mostrando-se resistentes ao tipo de estratégias que Alice apresentou, no âmbito do 

PARSEL, pois é sua crença de que estes módulos não serão facilitadores de boas notas.  
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Para recolha dos dados, recorreu-se essencialmente a três tipos de instrumentos: 

entrevistas, questionários e documentos escritos. Neste caso, sobre as perspectivas da 

professora recorreu-se apenas à entrevista semi-estruturada, após aplicação dos módulos, 

com base num guião construído pela equipa PARSEL e adaptado pela equipa portuguesa. 

Este guião é constituído por duas partes: uma mais geral, através da qual se pretende 

recolher dados sobre a) concepções sobre o ensino da ciência; b) atitudes em relação ao 

PARSEL; c) implementação dos módulos, tendo em conta expectativas em relação aos 

alunos e suas reacções, dificuldades sentidas e formas de ultrapassá-las, modificações 

introduzidas nos módulos; e d) intenções futuras relativamente à utilização (ou não) dos 

módulos e ideias propostas pelo PARSEL. A outra parte, mais específica, tem que ver com 

a implementação dos módulos, procurando-se recolher informação detalhada sobre a forma 

como esta decorreu a nível dos três estádios, bem como as modificações incluídas e as 

reacções dos alunos, em cada um dos estádios. 

Os dados foram submetidos a uma análise de conteúdo (Erickson, 1986), através da qual se 

pretende identificar categorias definidas previamente: a) O que motivou a professora a 

integrar-se no PARSEL; b) Como implementou a professora os módulos, que dificuldades 

encontrou e como as superou; c) Que impactes teve a sua participação no PARSEL em 

termos da sua concepção de educação em ciências e nas suas práticas. São estas categorias 

que serão consideradas na apresentação dos dados. 

Resultados 

O módulo analisado nesta comunicação tinha como principal objectivo levar os alunos a 

planificar uma investigação sobre os diferentes métodos de conservação de alimentos e 

posterior apresentação dos resultados à turma. Pretendia-se, assim, desenvolver inúmeras 

competências do domínio do conhecimento (substantivo e processual), comunicação, 

raciocínio e atitudes. A contextualização do módulo foi feita através da leitura de textos 

sobre a conservação de alimentos no século XVI, durante as viagens marítimas de Fernão 

Magalhães (Freire, Baptista, Cruz, Nunes & Vilela, 2005-2008). Após essa leitura, foi feita 

uma comparação com a situação actual e realizou-se uma discussão geral. Depois cada 

grupo foi convidado a pesquisar informação sobre conservação de alimentos e a assumir o 

papel de assessor de capitão. Após terem recolhido informação sobre técnicas de 

conservação de alimentos, os alunos tinham de planificar uma actividade experimental para 

verificar o melhor método para conservar alimentos transportados, que Magalhães deveria 
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utilizar na sua viagem. Após uma discussão geral de resultados, os alunos elaboraram um 

relatório final onde se apresentava a comparação entre os métodos utilizados no século 

XVI e os métodos actuais. 

Durante a aplicação do módulo foram-se registando algumas observações, no sentido de 

optimizar a sua futura aplicação. Verificou-se que estas actividades, no contexto real de 

sala de aula, tornava dinâmico o momento de aprendizagem, com uma vertente 

investigativa, gerando um ambiente motivador. De acordo com a professora, 

Essa questão de… primeiro aprender a observar, que é algo que eles 
normalmente também têm alguma dificuldade, em estarem atentos a alguma 
coisa. Depois tentar criar um projecto… Que eles também criam projectos 
com o projecto PARSEL. E depois tentar fazer a própria investigaçãozinha 
deles. E depois interpretar os dados. Fazer, muitas vezes, registos 
matemáticos (não foi o caso, mas poderia ter acontecido). Acho que é 
importante para eles. Não só pelo ensino das ciências como depois dá pontes 
a outras ciências. Promove o desenvolvimento total de uma pessoa. 
(Entrevista – Outubro de 2009) 

 

O primeiro contacto com os módulos PARSEL revelou uma nova forma de organizar as 

actividades de ensino-aprendizagem distintas das adquiridas ao longo da formação inicial. 

A contextualização, através de um cenário, a descontextualização, para trabalhar os 

conceitos científicos e a recontextualização, onde é feita a aplicação desses conceitos ao 

cenário inicial, tornou a actividade popular e relevante para os alunos. Outra motivação 

para a aplicação dos módulos PARSEL prende-se com o facto de se ter tido acesso a 

actividades que já existiam, que se encontravam validadas e que podiam ser facilmente 

aplicadas. Tal como Alice explica, 

Eu gostei de usar estes módulos porque são coisas diferentes, porque 
também ajudam os alunos nesse questionamento, na resolução de 
problemas… Sim, gostaria de usar esses módulos … (…) São coisas novas. 
Não são aquelas coisas que… Ah agora gostava de fazer… Não são coisas 
que não se encontram com facilidade. E se calhar também é difícil uma 
pessoa pensar, com tudo o que tem para fazer. E de alguma forma já está 
feito. Já está feito, é fácil de aplicar. É cómodo. (risos) É o pronto a 
consumir. (Entrevista – Outubro, 2009) 

 

Era no entanto necessário adaptar o módulo à faixa etária dos alunos e aos conteúdos 

científicos que vigoravam no currículo. Quando se iniciou a aplicação dos módulos, esta 

foi feita de forma apreensiva, pelas expectativas negativas que se tinham quanto à reacção 
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dos alunos face a actividades com as características do PARSEL, uma vez que os alunos 

encaravam a aula como algo estático onde absorviam, de forma passiva, os conteúdos 

transmitidos. Segundo palavras da professora, 

Eu acho que são alunos muito resistentes. Primeiro à Biologia, Depois, 
assim coisas novas, eles… Aqueles alunos são mesmo alunos de estudo e de 
estarem concentrados com o livro, com o caderno, coisinhas no quadro 
muito bem definidas. E é isso que eles… Era a maneira deles trabalharem. 
Coisas assim de laboratório, construir e imaginar uma coisa… eu achei que 
não ia correr muito bem. Mas acho que correu. Acho que eles estiveram 
interessados. (Entrevista – Outubro, 2009) 

Contudo, esta apreensão foi rapidamente alterada perante o entusiasmo e dedicação que os 

alunos depositaram ao desenvolver e construir a sua própria investigação com base no 

objectivo da actividade.  

A participação no projecto de investigação PARSEL foi marcante na prática lectiva do 

professor, uma vez que, ainda em início de carreira, teve a oportunidade de trabalhar com 

novos materiais, em parceria com outros professores mais experientes e com a faculdade. 

Esta parceria revelou-se de máxima importância para ir esclarecendo algumas dúvidas que 

foram surgindo ao longo da aplicação dos módulos, tornando-os válidos. 

Considerações finais 

Este caso vem iluminar a importância dos professores se apropriarem de novas concepções 

e práticas como forma de iniciar mudanças curriculares. Com efeito, é essencial que os 

professores percebam o que se pretende com as mudanças, concordem com os seus 

objectivos, e tenham as competências para implementá-las. O PARSEL ao introduzir 

estratégias e materiais de ensino-aprendizagem novos e ao enfatizar a importância da sua 

apropriação pelos professores, está a facilitar o seu desenvolvimento profissional e a 

possibilidade de se realizarem mudanças curriculares nas ciências. Nesta apropriação pelos 

professores, a colaboração universidade-professor revelou-se central não só para quebrar o 

seu isolamento, mas também para criar espaços de reflexão onde professores e educadores 

possam trocar ideias, dificuldades, soluções e aprender uns com os outros.  
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Resumo 

A educação em ciências apresenta-se como uma aposta fundamental das sociedades 
modernas na resolução dos problemas que têm de enfrentar. No entanto, as perspectivas 
tradicionais da construção do conhecimento científico e acerca dos processos de ensino-
aprendizagem associadas a outros factores como a avaliação externa dos alunos, 
constituem-se, frequentemente, como entraves à inovação pedagógica. O projecto 
PARSEL - Popularity and Relevance of Science Education for Scientific Literacy - 
propõe-se a dar um contributo para alterar esta realidade. Sendo um projecto internacional 
que envolve parceiros de oito países, a produção colaborativa de materiais educativos é 
uma realidade que contribuiu para o seu sucesso. Os módulos de actividades desenvolvidas 
no âmbito do projecto foram aplicados em diversos países por professores de diversos 
níveis de ensino. Tendo por pano de fundo o processo de apropriação do módulo por parte 
do professor, o PARSEL apostou no envolvimento do professor convidando-o não só a 
utilizar o módulo, mas também a modificá-lo de forma a que este fosse ao encontro das 
suas necessidades. Desta forma, pretende-se que o professor aproprie o módulo como seu 
desenvolvendo um conhecimento acerca da importância da sua aplicação nos processos de 
ensino-aprendizagem. Este trabalho consite no relato da implementação de dois módulos 
PARSEL. Um dos módulos foi aplicado de forma colaborativa nas aulas de dois 
professores (biologia e filosofia) que leccionavam a mesma turma. O outro foi aplicado 
independentemente por professores de ciências naturais e de física e química tendo sido 
utilizado em contextos exploratórios diferentes. 

Palavras-chave: Projecto PARSEL, Desenvolvimento profissional de professores, Ensino-

aprendizagem das ciências 

Introdução 

O principal objectivo do PARSEL é o de promover a popularidade e a relevância da 

ciência e dos cursos de ciência entre os alunos (Holbrook, 2008). Para tal o PARSEL 

propôs uma série de aspectos únicos e inovadores: a) A implementação dos módulos e a 

sua testagem por equipas de professores; b) o modelo dos três estádios, com vista à 

contextualização das actividades e à criação de relações entre ciência e a sociedade e a 

tecnologia, procurando fomentar a educação pela ciência (Holbrook, 2008); e c) a forma de 

disseminação fortemente assente em redes de professores e na apropriação, pelos 

professores, dos módulos e ideias.  

926 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

A apropriação pelos professores é entendida como uma oportunidade de promover 

mudanças reais nas suas práticas, já que em qualquer processo de mudança é essencial que 

os professores compreendam as mudanças, concordem com elas e encarem-nas como 

soluções para os seus problemas (Fullan, 1991). Ora, para isso o seu envolvimento com as 

mudanças é essencial. Mas, para além disso, ao apropriarem os módulos e as ideias, 

tornando-os seus, os professores poderão ficar motivados a partilhá-las com outros, 

levando a um processo de disseminação dessas ideias, outro aspecto central do PARSEL. 

A apropriação pelos professores reflectiu-se a dois níveis. Em primeiro lugar, os 

professores foram convidados a escolher os módulos que queriam implementar nas suas 

aulas, tendo escolhido aqueles que se adequavam mais às suas características e interesses e 

às características dos alunos e do currículo. Em segundo lugar, foram encorajados a 

introduzir, nos módulos, mudanças que consideravam necessárias, tendo, no entanto, 

sempre em consideração o modelo de implementação dos três estádios, aspecto central do 

PARSEL. 

No processo de implementação dos módulos, a equipa portuguesa deparou-se com duas 

situações únicas, que lhe apontam para as múltiplas oportunidades que resultam de uma 

atitude de fomentar a apropriação dos módulos, de encorajar os professores a serem 

criativos na forma de tornar seus os módulos e a ideias. Uma das situações diz respeito a 

uma situação de colaboração entre uma professora de biologia e um professor de filosofia, 

na implementação de dois módulos e as vantagens, oportunidades e sinergias que essa 

colaboração criou, quer para os professores, quer para os alunos. A outra situação, distinta, 

diz respeito ao modo como dois professores de áreas distintas – física e biologia, 

implementaram um mesmo módulo em disciplinas (ciências naturais e física e química-A) 

distintas, em anos de escolaridade distintos (9º, no primeiro caso, e 10º e 11º anos) e as 

possibilidades que a apropriação dos módulos criam na criação de formas de explorar o 

ensino-aprendizagem.  

Como apropriaram os professores os módulos, tendo em conta as suas características, as 

características do currículo e dos alunos? Que impactos tem esse processo de apropriação 

no desenvolvimento profissional dos professores e na disseminação do PARSEL? Estas foi 

a questão orientadora desta apresentação, pretendendo-se reflectir, com esta comunicação, 

nas vantagens de se encorajar a apropriação como forma de levar os professores a reflectir 

e questionar as suas práticas e, eventualmente, alterá-las. 
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Assim, numa primeira parte apresenta-se o caso do ensino colaborativo, descrevendo-se, 

em primeiro lugar, a metodologia, seguido da apresentação dos resultados. Na segunda 

parte, apresenta-se o caso da aplicação do mesmo módulo em disciplinas distintas, 

começando por se descrever a metodologia, seguida dos resultados. Por último, far-se-á 

uma reflexão final, sobre o que podemos aprender com estes casos. 

Uma situação de ensino colaborativo 

Metodologia 

Os participantes foram uma professora do biologia (Cândida) e um professor de filosofia 

(Francisco), a ensinar uma mesma turma do 11º ano de biologia. Ambos leccionam há 

vários anos numa escola urbana, cuja população provém de uma nível sócio económico 

médio-baixo. Nesta escola existem inúmeros casos de insucesso escolar. A turma que 

ambos leccionam é descrita como uma “boa turma”. Tal como explica Cândida, para as 

áreas de ciências vão, de uma maneira geral, os “melhores alunos”, pelo que ela não sente 

as dificuldades que outros colegas relatam diariamente. Estes professores implementaram, 

colaborativamente, três módulos, mas nesta trabalho será apresentado e discutido apenas 

um – Como trabalham os cientistas? Este módulo tem como objectivo facilitar a reflexão 

sobre o trabalho dos cientistas. Para tal, os alunos têm que: a) escrever uma história de 

ficção científica sobre o trabalho de um grupo de cientistas relacionado com um assunto 

controverso e real; b) analisar, em grupo, uma das histórias, considerando vários pontos, 

tais como as características dos cientistas, a actividade científica e a interacção ciência, 

tecnologia e sociedade; e c) ler a história para a turma e discutir as ideias apresentadas. 

Para recolha dos dados recorreu-se a uma entrevista semi-estruturada, cujo guião foi 

desenvolvido pela equipa PARSEL e adaptado pela equipa portuguesa à sua realidade. 

Para além disso, recorreu-se a um documento escrito, tendo sido pedido aos dois 

professores para reflectirem sobre a sua história e experiência e para escrever essa 

reflexão, conjuntamente.  

Para análise dos dados recorreu-se a uma metodologia de análise de conteúdo (Erickson, 

1986). 

Resultados 

Como surgiu a colaboração? 

928 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

Ambos os professores já tinham trabalhado em colaboração nalgumas projectos extra-

curriculares. Essa tinha sido uma experiência bem sucedida, no sentido em que tinham 

observado que os alunos tinham aprendido bastante. Contudo, ao comentarem as suas 

experiências, ambos continuavam a considerar que os alunos podiam ir mais longe, que 

tinham ainda mais potencialidades. Quando Cândida contactou com o PARSEL e os 

módulos, considerou que esta poderia ser uma possibilidade de desenvolver um trabalho 

em parceria com o professor de filosofia. Segundo a perspectiva de ambos, 

O que é o método Científico, como trabalham os Cientistas, o que é a 
Engenharia Genética e que implicações têm a criação de novos organismos 
na Sociedade não são assuntos que pertencem a uma única Ciência. São 
temas que podem ser abordados de um modo interdisciplinar e que 
permitem desenvolver atitudes de carácter social. Quando se pratica Ciência 
deve-se ter consciência da sociedade em que se vive, a única via de se poder 
vir a ter consciência de si mesmo. Não se é apenas uma peça da 
engrenagem, não se é mais um professor ou mais um médico, e é a 
engrenagem que faz funcionar o sistema. (Notas escritas – Fevereiro de 
2009). 

Assim, os módulos foram analisados e escolhidos tendo em conta as possibilidades de 

colaboração e de integração curricular, com ambas as disciplinas. Tal como explica o 

professor de filosofia, 

Até me dava jeito porque tinha que tratar desses assuntos nesta disciplina. 
Era uma forma de fazer. Calhou bem este ano porque consegui organizar o 
ano de forma a ter tempo suficiente no final para poder fazer isto de outra 
maneira que não fosse dar a matéria só por dar. Porque o tempo que é aí 
proposto não chega. (Francisco, entrevista em Julho de 2008) 

Assim, muito embora, tenham sido construídos para ser desenvolvidos em aulas de 

ciências, os módulos escolhidos acabaram por se adaptar muito bem aos conteúdos 

programáticos da disciplina de filosofia, tendo o Francisco conseguido fazer uma boa 

articulação curricular. 

Como foi concretizada essa colaboração? 

O módulo iniciou-se com uma aula de introdução sobre o tema (cenário), da 

responsabilidade do professor de filosofia. Este partiu da tese de que “ciência é uma 

criação humana e que, como tal, recria a realidade” (Notas escritas – Fevereiro de 2009), 

tendo sido apresentados diversos modelos do trabalho científico. Um aspecto central na 

dinamização do módulo foi procurar desmistificar algumas das ideias feitas acerca da 

ciência, realçando a ideia de que a ciência é essencialmente um processo de criativo de 

construção social. Assim, constituíram duas linhas orientadoras de toda a implementação 
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do módulo: a) o problema da objectividade, procurando-se que os alunos reconhecessem e 

compreendessem a dinâmica do sujeito, quer a nível cognitivo, quer a nível das dimensões 

sociais e afectivas, éticas e morais, ideológicas e políticas e também religiosas; e b) os 

impactos que a inovação científica/tecnológica tem a nível social. 

O desenvolvimento da actividade propriamente dita e a discussão com vista a uma tomada 

de decisão foram desenvolvidos nas aulas de biologia. É, de referir, que ambos os 

professores estiveram presentes em todas as aulas (quer aquelas desenvolvidas na 

disciplina de filosofia, quer aquelas desenvolvidas na disciplina de biologia).  

As história elaboradas pelos alunos foram lidas e comentadas por ambos os professores, 

tendo a professora de biologia valorizado aspectos tais como o trabalho de laboratório da 

Ciência – os locais, os instrumentos, a metodologia - em articulação com o tema específico 

de cada história e o professor de filosofia, analisado os mesmos trabalhos do ponto de vista 

epistemológico e ético-moral. 

Vantagens da colaboração e seu impacte nos alunos 

Ambos os professores consideram que a possibilidade de discutirem sobre os seus alunos, 

em contextos concretos, específicos e conhecidos e vividos por ambos, permitiu-lhes 

construir uma visão mais global dos alunos, que tornou a avaliação mais fácil e eficiente. 

Com efeito, essa colaboração permitiu-lhes avaliar mais facilmente competências, tais 

como trabalho de grupo, distribuição e gestão de tarefas, organização de argumentos, 

capacidade de síntese, respeito pelas opiniões dos outros.  

Para além disso, ambos os professores observaram aprendizagens nos alunos, bem como o 

desenvolvimento de competências importantes. Tal como explicam 

Em termos globais, podemos dizer que todos os alunos desenvolveram 
aprendizagens no domínio da aprendizagem conceptual, 
propondo/idealizando actividades adequadas aos projectos, encontrando 
caminhos para a resolução dos problemas que iam surgindo, e agilizando 
também formas de tomar decisões. Por outro lado, foram sendo capazes de 
identificar os problemas científicos, tendo em consideração o carácter 
específico das suas implicações epistemológicas e do enquadramento 
filosófico, mais geral, presente. (Notas escritas – Fevereiro de 2009) 

Francisco, que conheceu o PARSEL através da professora de biologia, tornou-se muito 

entusiástico do projecto, já que na sua perspectiva os módulos permitem aos alunos 

trabalhar de formas diferentes daquelas que habitualmente trabalham, tornar-se mais 

autónomos e construir atitudes mais positivas em relação às ciências.  
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O facto de terem trabalhado em parceria (biologia e filosofia) foi extremamente importante 

para os alunos desconstruírem algumas das ideias de ciências, nomeadamente de que esta é 

constituída por conjuntos espartilhados de saber. Tal como explicam na entrevista, 

F: Eu acho que em relação ao primeiro módulo, eu dei aquelas questões com um tempo 

presente e uma ciência ali ao lado, que eles tinham como referência, ali ao lado. O 

facto da Cândida ir às aulas, enquanto eles estavam a fazer as coisas, isso permitia-lhes 

chamarem-na para fazer perguntas a ela que não punham a mim. E isso é interessante 

porque permitiu dar uma ligação para aquilo que se pretendia, ao trabalho efectivo. 

Para eles, ciências é aquilo que diz o livro. Um que diz química, outro biologia… (…) 

C: Eu concordo. Acho que estes alunos poderão mais facilmente perceber que as coisas 

não estão tão espartilhadas como o ensino secundário de facto ainda está organizado. 

Essa mais valia pode vir de um projecto desses. Que as coisas se interligam todas e que 

a ciência é unificadora a esse nível. (Entrevista em Julho de 2008) 

Um outro aspecto que ambos apontam como vantajoso da sua colaboração é o facto de 

terem servido como modelos para os alunos. Com efeito, os alunos na sua vida irão 

trabalhar numa comunidade, sendo no seio dessa comunidade que a sua actividade tem 

sentido. Assim, é essencial não só poder trabalhar em grupo, como o fizeram durante a 

implementação do projecto PARSEL, como também observar dois professores a 

trabalharem colaborativamente.  

Um módulo em duas disciplinas distintas 

Metodologia 

A situação que se vai apresentar em seguida diz respeito a um módulo de modelação 

matemática que foi implementado em duas disciplinas distintas (ciências naturais e física e 

química - A) e em anos também distintos (9º e 10º e 11º anos).  

O professor de ciências naturais é um professor novo, com pouca experiência de ensino, 

encontrando-se a ensinar uma turma do 9º ano. Este professor lecciona numa escola 

privada, bastante tradicional, pelo que os alunos reagiram bastante bem às estratégias de 

ensino-aprendizagem mais inovadoras, nas quais os alunos desempenham um papel 

central. Este professor implementou quatro módulos PARSEL, tendo sido o módulo de 

modulação matemática o último. O professor de física e química - A implementou o 

módulo em duas turmas distintas do 10º e 11º ano, de uma escola situada numa sede de 
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concelho de um meio rural. Ao contrário dos alunos do professor de ciências naturais, os 

seus alunos já se encontravam bastante familiarizados com estratégias de ensino-

aprendizagem mais inovadoras, assentes em ambientes de investigação e de resolução de 

problemas.  

Para recolha dos dados, recorreu-se essencialmente a uma entrevista semi-estruturada com 

os professores, cujo guião foi desenvolvido pela equipa PARSEL e adaptado ao contexto 

português pela equipa portuguesa. Para além disso, os dados da entrevista foram 

complementados com a recolha de um documentos escritos (notas dos professores), nas 

quais os professores anotam mudanças, dificuldades, avaliações feitas ao longo do 

processo de implementação dos módulos.  

Para analisar os dados, recorreu-se a um método de análise de conteúdo (Erickson, 1986) 

Resultados 

Como implementou o professor de ciências naturais o módulo? 

O professor de ciências naturais aplicou o módulo que se desenvolve em redor de uma 

actividade de modulação matemática, de acordo com a qual os alunos vão sendo guiados, 

através de perguntas, leitura de gráficos, cálculos matemáticos, até responderem à pergunta 

inicial. Muito embora, não esteja directamente relacionado com os conteúdos curriculares 

da sua disciplina, o professor optou por aplicar este módulo, pois, em primeiro lugar, 

achava importante que os alunos compreendessem “a importância da interdisciplinaridade 

e da multifuncionalidade dos conceitos aprendidos nas disciplinas de ciências físicas e 

naturais” (Notas sobre a aplicação dos módulos – Junho de 2008). Assim, procurou 

estabelecer uma parceria com o professor de ciências físicas. Contudo, a parceria acabou 

por não se concretizar e ele desenvolveu o módulo sozinho. Este aspecto acabou por se 

revelar, segundo o professor de ciências naturais, numa mais valia, pois os alunos 

apreciaram o seu esforço em trabalhar noções de física, tendo constituído um bom 

motivador para eles próprios se aplicarem na resolução do problema apresentado. Mas, 

para além das questões da interdisciplinaridade e multifuncionalidade dos conceitos, o 

professor considerou que o módulo se articulava com os conteúdos curriculares da sua 

disciplina, tendo inserido o módulo na parte do programa sobre os efeitos do álcool no 

organismo. Esse constituiu mesmo o seu ponto de partida para a aplicação do módulo (o 

cenário). 
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Assim, enquanto cenário, o professor partiu do manual que tinha várias actividades sobre o 

alcoolismo e os seus efeitos no corpo. Depois, introduziu a actividade propriamente dita: 

fará diferença andar a 50 km/h e não a 60 km/h? O professor teve sempre a preocupação de 

estabelecer uma ponte entre as tarefas propostas e a questão dos efeitos do álcool que 

tinham debatido no início. Segundo o professor, fazer essa interligação não foi difícil, 

sendo que os “gráficos vieram perfeitamente encaixar com aquilo que tínhamos falado 

sobre os efeitos do álcool no corpo” (Entrevista – Julho de 2008). O resultado final, 

segundo o professor, é que os alunos conseguiram “perceber realmente a mensagem” 

(Entrevista – Julho de 2008). Muito embora, não tenham idade de conduzir, os seus pais 

conduzem e os alunos ficaram sensibilizados para as questões quer do álcool e o seu efeito 

na condução, quer das diferenças de velocidade e o seu impacto em termos de acidentes e, 

mais do que isso, compreenderem estes aspectos.  

Como implementou o professor de física e química - A o módulo? 

A outra situação, diz respeito à implementação deste mesmo módulo no âmbito da unidade 

1 de Física do programa de Física e Química A (2º ano), centrada no estudo dos 

movimentos rectilíneos e do lançamento horizontal de um projéctil. O professor iniciou a 

unidade com uma ficha de trabalho contendo um excerto do livro de Galileu Galilei "Duas 

Novas Ciências". Este excerto contrapõe os modelos de Galileu e de Aristóteles sobre a 

queda dos graves. O propósito desta ficha de trabalho era o de introduzir/aprofundar o 

conceito e o papel do modelo em ciência procurando dar uma perspectiva historicamente 

contextualizada e, simultaneamente, valorizar a teoria Aristotélica. Com base nesta ficha 

de trabalho, os alunos estudaram o movimento de queda de um grave, o movimento de 

ascensão e queda de um grave e o lançamento horizontal de um projéctil, as três Leis de 

Newton e a Lei da Gravitação Universal. Após a conclusão da ficha, o professor introduziu 

então o módulo como ponto de partida para estudo do movimento rectilíneo horizontal.  

O módulo foi implementado de acordo com o sugerido. Os alunos trabalharam em grupos 

de 4 a 5 elementos, tendo total liberdade para discutirem e chegarem às suas próprias 

conclusões. O professor ajudou os alunos, na organização das tarefas, clarificação de 

dúvidas e na facilitação da comunicação dentro do grupo e entre grupos. Para além disso, 

apoiou os alunos, fazendo sugestões que os orientavam nas suas conclusões 

cientificamente fundamentadas. Com base no módulo, o professor juntamente com os 

alunos, conseguiu construir as equações do movimento rectilíneo uniforme e do 

movimento rectilíneo uniformemente acelerado. Para além disso, o módulo 
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permitiu aprofundar o trabalho sobre o papel dos modelos em ciência, orientando os alunos 

na construção dos seus próprios modelos explicativos, tendo sido extremamente útil para a 

clarificação e da consolidação do conceito de modelo. Posteriormente, o professor 

observou que na construção dos modelos do Movimento Circular Uniforme e no estudo da 

sua circunstacialidade, os conceitos epistemológicos trabalhados com o módulo, surgiram 

de forma espontânea permitindo que a generalidade dos alunos emitisse opiniões válidas e 

fundamentadas sobre os modelos em estudo. Para além disso, observou que os alunos 

transferiram adequadamente alguns dos conceitos trabalhados. Esses aspectos avaliativos 

foram fundamentais na sua decisão de continuar a utilizar o módulo futuramente. 

Considerações finais 

As situações aqui descritas iluminam duas características centrais do PARSEL. Por um 

lado, a importância da apropriação dos módulos pelos professores como uma via de 

promover mudanças nas práticas de educação em ciências. Por outro lado, a importância da 

disseminação de novas práticas e concepções entre pares. Ao serem suficientemente 

abertos e flexíveis, os módulos facilitam quer a apropriação (como é bastante visível no 

segundo caso) e a disseminação (como é claro na situação de parceria entre os dois 

professores).  
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Resumo 

No ensino das ciências continua a dar-se primordial importância à transmissão de factos, 
princípios e leis. Estas aprendizagens, efectuadas de uma forma descontextualizada do real, 
não têm contribuído para a melhoria dos níveis de literacia científica dos alunos, e têm 
permitido desenvolver nos mesmos, atitudes negativas face à ciência. Foi com o objectivo 
de aumentar a popularidade e a relevância da educação científica que vários investigadores 
europeus se associaram no projecto PARSEL. Neste âmbito foram construídos 54 módulos 
que promovem um ensino investigativo. Alguns desses módulos foram implementados em 
salas de aula, em Portugal, por 8 professores com experiência profissional e percursos 
académicos distintos, em escolas com contextos sócio-culturais diversos, em turmas de 
diferentes níveis de escolaridade. Após a implementação dos módulos foram recolhidos 
dados através de entrevistas semi-estruturadas, realizadas aos professores envolvidos no 
projecto. Os dados obtidos foram objecto de análise de conteúdo e foram organizados em 
duas categorias: a atitude dos professores e apropriação e implementação dos módulos 
pelos professores. Os professores afirmaram ter considerado positiva a participação no 
projecto, pela oportunidade que tiveram em colaborar com uma universidade e por terem 
contactado com módulos validados que permitiram desenvolver estratégias de ensino-
aprendizagem que foram de encontro às concepções de ensino das ciências dos mesmos. 
Alguns professores fizeram alguns ajustamentos aos módulos, sendo que todos seguiram o 
modelo de três estádios preconizados nos mesmos e revelaram interesse em continuar a 
implementá-los em anos futuros, por considerarem que a sua utilização contribui para o 
desenvolvimento da literacia científica dos alunos. 

Palavras-chave: literacia científica, projecto PARSEL, desenvolvimento profissional de 

professores, ensino-aprendizagem das ciências 

Introdução 

O projecto PARSEL (Popularity and Relevance of Science Education for Science Literacy) 

tem como principal finalidade criar contextos de ensino-aprendizagem, que tornem a 

ciência relevante e popular entre os alunos, propondo estratégias de educação pela ciência. 

Com essa finalidade pretende-se promover a literacia científica dos alunos, para que estes 

se tornem mais críticos em relação a aspectos da sócio-científicos, que consigam tomar 

decisões fundamentadas, permitindo-lhes uma participação responsável na sociedade de 

que fazem parte (Holbrook, 2008). De forma a concretizar estes objectivos, foram 

construídos 54 módulos pan-europeus de acordo com determinados critérios definidos pelo 

grupo PARSEL. Assim, de uma maneira geral, os módulos devem apresentar certas 

características. Entre outras é de referir: 
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- Apresentar objectivos de aprendizagem que facilitem o desenvolvimento de competências 

sociais e de comunicação, de raciocínio, de tomada de decisão e a construção de atitudes; 

- Ser percepcionados pelos alunos como populares e relevantes, ao permitirem a criação de 

ambientes de investigação; 

- Ser centrados nos alunos, facilitando a sua participação nas actividades propostas; 

- Enfatizar a experimentação e permitir o desenvolvimento de uma concepção de ciência 

como um empreendimento e encarar as ideias científicas como provisórias, subjectivas, 

influenciadas pelo contexto sócio-cultural e baseadas, principalmente, na observação do 

mundo natural, em evidência experimental, em argumentos racionais e cepticismo. 

- Facilitar a sua apropriação pelos professores, fornecendo orientações que os ajudem a 

implementar os módulos, mas serem suficientemente flexíveis e abertos de forma a 

possibilitar mudanças consideradas necessárias.  

Depois de estabelecidos estes critérios, os módulos foram construídos e submetidos a um 

processo de revisão pelos parceiros. Após serem criados, revistos e, quando necessário, 

também traduzidos para as línguas locais, os módulos foram implementados e testados na 

sala de aula. Esta fase de implementação e testagem dos módulos teve como principais 

objectivos avaliar os módulos e descrever o modo de implementação, identificar as 

dificuldades sentidas pelos professores na implementação dos módulo, e que modificações 

são introduzidas nos mesmos, identificar as razões dessas modificações, observar as 

reacções dos alunos e analisar os impactos a nível das suas aprendizagens. Para tal, foram 

constituídas equipas de professores com vontade de participar no projecto, sendo as suas 

avaliações essenciais no processo de revisão e melhoria dos módulos.  

Nesta comunicação, serão apresentadas e discutidas as atitudes dos professores 

portugueses, que integraram o projecto PARSEL em relação ao modo como apropriaram e 

implementaram os módulos, salientando, as dificuldades que sentiram e as modificações 

que introduziram para fazer frente a essas dificuldades.  

Metodologia 

a) Participantes 

A equipa portuguesa é constituída por oito professores, que implementaram catorze 

módulos em diferentes escolas, anos de escolaridade e disciplinas, tal como se pode 

observar na Tabela 1.  
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Tabela 1. Professores participantes do PARSEL (Portugal) 

Professores 
Localização  

da escola 
Tipologia de 

escola 
Nível sócio-
económico 

Disciplinas em 
que os módulos 

foram 
implementados 

Anos de 
escolaridade 
das turmas 
participantes 

Alice  Urbana Privada Médio-alto Biologia 12º 

João Urbana 
Privada 

 
Médio-alto 

Ciências 
naturais 

9º 

Manuela 
 

Rural Pública Médio 
Física e 
Química  

12º 
curso CEF 

Óscar  Rural Pública 
Médio-
baixo 

Física e 
Química 

10º e 11º 

Lara Rural Pública 
Médio-
baixo 

Física e 
Química 

11º 

Saul Urbana Pública Médio Biologia 12º 
Cândida+ Francisco Urbana Pública Baixo Biologia 11º 

 

É de referir que para além de contextos educacionais distintos, estes professores também 

apresentam diferentes anos de experiência profissional e formações e graus académicos 

distintos (uns tendo uma formação em Biologia e ouros em Química; uns tendo apenas a 

licenciatura, outras encontrando-se a frequentar o mestrado em Didáctica das Ciências e 

outros ainda o doutoramento na mesma área científica) (Tabela 2.).  

 

Tabela 2. Caracterização sócio-demográfica e profissional dos professores 

Professores Formação 
inicial Grau académico 

Experiência 
profissional 

(aproximadamente) 

Idade 
(aproximada)

Alice Biologia 
- Frequência de Mestrado 
(Didáctica das Ciências) 

3 anos 25 anos 

João Biologia 
- Frequência de Mestrado 
(Didáctica das Ciências) 

3 anos 25 anos 

Manuela F/Q 

- Mestrado (Didáctica das 
Ciências) 
- Frequência de Doutoramento 
(Didáctica das Ciências) 

7 anos 30 anos 

Óscar Química 

- Mestrado (Didáctica das 
Ciências) 
- Frequência de Doutoramento 
(Didáctica das Ciências) 

15 anos 40 anos 

Saul Geologia 

- Mestrado (Didáctica das 
Ciências) 
- Frequência de Doutoramento 
(Didáctica das Ciências) 

20 anos 40 anos 

Cândida Biologia - Licenciatura 30 anos 50 anos 
Francisco Filosofia - Licenciatura 30 anos 50 anos 
Lara F/Q - Licenciatura  25 anos 45 anos 

 

A diversidade de contextos de implementação dos módulos constitui uma mais-valia para o 

projecto, pois permite uma compreensão mais ampla do modo como os professores os 
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apropriaram, tendo em conta a particularidade de cada um desses contextos, bem como as 

suas experiências profissionais e académicas e, logo, as suas concepções e práticas 

pedagógicas.  

b) Métodos de recolha e de análise dos dados 

Para recolher dados sobre as vivências dos professores e as suas atitudes em relação ao 

projecto PARSEL foram utilizados dois tipos de instrumentos: entrevista semi-estruturada 

e documentos escritos. A entrevista semi-estruturada, assenta num guião construído pelo 

grupo PARSEL, e visa recolher informações relativas às concepções sobre o ensino das 

ciências, atitudes em relação ao projecto PARSEL, e aspectos específicos da 

implementação dos módulos, tais como caracterização da escola, turma e alunos; reacções 

dos alunos; dificuldades sentidas no processo de implementação dos módulos e 

modificações introduzidas; e perspectivas de utilização dos módulos no futuro. Os 

documentos escritos consistem num instrumento (Notas sobre a aplicação dos módulos), 

criado pela equipa portuguesa, que consiste numa ficha que os professores têm que 

preencher, por escrito, durante ou no final da implementação de cada módulo. Nesta 

comunicação consideraram-se apenas os dados das entrevistas.  

Para análise desses dados, recorreu-se a um método de análise de conteúdo (Erickson, 

1986). 

Resultados 

I) Atitudes dos professores 

Os professores gostaram de participar no projecto, apresentando para tal diferentes 

motivos. Os mais referidos foram: a) colaboração com a universidade; b) contacto com 

novas estratégias de ensino-aprendizagem; c) facilidade de obterem material feito e 

validado, e d) proximidade entre as suas concepções de ensino da ciência e a filosofia do 

projecto PARSEL. 

I-a) Colaboração com a universidade 

Este foi um aspecto bastante mencionado pela maioria dos professores. Segundo alguns 

dos professores, esta parceria foi percepcionada como essencial por quebrar o seu 

isolamento. Este sentimento de trabalharem sós, sem terem a possibilidade de discutir as 

suas estratégias e as suas ideias é uma marca muito presente no discurso de alguns dos 

professores. Por exemplo, um dos professores refere mesmo que o PARSEL foi essencial 
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para assegurar que as práticas a que recorria habitualmente nas suas aulas eram válidas. 

Segundo palavra suas,  

Depois, deu-me mais alguma segurança e reflecti novamente e reformulei, 
sobre a implementação deste tipo de actividades na sala de aula, que, às 
vezes, é importante nós, que estamos no terreno, a trabalhar com os miúdos, 
que sintamos algum apoio, algum suporte de background porque 
trabalhamos um bocado sozinhos. E é importante que perceba que aquilo 
que estou a fazer, haja alguém que valorize e que torne a tarefa… que 
valide, digamos assim, que valide a prática. (Professor Óscar, entrevista em 
Julho de 2008). 

Outra professora, antevendo o fim do projecto, chama a atenção para a necessidade de não 

se quebrar essa ligação, ressaltando a necessidade de um acompanhamento contínuo neste 

seu processo de mudança, 

O criarem este material é muito importante. Mas, de facto, depois não nos 
abandonem. A ligação entre a faculdade e a escola tem que continuar a 
existir. Por que senão, parece que de lá de cima, fazem uma coisa que nós 
vamos aplicar e depois não há a contrapartida de continuarmos este diálogo. 
(…) O projecto pode autonomizar-se, mas tem que continuar a estar ligado. 
Isto é muito importante. (…) É através destas parcerias. Mas que não parem 
quando o material já estiver feito. Porque senão não tem sentido nenhum. 
Porque quem fez estes materiais pensou nalguma coisa que não fica só no 
papel e que tem que continuar a ser possível discutir. (Professora Cândida, 
entrevista em Junho de 2008) 

Assim, de um modo geral, os professores consideram esta relação com a universidade um 

aspecto muito positivo do projecto, com impactos claros a nível do seu desenvolvimento 

profissional. 

I-b) Contacto com novas estratégias de ensino-aprendizagem 

Um outro aspecto bastante mencionado foi a possibilidade de contactarem com novas 

estratégias de ensino-aprendizagem, no caso de professores menos experientes, ou a 

possibilidade de reformularem ou reanalisarem práticas que usavam habitualmente, no 

caso daqueles com mais anos de experiência profissional.  

Para alguns dos professores menos experientes, esta forma de perspectivar o ensino das 

ciências teve um grande impacto em termos das suas práticas, tendo diminuído a distância 

entre aquilo que teoricamente aprenderam sobre o que deve ser o ensino das ciências e o 

modo como traduziam essas suas concepções nas suas práticas. Já no caso dos professores 

mais experientes, o contacto com o projecto PARSEL veio reafirmar a importância de 

determinados aspectos que habitualmente já usavam ou tornar explícito um conhecimento 

tácito a que recorriam na sua prática. Segundo palavras de uma das professoras, 
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Porque, pelo menos a mim, me deu uma consciência que, talvez, antes de 

introduzirmos uma actividade é muito importante antes contextualizá-la e 

depois bem a avaliação. Sim senhora, fizemos a actividade, mas será que a 

actividade deu resultados? É muito importante a avaliação. Portanto, a 

divisão dos três estádios foi óptimo. Assim, uma apreciação global, gostei 

muito de participar no projecto. Acho que este tipo de projecto é uma mais-

valia até para a escola… (Professora Manuela, entrevista em Junho de 

2008). 

Em ambos os casos, há a referir mais uma vez, o impacto que a participação no projecto 

PARSEL teve em termos do seu desenvolvimento profissional. Pela sua participação em 

acções de desenvolvimento profissional, estes professores contactam aprofundadamente e 

reflectem sobre concepções de ensino das ciências mais actuais. O projecto ao criar 

espaços de reflexão, nos quais os professores podem trocar experiências e reflectir sobre 

elas, permitiu-lhes fundamentar teoricamente as suas práticas, o que contribuiu para validar 

experiências educativas que têm implementado ao longo dos anos e que aprofundaram com 

a aplicação dos módulos do projecto PARSEL.  

I-c) Facilidade de obterem material produzido e validado 

Um aspecto considerado como essencial por alguns dos professores foi a possibilidade de, 

com o projecto PARSEL, passarem a ter à sua disposição material já produzido e validado, 

material esse que vai de encontro às suas concepções do que deve ser o ensino das 

ciências. Com efeito, muito embora considerem, por vezes, que as suas práticas devam ser 

distintas das que realizam com as suas turmas, constrangimentos de tempo e do próprio 

contexto escolar, dificultam o desenvolvimento de determinadas práticas. Tal como explica 

uma das professoras, 

Eu gostei de usar estes módulos porque são coisas diferentes, porque 
também ajudam os alunos nesse questionamento, na resolução de 
problemas… Sim, gostaria de usar esses módulos … (…) São coisas novas. 
Não são aquelas coisas que… Ah agora gostava de fazer… Não são coisas 
que não se encontram com facilidade. E se calhar também é difícil uma 
pessoa pensar, com tudo o que tem para fazer. E de alguma forma já está 
feito. Já está feito, é fácil de aplicar. É cómodo. (risos) É o pronto a 
consumir. (Professora Alice, entrevista em Outubro de 2008) 

Ao contactarem com material produzido e validado, os professores sentem-se mais seguros 

para o usar nas suas aulas, apesar de algumas resistências iniciais, nomeadamente dos 

alunos. Com efeito, é de mencionar as dificuldades que alguns dos professores sentiram em 
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implementar os módulos que advém da própria resistência dos alunos. Estas dificuldades 

são mais sentidas entre os professores que têm alunos em ano de exame nacional, pois 

estes alunos consideram que métodos de ensino assentes na transmissão e memorização de 

factos, permitir-lhes-ão obter melhores classificações nesses exames.  

I-d) Proximidade entre as concepções de ensino das ciências dos professores e a filosofia 

do projecto PARSEL 

Este é um aspecto bastante importante, tendo facilitado o envolvimento dos professores no 

projecto. Com efeito, de uma maneira geral os professores consideram que o ensino das 

ciências deve procurar desenvolver competências processuais, de comunicação, 

pensamento crítico bem como o desenvolvimento de atitudes positivas em relação à 

ciência. Segundo palavras de um dos professores, 

Porque nós temos que ter acesso à informação, mas depois também temos 

que ter a informação que não pode passar por ser uma informação 

descontextualizada, científica pura e dura, passe a expressão, mas que tem que ser 

uma informação contextualizada para que, se um dia tivermos que tomar uma 

decisão relativamente a nós próprios, a possamos tomar conscientemente e 

fundamentadamente. (Professor Saul, entrevista em Maio de 2008) 

Desenvolver, nos alunos, uma sensibilidade para os aspectos sociais e tecnológicos da 

ciência deve constituir um outro objectivo central do ensino, já que este aspecto também 

irá facilitar a tomada de decisões informadas e fundamentadas, relativas a diversos 

assuntos do quotidiano. Segundo os professores, o projecto PARSEL é um óptimo meio 

para concretizar estes objectivos, não só pelo tipo de actividades que propõe, mas também 

pelas próprias estratégias de ensino-aprendizagem, que propõe (o modelo dos três estádios: 

Estádio 1 – Construção do cenário; Estádio 2 – Actividade investigativa baseada numa 

aprendizagem por resolução de problemas; Estádio 3 – Tomada de decisão sócio-

científica). Segundo palavras de um professor, 

(…) e esta aplicação das três fases, esclarecer as três fases, perante os 
alunos, acho que também os ajuda a desenvolver o seu trabalho. Sobretudo 
isso, porque se calhar, as tarefas que eu fazia anteriormente, apesar de 
estarem faseadas, eu não sei se era suficientemente claro, ou se eram mais 
implícitas naquilo que eu dava. Este faseamento, vamos dividir isto em três 
partes, ou em quatro se for caso disso, e a importância que se dá a isto… 
acho que vou dar mais importância a esta dimensão no futuro. (Professor 
Óscar, entrevista em Junho de 2008) 

Com efeito, esta forma de organizar o processo de implementação das actividades 

propostas pelo projecto PARSEL, em três momentos distintos, é extremamente importante, 
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segundo os professores, para contextualizar as actividades, relacioná-las com aspectos do 

dia-a-dia dos alunos, tornando-as relevantes para os alunos e promovendo a literacia 

científica.  

II) Apropriação e implementação dos módulos pelos professores 

A forma como os professores se envolveram com a implementação dos módulos variou 

bastante, tendo uns procedido a alterações consideráveis, em termos da forma de organizar 

a actividade, dos materiais propostos e dos conteúdos abordados, e outros procurando 

seguir o proposto nos materiais construídos no âmbito do projecto. É de referir, no entanto, 

que todos mencionaram ter seguido o modelo dos três estádios, por terem-no considerado 

uma mais-valia para o processo de ensino-aprendizagem. Todos os professores referem que 

seguiram o modelo dos três estádios, se bem que o tenham utilizado de formas distintas. O 

estádio que alguns professores referiram como o que apresenta maiores dificuldades de 

desenvolvimento, foi o estádio 3 – da tomada de decisão sócio-científica, quer por 

constrangimentos de tempo, quer por características da turma, quer ainda por terem tido 

dificuldade em compreender o que se pretendia.  

De um modo geral, as razões que apontaram para proceder às mudanças foram questões 

relacionadas com o tempo, de adaptação às características e necessidades dos alunos e com 

a articulação curricular. É ainda de referir que as mudanças introduzidas têm que ver com 

as características de cada módulo (tendo os professores implementado módulos distintos) e 

com a percepção que cada professor faz desse módulo, das finalidades do ensino das 

ciências e do projecto PARSEL e também das suas próprias características enquanto 

professores.  

Considerações finais 

Apesar da avaliação positiva do projecto PARSEL, a implementação dos módulos 

envolveu nalguns casos algumas dificuldades, relacionadas com a falta de material, com os 

constrangimentos de tempo e, mesmo, um aspecto bastante referido pelos professores, a 

resistência dos alunos. Este aspecto foi bastante mais marcado nos professores que tinham 

alunos de anos com exame nacional. Estes alunos têm a crença de que para obterem boas 

classificações, um ensino baseado na transmissão e memorização de factos é mais eficaz. 

Assim, gostaram dos módulos, mas não desejariam um ensino baseado sempre neste tipo 

de estratégia, já que não acreditam na sua eficácia. Este é um aspecto central que está 

presente nos alunos, face aos seus constrangimentos e preocupações reais, mas também 

presente em muitos professores. Com efeito, também haverá muitos professores que face 
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às pressões de um exame nacional não optarão por este tipo de estratégias, consumidoras 

de tempo, viradas para o desenvolvimento de competências, que se calhar, na sua 

perspectiva não serão tidas em conta nos exames nacionais. 

Não obstante, os professores envolvidos no projecto apesar de todos os constrangimentos e 

pressões a que estão também sujeitos, implementaram os módulos com sucesso, e 

mostraram a sua vontade de o continuar a fazer e, também, a vontade de explorar outros 

módulos, por considerem que as vantagens, em termos daquilo que os alunos ganham, 

compensarem largamente todas as tensões que advêm de adoptar tais materiais e estratégia 

de ensino-aprendizagem.   
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Resumo 

Os assuntos que antes eram da exclusiva responsabilidade dos especialistas, actualmente, 
são levados para a praça pública, exigindo a participação activa dos cidadãos. Para que 
cada cidadão possa tomar uma posição crítica e uma postura interveniente e fundamentada 
tem que estar informado. Assim, a Educação em Ciência desempenha um papel 
fundamental para que os indivíduos tomem decisões sobre o mundo que os rodeia. Neste 
sentido, surgiu o projecto PARSEL (Popularity and Relevance of Science Education for 
Scientific Literacy) que tem como objectivos: aumentar a popularidade e relevância que a 
ciência e os cursos de ciência têm para os alunos, e promover a literacia científica dos 
alunos, através da disseminação de materiais e estratégias de ensino-aprendizagem assentes 
na ideia de educação pela ciência. Nesta comunicação apresentam-se e discutem-se dois 
casos, que foram conquistados pelo PARSEL, um relativo a uma professora e outro a uma 
turma de alunos de um Curso de Educação e Formação. Deste modo, pretende-se dar 
resposta às seguintes questões: Como decorreu este processo de conquista? Que 
características dos módulos e ideias PARSEL motivaram o envolvimento da professora e 
dos alunos? A metodologia usada neste estudo tem as suas raízes na investigação 
qualitativa, com orientação interpretativa. Os dados foram recolhidos através de inquéritos 
feitos aos alunos e entrevista semi-estruturada realizada à professora. Para análise dos 
dados recorreu-se à análise de conteúdo. Os resultados revelaram, que professores e alunos 
consideram que a natureza das actividades propostas pelo projecto parecem tornar as aulas 
de ciências mais populares e relevantes. 

Palavras-Chave: Literacia Científica, Educação em Ciência, Disseminação do PARSEL 

Introdução 

A sociedade enfrenta problemas cada vez mais complexos, o mundo do trabalho necessita 

de indivíduos capazes de adquirirem novas capacidades, de se adaptarem a rápidas 

mudanças nas condições de trabalho, de serem críticos nas suas apreciações e de 

demonstrarem iniciativa intelectual. Assim, a Educação em Ciência tem que contribuir 

para indivíduos mais informados capazes de usar o conhecimento científico na tomada de 

decisões sobre o mundo que os rodeia (Martins, 2003). Neste sentido, surgiu o projecto 

PARSEL (Popularity and Relevance of Science Education for Scientific Literacy) que tem 

como objectivos: aumentar a popularidade e relevância que a ciência e os cursos de ciência 

têm para os alunos, e promover a literacia científica dos alunos, através da disseminação de 

materiais e estratégias de ensino-aprendizagem assentes na ideia de educação pela ciência 

(Holbrook, 2008).  
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A disseminação constitui, pois, uma finalidade central do projecto e pode ser encarada a 

dois níveis: a) Disseminação entre os professores, levando-os cada vez mais a recorreram à 

filosofia e módulos do PARSEL; e b) Disseminação entre os alunos, chegando cada vez 

mais a uma maior número de alunos, sobretudo, àqueles que revelam maior 

desinvestimento pelas áreas das ciências e, mesmo, pela escola. No processo de 

disseminação a nível dos professores, o estabelecimento e alargamento de redes de 

professores é essencial, desempenhando a este nível um papel central os professores do 

PARSEL. Estes professores, através de uma relação de colaboração com a universidade, 

foram levados a apropriar de forma cada vez mais consistente as ideias e práticas propostas 

pelo PARSEL, alinhando essas ideias e práticas com as suas próprias concepções e 

contextos educacionais (Galvão, Reis & Freire, 2008). Ao apropriarem essas ideias e 

práticas, i.e., ao torná-las suas, os professores estão também mais motivados para as 

partilhar com colegas, que poderão sentir-se conquistados por esta filosofia. O facto dos 

módulos serem de fácil aplicação, suficientemente abertos e flexíveis para permitirem uma 

articulação com o currículo, constitui um factor adicional para facilitar o envolvimento de 

outros professores. 

Em termos de disseminação a nível dos alunos, este é com efeito um dos objectivos 

centrais do PARSEL: tornar as ciências e os cursos de ciências mais relevantes para os 

alunos, encorajando-os, em última análise, a seguir vias académicas e profissionais nestas 

áreas. As características dos módulos, bem como as estratégias propostas, pretendem 

aproximar a ciência dos alunos, dos seus problemas do quotidiano, permitindo-lhes 

aperceber-se da relevância que esta pode ter para o seu dia-a-dia. Para além disso, pelo tipo 

de actividades que propõe - práticas centradas no alunos, o PARSEL permite tornar a 

ciência e os cursos de ciência mais populares entre estes, que podem passar a considerá-los 

no seu rol de possibilidades para o futuro. 

Esta comunicação tem como principal objectivo apresentar e discutir dois casos, um 

relativo a uma professora e outro a uma turma de alunos de um CEF (Curso de Educação e 

Formação), que foram conquistados pelo PARSEL. Deste modo, pretende-se dar resposta 

às seguintes questões: Como decorreu este processo de conquista? Que características dos 

módulos e ideias PARSEL motivaram o envolvimento da professora e dos alunos? Numa 

primeira fase, descreve-se o caso da professora (À conquista da Lara), numa segunda fase, 

o caso dos alunos do CEF (À conquista dos alunos do CEF) e por fim, numa terceira fase, 
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apresenta-se uma discussão final e uma reflexão sobre as oportunidades oferecidas pelo 

PARSEL.   

Metodologia 

A metodologia usada neste estudo tem as suas raízes na investigação qualitativa (Bogdan 

& Biklen, 1994), com orientação interpretativa (Erickson, 1986). Relativamente ao 

primeiro caso, participou no estudo uma professora de Física e Química, a Lara, 

pertencente a uma escola localizada no centro litoral. Quanto ao segundo caso, 

participaram uma turma de alunos do 12º ano de um CEF – electricistas de instalações e a 

sua professora a Manuela. Esta turma é constituída por dez alunos do sexo masculino, com 

idades compreendidas entre os 17 e os 20 anos. Estes alunos caracterizam-se pelo facto de 

se encontrarem em risco de exclusão educacional, tendo alguns revelado a intenção de 

abandonar a escola. Para a maioria dos alunos a entrada neste CEF foi uma oportunidade 

que encontraram para continuar na escola, sem sofrerem mais situações de insucesso 

escolar. A escola a que pertencem estes alunos situa-se num meio rural. 

No caso da Lara, os dados foram recolhidos através de uma entrevista semi-estruturada. O 

guião foi construído pelo grupo PARSEL, e adaptado pela equipa portuguesa. Este é 

constituído por duas partes, uma mais geral, através da qual se pretende conhecer as 

percepções e vivências dos professores em relação a vários aspectos: a) concepções sobre o 

ensino da ciência; b) atitudes em relação ao PARSEL; c) implementação dos módulos, 

tendo em conta expectativas em relação aos alunos e suas reacções, dificuldades sentidas e 

formas de ultrapassá-las, modificações introduzidas nos módulos; e d) intenções futuras 

relativamente à utilização (ou não) dos módulos e ideias propostas pelo PARSEL. A outra 

parte, mais específica, tem que ver com a implementação dos módulos, procurando-se 

recolher informação detalhada sobre a forma como esta decorreu a nível dos três estádios, 

bem como as modificações incluídas e as reacções dos alunos, em cada um dos estádios. 

Para recolha de dados sobre as percepções dos alunos sobre o PARSEL, recorreu-se a um 

inquérito desenvolvido pelo grupo PARSEL e adaptado pela equipa portuguesa. Para 

recolha de dados sobre a percepção da professora em relação às experiências e vivências 

dos alunos, recorreu-se a uma entrevista semi-estruturada (descrita em cima para o caso de 

Lara). Nesta comunicação, serão apresentados dados relacionados com as características 

dos módulos que os tornaram populares e relevantes para os alunos, segundo a perspectiva 

da professora.  
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Para análise dos dados recorreu-se à análise de conteúdo (Bardin, 2004) das transcrições 

das entrevistas e das respostas aos inquéritos.  

À conquista da Lara 

Lara é uma professora de físico-química, que se encontrava a leccionar uma turma de 

Físico-químicas do 11º ano, quando contactou com o PARSEL. Lara descreve a sua turma 

como bastante heterogénea, apresentando alunos bastante bons e motivados, mas 

simultaneamente um grupo de alunos mais desmotivado.  

Muito embora, alguns elementos do grupo de físico-química se revelem dinâmicos e 

entusiásticos perante novas estratégias e metodologias, faltam-lhes por vezes algumas 

competências que lhes permitam implementar as inovações tal como o desejam. Esse é o 

caso de Lara, que se descreve como uma professora aberta à inovação e à mudança, mas 

isolada de instituições de formação de professores, o que não só lhe dificulta o acesso a 

inovações, bem como o desenvolvimento de certas competências que facilitem a 

implementação de novas práticas e ideias. Assim, quando contactou com os módulos do 

PARSEL sentiu-se muito entusiasmada, não só porque lhe permitiam concretizar algumas 

das suas ideias relativas ao ensino de ciências, como também os módulos eram de fácil 

aplicação.  

O contacto inicial com o PARSEL 

Lara contactou com o PARSEL através de um colega do seu grupo, Óscar, professor 

colaborador do PARSEL. Óscar partilhou com o grupo os módulos que iria utilizar, 

explicando em que unidades didácticas o iria fazer e como os iria implementar. Para além 

disso, reenviou os colegas para a página electrónica do projecto, na qual estes poderiam 

encontrar informação adicional. Com efeito, para apoiar os professores na implementação 

dos módulos, existe uma página na Internet (www.parsel.eu), à qual todos têm acesso e na 

qual se encontram uma série de informações importantes, quer em inglês, quer em cada 

uma das línguas locais, logo também em português. Essa informação, entre outra, diz 

respeito aos pressupostos teóricos do projecto e explicações dos seus conceitos e à 

apresentação detalhada de cada um dos módulos (incluindo notas para professores, notas 

para alunos e sugestões para avaliação do módulo).  

Ao analisar os diferentes módulos, um deles pareceu-lhe muito apropriado à unidade 

didáctica sobre energia, que iria iniciar proximamente. Segundo Lara, a parte da física e, 

nomeadamente a energia, gera, habitualmente, bastante resistência entre os seus alunos, 
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sobretudo entre os que apresentam maiores dificuldades e entre as raparigas. Ao 

confrontar-se com o módulo, A tua família está satisfeita com a conta de electricidade? 

(UT), Lara pensou que poderia ser uma boa estratégia para trabalhar esta unidade.  

Que características do módulo a conquistaram? 

Em primeiro lugar, o facto deste se relacionar com as vidas dos alunos. Apesar de, em 

termos de conteúdos propostos não constituir novidade, a forma como aborda o tema é 

novo e motivador. Segundo palavras de Lara, 

Apesar de o módulo não apresentar nada de novo, pois integra-se nos 
conteúdos, esta forma de abordar o tema, voltada para casa, facilitou a sua 
aprendizagem. (Entrevista em Outubro de 2008) 

Com efeito, aos alunos é-lhes pedido, em primeiro lugar, para recolherem as suas contas de 

electricidade e compará-las, tendo em conta uma série de parâmetros, os quais reenviam 

para conceitos da física. Em segundo lugar, devem desenvolver um questionário sobre 

hábitos e comportamentos de consumo, procurando relacionar a informação recolhida com 

as contas de electricidade, e aplicá-lo nas suas famílias. Por último, tendo em conta a 

informação e análises feitas, deverão discutir uma série de aspectos, nomeadamente, 

relacionados com a poupança de energia. Assim, através deste módulo aos alunos era-lhes 

dada a oportunidade de aprender aspectos pertinentes para a sua vida do dia-a-dia e, para 

além disso, tornava-os mais conscientes para a necessidade de se poupar energia, dando-

lhe a possibilidade de aprenderem maneiras de o fazer.  

Um outro aspecto mencionado por Lara prende-se com o modelo dos três estádios. Tal 

como ela explica, 

(…) Não se pode partir para uma actividade sem contextualizar. Pronto. E 
depois, acho que é uma boa técnica: contextualizar, depois fazer a 
actividade e apresentar os resultados. (Entrevista em Outubro de 2008) 

 

Esta forma de organizar as actividades é, segundo a perspectiva de Lara, bastante 

motivadora para aqueles alunos com mais dificuldades com a física, e facilitadora da sua 

aprendizagem.  

Perspectivas futuras 

Não obstante algumas dificuldades que sentiu na sua implementação, Lara mostrou a 

intenção de continuar a usar os módulos PARSEL no futuro (intenção que se concretizou 

neste ano lectivo). As duas maiores dificuldades que menciona são, o sentir-se só neste 
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processo de implementação e as atitudes dos alunos face a este tipo de actividades. Com 

efeito, ainda que tenha tido o apoio dos seus colegas do grupo, ela foi a única que aplicou 

este módulo propriamente dito, pelo que as modificações que introduziu e as tomadas de 

decisão que teve que fazer em relação à sua implementação recaíram exclusivamente sobre 

ela. Uma outra dificuldade que menciona relaciona-se com as características dos alunos. 

Tal como já foi referido, Lara implementou o módulo numa turma de 11º ano, que iria ter 

um exame nacional no final do ano. Este facto torna os alunos menos abertos a inovações, 

já que estes consideram que o ensino baseado em estratégias de transmissão e de 

reprodução é o mais eficiente para a obtenção de boas notas. Não obstante, estas 

dificuldades, Lara continuou a considerar que as vantagens deste tipo de material e de 

estratégias ultrapassavam em grande medida as dificuldades que sentiu, pelo que referiu 

que iria explorar outros módulos para usar noutras unidades didácticas.  

À conquista dos alunos do CEF 

Tal como já foi referido, os módulos PARSEL foram implementados numa turma, 

constituída por dez alunos, com histórias marcadas por insucesso escolar. Estes alunos 

frequentam um curso de educação e formação, que coloca uma grande ênfase na via 

profissionalizante, procurando facilitar a sua entrada na vida activa (Lei nº. 453/2004 de 27 

de Julho). Estes alunos têm um currículo especial, baseado em actividades práticas, e numa 

filosofia de aprender fazendo. Ao contactar com o projecto PARSEL, a professora 

Manuela ficou imediatamente envolvida com o projecto, porque o considerou como um 

óptimo instrumento de chegar aos alunos, motivando-os para a aprendizagem de físico-

química, como também como um óptimo meio de construir situações de ensino-

aprendizagem facilitadoras do desenvolvimento de competências essenciais. Tal como ela 

explica, 

(…) E que esta parte de podermos ligar ao dia-a-dia. Estas actividades 
estavam muito viradas para aí e promoveu a literacia dos alunos e alertá-los 
para situações que de outra forma não chegaríamos a eles. Porque eu podia 
dar as características do planeta Marte e eles não achavam, provavelmente, 
graça nenhuma. Assim ficaram a perceber qualquer coisa sobre o planeta 
Marte e quando precisarem podem ir buscar a informação. E, portanto, acho 
que antes de mais uma das finalidades do ensino das ciências deve chegar 
aos alunos. Como? Aprender de forma a serem eles a participar nas suas 
próprias aprendizagens e não tanto ser o professor a dizer agora vamos falar 
sobre… (Manuela, entrevista em Junho de 2008) 
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Que características do módulo conquistaram, segundo a perspectiva do 

professora, os alunos? 

Em primeiro lugar, há a salientar aspectos sócio-afectivos. Os módulos que a professora 

escolheu estão adequados aos gostos e interesses dos alunos, para além de que propõem 

estratégias de ensino-aprendizagem que os encorajam a expressar as suas perspectivas e 

conhecimento. Assim, uma grande parte das aulas foi desenvolvida em torno de actividade 

de grupo, tendo os alunos dispendido grande tempo em acções de colaboração e de 

negociação para chegarem a um consenso.  

Portanto, a discussão final já resultou da discussão dos pequenos grupos. Os 
pequenos grupos juntaram-se, foram fazer uma pesquisa na Internet, sobre 
estas questões e outras que eles acharam interessantes. Discutiram primeiro 
em pequeno grupo. Prepararam argumentos. E depois, eu como moderadora 
do debate, eles foram apresentando e debatendo as questões e as suas 
posições em Marte. Depois disto, no estádio 3, foi a apresentação da 
discussão, mas já como resultado dos quatro debates…, dos quatro debates, 
não, dos quatro papéis. (…) Gostaram. Surgiram as coisas mais engraçadas 
possíveis e imaginárias, porque eles também inventaram (risos). E gostaram. 
Eu como professora tive algumas dificuldades em moderar o debate. Às 
vezes, os ânimos exaltaram-se. Porque também são rapazes. Mas gostaram 
imenso. (Manuela, entrevista em Julho de 2008) 

Na sua perspectiva, o ambiente que se criou foi bastante positivo, encorajando os alunos a 

participar. Um outro aspecto é que o nível de dificuldade das actividades era adequado aos 

alunos, criando situações de sucesso, aspecto extremamente importante para estes alunos. 

As actividades levavam os alunos a questionar-se constantemente e a reflectir sobre aquilo 

que lhe era questionado, sobre as acções que tinham que desenvolver, e levavam-nos, 

muitas vezes, a rever o seu pensamento e raciocínio. Contudo, neste ambiente de 

colaboração, os alunos sentiam-se seguros de errar, de rever raciocínios, de procurar 

alternativas.  

Em segundo lugar, a professora menciona que a dimensão CTS-A torna os conteúdos 

abordados extremamente relevantes para os alunos.  

 

(…) porque lhes permitiu relacionar ciência, tecnologia e sociedade. 
Tecnologia, por exemplo, no CERN sociedade-cientistas-comunidade 
científica. E eles ficaram a saber mais qualquer coisa. E basta dizer que eles 
nas análises de notícias começaram a ficar mais críticos. Recordo-me que 
saiu num jornal uma notícia sobre uns colegas que tinham desenvolvido um 
trabalho sobre esta área da radioactividade e um dos alunos, passados umas 
aulas, trouxe a notícia: Está a ver professora? Está aqui. Para mim, isto é 
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significativo. Significa que eles próprios ficaram alerta sobre aquilo que se 
passa na comunicação social. (Manuela, entrevista em Julho de 2008) 

Com efeito, ao relacionar os conteúdos abordados com questões do seu dia-a-dia, com 

preocupações suas quotidianas, os alunos passaram a reconhecer a importância e a 

utilidade da ciência e da tecnologia na sua vida. Para além disso, o tipo de actividades 

propostas, tais como trabalho laboratorial, role-play, pesquisa na Internet e noutros meios 

de comunicação como vista a responderem a uma questão relacionada com o seu dia-a-dia, 

tornou-os bastante envolvidos com as actividades.  

Eles reagiram muito bem. Continuaram a gostar imenso deste tipo de 
actividade porque podem ser eles a pesquisar, a reflectir, a auto-avaliar-se, 
etc. Eles reagiram bem a todas as actividades. Aquela que gerou mais… Ah 
professora isto até parece F/Q. (Manuela, entrevista em 2008) 

Através das acções desenvolvidas para responderem a essa questão inicial, já de si bastante 

motivadora, os alunos conseguiram não só aprender conceitos científicos relevantes, como 

também desenvolver competências procedimentais, de comunicação, de raciocínio (ao 

realizar observações, medições, interpretações sobre os resultados e comunicação dos 

resultados aos outros).  

Considerações finais 

Ambos os casos descrevem duas situações de professores e alunos que foram 

“conquistados” pelo projecto PARSEL. Professores e alunos parecem enfatizar diferentes 

aspectos, mas é de realçar que ambos consideram que a natureza das actividades, práticas e 

centradas nos alunos, bem como relacionadas com aspectos do seu quotidiano, parecem 

tornar as aulas de ciências mais populares e relevantes.  
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Representações pictóricas nos manuais de ensino de Ciências Naturais do 
7º ano de escolaridade 
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Coimbra, Largo Marques de Pombal, 3000-272 Coimbra 

1 cruz_rita_77@hotmail.com; 2 romualdo@dct.uc.pt 
 

Resumo 

Neste estudo apresentam-se algumas reflexões sobre a forma como os manuais de ensino 
de Ciências Naturais, do sétimo ano de escolaridade, relacionam as representações externas 
de carácter pictórico (fotografias, desenhos, esquemas, gráficos e mapas) com as 
representações verbais/textuais complementares. A análise dos dados obtidos permite 
concluir que, de um modo geral, no âmbito dos manuais e subtemas analisados, não existe 
uma “comunicação” efectiva entre o conteúdo expresso na forma verbal e na forma 
pictórica, uma vez que, na maioria das vezes, o corpo do texto não alerta o utilizador para a 
importância e pertinência da imagem que o acompanha. Para além disso, na maioria dos 
casos analisados, os manuais não traduzem (verbalmente) o conteúdo visual, que, muitas 
vezes, apresenta alguns elementos, como escalas de referência espacial, cuja interpretação 
se torna indispensável. Da mesma forma, grande parte das legendas, que acompanham as 
diversas representações pictóricas, não explicitam o conteúdo visual representado, 
designando, de forma resumida, o objecto/processo em questão, facto que parece 
evidenciar que os manuais de ensino analisados, não apresentam, na maioria dos casos, 
preocupação com a tradução (ao nível verbal) do conteúdo visual. 

Palavras – chave: Representações pictóricas; Manuais de Ensino; Ensino da Geologia. 

Introdução 

As representações definem-se como um conjunto de símbolos ou sinais, utilizados num 

qualquer processo de comunicação e podem dividir-se em externas e internas (ou mentais) 

(e.g., Otero, 2002). As representações internas dizem respeito às reproduções mentais dos 

seres humanos, resultam da complexidade da sua estrutura cognitiva sendo, muitas vezes, 

construídas e influenciadas e/ou modificadas pelas representações externas que lhes são 

apresentadas, por exemplo, no processo de ensino e de aprendizagem. Por sua vez, as 

representações externas dividem-se em pictóricas e linguísticas. Enquanto as 

representações linguísticas dizem respeito aos processos de linguagem oral e escrita, as 

representações pictóricas incluem as mais diversas categorias de imagens, como 

fotografias, desenhos, esquemas, gráficos e mapas (Otero, 2002). 

Numa primeira análise dos manuais de ensino de Ciências Naturais do 7º ano de 

escolaridade e das Orientações Curriculares (Galvão et al., 2001), relativos aos mais 

diversos conteúdos da Geologia, é possível constatar que as representações externas de 

carácter pictórico constituem um aspecto muito valorizado pelos respectivos autores. 
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Actualmente, as várias categorias de representações pictóricas (fotografias, desenhos, 

esquemas, gráficos e mapas) abundam nos diversos manuais do Ensino Básico, retirando 

espaço ao tradicional texto escrito e reduzindo, de alguma forma, a importância deste 

último na apresentação dos conteúdos da disciplina. É, ainda, comum observar que as 

imagens, nas suas mais diversas categorias, figuram como “fundo” de algumas páginas, 

ocupando um espaço bastante significativo no seio de um dos mais importantes recursos 

didácticos, para o ensino, neste caso para o Ensino da Geologia – o manual de ensino. 

Contudo, é frequente observar-se que, dentro dos mesmos temas e/ou subtemas, as 

imagens se repetem, nos diferentes manuais de ensino, e nem sempre comunicam, de 

forma efectiva, com o corpo do texto que lhe serve de base. 

Partindo desta breve análise, pretendeu-se, com a presente investigação, proceder a uma 

avaliação da forma como as diferentes representações pictóricas são contempladas nos 

manuais de Ciências Naturais do 7º ano de escolaridade. Neste sentido, foi formulada a 

seguinte questão de investigação: Nos manuais de Ciências Naturais do 7º ano de 

escolaridade, as representações externas linguísticas comunicam, de forma efectiva, com as 

representações externas pictóricas? 

Perante a dificuldade de analisar todos os conteúdos científicos, foi efectuada uma selecção 

prévia de alguns conteúdos, que culminou com a escolha dos subtemas “Ocorrência de 

Dobras e Falhas”, ao nível da Dinâmica Interna e “Paisagens Geológicas”, ao nível da 

Dinâmica Externa, leccionados no sétimo ano de escolaridade. 

Objectivo 

A presente investigação, baseada numa análise qualitativa dos manuais do Ensino Básico, 

nos quais se inserem os modelos visuais presentes nos temas e/ou subtemas seleccionados, 

pretende avaliar a forma como as representações externas pictóricas “comunicam” com as 

representações linguísticas escritas, procurando uma relação, mais ou menos directa, entre 

as imagens (apresentadas nas suas mais diversas formas) e os textos que lhes servem de 

base. 

Metodologia 

Os manuais analisados 

Em consonância com as Orientações Curriculares para o 3º ciclo do ensino básico (Galvão 

et al., 2001), foram seleccionados seis manuais do sétimo ano de escolaridade (quadro 1). 
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Quadro 1 – Caracterização da amostra. 
Nível de 

Ensino 

Programa 

Curricular 

Subtemas 

Analisados 

Ano 

Lectivo 

Manuais de 

Ensino 

 

 

Básico 

 

 

Orientações 

Curriculares do 3º 

Ciclo – Ciências 

Físicas e Naturais 

(2001) 

Dinâmica Interna – 

Ocorrência de Dobras e 

Falhas 

Dinâmica Externa – 

Paisagens Geológicas 

 

7º Ano de 

escolaridade 
6 manuais 

 

 

Instrumentos 

Com o objectivo de investigar a forma como as representações pictóricas (linguagem 

visual), apresentadas nos manuais de ensino analisados, comunicam com o corpo do texto 

(linguagem verbal), procedeu-se a uma categorização apresentada no quadro 2. 

Quadro 2 – Relação entre a linguagem verbal e visual no caso das representações pictóricas 
analisadas. 

Categorização Descrição das categorias 

 

Categoria I 

O texto não faz qualquer referência à imagem que o acompanha, encontrando-se 

esta última, apenas, no contexto dos conteúdos científico – didácticos 

apresentados. 

 

Categoria II 

O texto faz referência à representação pictórica que o acompanha, apresentando, 

apenas, a numeração que identifica a imagem. 

Exemplo: “… rochas metamórficas (fig. 23)”. 

 

Categoria III 

O texto faz referência à imagem que o acompanha, descrevendo alguns aspectos 

do conteúdo que esta pretende representar. Nalguns casos alerta o leitor para a 

importância da sua visualização. 

 

No âmbito da presente investigação, pareceu-nos, também, pertinente analisar alguns 

elementos que acompanham e dão significado à imagem, sobretudo no que diz respeito à 

utilização de legendas e à existência de escalas de referência espacial, frequentemente 

utilizadas pelos geólogos quando registam, sob a forma de fotografia, os diversos aspectos 

da geodinâmica interna e externa, observados em afloramento. 

Com o objectivo de investigar aspectos relacionados com a utilização de legendas e 

verificar a existência de escalas de referência espacial nas fotografias apresentadas nos 

manuais de ensino analisados, foi elaborada, no âmbito dos subtemas em análise, a 

categorização apresentada no quadro 3. 
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Quadro 3 – Aspectos relativos às representações pictóricas utilizadas nos manuais analisados. 

Categorização Descrição das Categorias 

 

SL 

No caso da imagem não apresentar qualquer legenda (mais simples 

ou mais descritiva) foi considerada como pertencendo à categoria SL 

(Sem Legenda). 

 

LS 

Considera-se a categoria Legenda Simples (LS) quando a mesma se 

limita a fazer referência ao objecto/processo representado, indicando, 

nalguns casos, o local onde foi registado (no caso das fotografias).  

 

LD 

L
eg

en
da

* 

 

Considera-se a categoria Legenda Descritiva (LD) quando esta 

descreve, de forma mais detalhada, o objecto/processo representado, 

expondo, nalguns casos, aspectos do conteúdo científico – didáctico. 

 

 

SE 

Considera-se a categoria Sem Escala (SE) quando a fotografia não 

inclui qualquer escala de referência espacial, quer natural (habitações, 

construções, seres vivos ou outros), quer escolhida, 

propositadamente, pelo fotógrafo/geólogo (martelo, moeda ou 

outros). 

 

 

 

CENR 

Considera-se a categoria Com Escala (CE) quando a fotografia utiliza 

uma escala de referência espacial, natural (habitações, construções, 

seres vivos e outros) ou propositada (martelo, moeda ou outros). 

Contudo, os aspectos relativos à utilização/importância dessa escala 

não são mencionados (no corpo de texto ou na própria legenda), ou 

seja, Não são Referenciadas (NR). 

 

 

CER 

 

E
sc

al
a 

E
sp

ac
ia

l*
* 

 

Considera-se a categoria Com Escala (CE) quando a fotografia utiliza 

uma escala de referência espacial, tal como na categoria anterior. 

Nesta categoria são referenciados, no corpo do texto ou na própria 

legenda, aspectos relacionados com a utilização/importância dessa 

escala (Com Escala Referenciada) (CER). 

* Categorização aplicada a todas as representações pictóricas consideradas neste estudo.  
**Categorização aplicada, apenas, à categoria fotografia (no caso de afloramentos). 
 

Resultados 

Tendo por base a categorização expressa no quadro 2, procedeu-se à elaboração do gráfico 

da figura 1, que permite conhecer as categorias gerais de relações existentes entre as 

formas de comunicação verbal e pictórica, nos seis manuais de ensino analisados, no 

âmbito dos subtemas seleccionados. 
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Figura 1 – Categorização das relações entre a forma verbal e pictórica. Presença das categorias I, II 

e III de acordo com as definições apresentadas no quadro 2. 

A análise dos dados apresentados no gráfico da figura 1 permite afirmar que a Categoria II, 

utilizada 137 vezes, é, sem dúvida, a mais valorizada pelos seis manuais de ensino, no caso 

dos subtemas analisados. Nesta categoria de relação (Categoria II) poder-se-á considerar 

que não existe uma comunicação efectiva entre o conteúdo expresso na forma verbal e a 

forma pictórica que o acompanha, já que o corpo do texto apenas faz referência à imagem 

subsequente (através da utilização de um determinado símbolo), sem alertar o utilizador 

para a importância da sua utilização, nem explicar a sua pertinência no âmbito dos 

conteúdos expostos. 

A Categoria I aparece 58 vezes, no âmbito dos subtemas analisados. Este número parece-

nos bastante significativo e algo preocupante, já que nesta categorização não se reconhece 

qualquer forma de comunicação/relação entre o texto e a imagem que o acompanha. Neste 

caso, muito comum, quando os exemplos são as fotografias e os desenhos, as 

representações pictóricas figuram como meros elementos decorativos que, podendo ter 

alguma influência positiva ao nível da motivação dos alunos, não parecem ter grande 

significado ao nível da aprendizagem dos conteúdos científicos apresentados, podendo 

mesmo suscitar alguma interrogação quanto à sua presença nos respectivos manuais. 

Por outro lado, a Categoria III, caracterizada como a forma mais efectiva de comunicação 

entre a forma verbal e pictórica, aparece, nos subtemas analisados, apenas, 12 vezes. 

Consideramos os exemplos que se agrupam nesta categoria, ao contrário das anteriores, 
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aqueles que enquadram devidamente a representação pictórica no contexto verbal, para 

além de valorizar a imagem, dando um significado real à sua presença e valorizando a sua 

utilização. Neste sentido, as 12 situações encontradas nestes subtemas parecem-nos um 

número bastante inferior ao desejável, uma vez os exemplos incluídos na Categoria III 

serem os que mais se aproximam da tradução das representações pictóricas. 

No sentido de compreender a forma como as legendas das representações pictóricas são 

apresentadas e exploradas nos manuais de ensino analisados, no âmbito dos subtemas 

investigados, utilizou-se o quadro esquemático 3, que permitiu a construção do gráfico da 

figura 2. 
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Figura 2 – Formas de apresentação das legendas que acompanham as representações pictóricas. 

SL – Sem legenda; LS – Legenda simples; LD – Legenda descritiva. 
 

Os dados apresentados no gráfico da figura 2 permitem afirmar que a categoria “Legenda 

Simples” aparece com mais frequência (140 vezes) nas representações pictóricas relativas 

aos subtemas analisados. Este número supera, de forma significativa, a categoria “Legenda 

Descritiva”, que surge 68 vezes. 

Estes dados evidenciam uma tendência, por parte dos manuais analisados, para a utilização 

de legendas que, não descrevendo, apenas designam o objecto/processo representado e, no 

caso das fotografias, o local onde o mesmo foi registado, o que, de alguma forma, 

demonstra uma certa “crença” na evidência do conteúdo visual representado. Por outro 

lado, surge, ainda que em menor número (32 casos) de representações pictóricas, aquelas 

que não apresentam qualquer legenda (mais simples ou mais descritiva). 
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Se juntarmos as categorias “Sem Legenda” e “Legenda Simples” obtemos um número 

bastante significativo de casos de representações pictóricas que não descrevem, nem 

expõem aspectos do conteúdo científico presentes na imagem (172 casos), 

comparativamente à categoria “Legenda Descritiva” (68 casos) que, de alguma forma, 

atribuem significado verbal às representações pictóricas. Estes dados reforçam a ideia 

anterior relativa à objectividade/transparência que os manuais parecem considerar inerente 

ao objecto/processo apresentado, sob a forma pictórica. 

O quadro 3, com alguns aspectos relativos às representações pictóricas analisadas, 

permitiu, ainda, analisar se aquelas, na categoria fotografia, presentes nos subtemas 

analisados, apresentam uma escala de referência espacial, que permita ao utilizador 

reconhecer a dimensão aproximada do objecto/processo representado. Os dados relativos a 

este aspecto são apresentados no gráfico da figura 3. 
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Figura 3 – Gráfico relativo à escala como referência espacial nas representações pictóricas 

analisadas (categoria fotografia): SE – Sem escala; CENR – Com escala não referenciada; CER – 

Com escala referenciada. 

A análise dos dados expressos no gráfico da figura 3, permite afirmar que grande parte das 

representações pictóricas (categoria fotografia) apresentadas nos seis manuais de ensino, 

no âmbito dos subtemas seleccionados, não incluem qualquer escala como referência 

espacial, que permita traduzir a dimensão dos objectos geológicos representados, face às 

dimensões conhecidas do objecto utilizado como escala (martelo, moeda, régua e outros). 
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As fotografias que não apresentam escala (127 casos) contrastam, de forma significativa, 

com o número de registos que a incluem (23 casos). De notar que, na generalidade das 

fotografias com referência espacial, a escala não parece ter sido utilizada, à partida, com o 

intuito do leitor comparar as dimensões dos objectos representados, uma vez que os 

objectos de referência (seres vivos/habitações/construções) parecem, na maioria das vezes, 

captados, de forma não propositada, pela câmara fotográfica. Apenas em casos muito 

pontuais (cerca de 7 casos) as imagens analisadas incluem escalas como as que são 

frequentemente utilizadas pelos geólogos no seu trabalho de campo, como moedas, canetas 

e martelo de geólogo. 

Estes dados podem, de alguma forma, justificar o facto de não se encontrar, no caso dos 

subtemas analisados, qualquer referência às escalas usadas nos registos fotográficos. 

Nenhum dos seis manuais de ensino, que incluem os escassos exemplos de fotografias com 

escala, identifica o objecto de referência, pelo que também não explica a importância da 

sua utilização, no âmbito da interpretação das imagens. 

Estes dados vêm confirmar que os manuais de ensino analisados não demonstram, na 

maioria dos casos submetidos a este estudo, preocupação na tradução verbal do conteúdo 

visual que, muitas vezes, apresenta elementos (p. ex., escalas) cuja interpretação seria 

importante. 

Conclusão 

No âmbito dos temas/subtemas seleccionados neste estudo foi possível concluir que, de 

uma forma geral, nos manuais de ensino e subtemas analisados, o conteúdo verbal não 

traduz a representação pictórica que o acompanha. Na maioria das vezes, o texto apenas 

faz referência à imagem subsequente, não alertando o utilizador para a importância da sua 

observação e interpretação. O significado e a pertinência da presença da imagem não 

constituem aspectos particularmente valorizados nos manuais do Ensino Básico. 

Nesta estudo foram detectados, ainda, alguns casos (sobretudo no que diz respeito às 

categorias de fotografia e desenho) onde não se reconheceu qualquer forma de 

comunicação e/ou relação entre o texto e a imagem que o acompanha. Estas situações, 

relativamente frequentes, permitem-nos a apresentar a hipótese de que as representações 

pictóricas figuram, nos manuais do sétimo ano de escolaridade, como elementos que, 

apesar de poderem motivar os alunos, podem, por si só, não apresentar grande impacto ao 

nível da aprendizagem dos conteúdos científicos que pretendem ensinar. 
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Este análise monstra, também, que grande parte das legendas, que acompanham as 

representações pictóricas, apenas designa o objecto/processo representado. A ausência de 

uma descrição ou exposição, mais pormenorizada, dos aspectos do conteúdo científico 

presentes na imagem, parece traduzir uma convicção na evidência e/ou objectividade da 

imagem, só por si. 

No que diz respeito à existência e valorização das escalas (na categoria de fotografia), 

conclui-se que, na generalidade dos casos analisados, a escala parece não ter sido, à 

partida, utilizada com o intuito do utilizador reconhecer a dimensão aproximada dos 

objectos/processos geológicos representados, uma vez que os objectos de referência (seres 

vivos/habitações/construções) não são explicados enquanto escalas, pelo que podem ser 

interpretados como captados de forma não propositada. 

Por outro lado, nenhum dos manuais de ensino analisados, que incluem os escassos 

exemplos de fotografias com escala, identifica o objecto de referência, pelo que também 

não explica a importância da sua utilização, no âmbito do trabalho de campo. 

Uma vez mais, estes dados permitem-nos concluir que os manuais de ensino analisados, 

não apresentam, na maioria dos casos, preocupação com a tradução verbal do conteúdo 

visual. Assim, cabe ao professor, no âmbito da leccionação, relacionar as representações de 

natureza linguística e pictórica dos manuais de ensino. 

Manuais Analisados 

Antunes, C.; Bispo, M. & Guindeira, P. (2006). Descobrir a Terra 7. Ciências Naturais – 
Terceiro Ciclo do Ensino Básico, Lisboa: Areal Editores. 

Costa, A.; Matos, J.& Gaibino, R. (2002). Eco Terra – Ciências Naturais, 3º Ciclo. Plátano 
Editores, Lisboa.  

Domingues, H.V. & Batista, J. A. (2006). Gaia. Ciências Naturais – Terceiro Ciclo do Ensino 
Básico, Lisboa: Texto Editores.  

Lima, J; Portugal, I. & Santos, L. (2002). Vita – Ciências Naturais, 3º Ciclo do Ensino Básico. 
Edições Asa, Porto.  

Mota, L. & Viana, M.A. (2002). Bioterra. Ciências Naturais – Terceiro Ciclo do Ensino 
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Resumo 

Um dos maiores desafios que a sociedade actual tem colocado aos educadores é o 
desenvolvimento de competências nos alunos. Se em tempos idos era suficiente apenas a 
simples transmissão de conhecimentos, isso já não é satisfatório no panorama actual do 
Ensino das Ciências; a complexificação da sociedade que habitamos, da escola, do círculo 
familiar e mesmo do desenvolvimento dos próprios jovens, têm exigido uma evolução 
contínua dos métodos de ensino. Se o professor era o centro do conhecimento, hoje é 
apenas uma das múltiplas fontes de conhecimento que estão disponíveis. 

Neste artigo essa problemática é abordada, não no sentido teórico, mas no sentido prático, 
de como se pode inovar o ensino em contexto sala de aula de modo a torná-lo mais 
adequado às novas exigências. Na verdade, acreditamos que uma forma eficaz de cumprir 
esse propósito é, entre outros, por recorrer ao uso de imagens no ensino, numa dinâmica 
CTS-A. Uma boa imagem favorece a comunicação entre professor e alunos e entre os 
próprios alunos, favorece também o levantar de questões e até o desenvolvimento de 
competências tais como a formulação de hipóteses, o envolvimento nas tarefas de 
aprendizagem, e defesa de ideias, entre outras. Se bem explorada, a imagem pode, de facto, 
contribuir para uma boa aprendizagem. Por isso mesmo, ao longo do artigo, é analisada a 
importância de se usar a imagem no ensino, é analisada também a importância de se 
seleccionar uma boa imagem e, por último, é analisado um caso prático que ilustra a 
utilização da imagem em contexto sala de aula. 

Palavras-chave: Ensino das Ciências, Imagens, CTS-A 

Introdução 

A Imagem e a Sociedade 

Certa autora afirmou que é a riqueza da imagem que nos atrai (Calado, 1994) e essa é, sem 

dúvida, uma verdade fundamental. Basta, para comprovar isso, mencionar que, na edição 

de Dezembro da revista National Geographic (Portugal) 15 das 148 páginas eram 

inteiramente dedicadas à publicidade; o que representa cerca de 10% do conteúdo 

publicado. Já na primeira edição da revista Visão: Vida & Viagens (Junho 2008) esse 

número aumenta para cerca de 27% (34 em 124 páginas), ou seja, mais de ¼ de todo o 

conteúdo publicado era inteiramente dedicado à imagem publicitária. Como é evidente, 

esses exemplos servem apenas para demonstrar uma verdade comprovada: a força de uma 

boa imagem não deve ser subestimada. 
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De facto, hoje em dia existe uma enorme quantidade de imagens que estão à disposição de 

qualquer curioso, bastando, por exemplo, um simples clique no universo gigantesco que é 

o da Internet para verificar isso mesmo. 

Esse facto não tem que ser necessariamente negativo para o professor. Em vez de lutar 

contra essa tendência crescente, ele pode aliar-se a ela; tornar a imagem numa verdadeira 

cúmplice, de modo a favorecer o processo ensino/aprendizagem. E a verdade é que a 

imagem pode ser usada duma forma muito eficaz no ensino, em especial no Ensino das 

Ciências, existindo, porém, alguns cuidados que devem ser levados em conta. Por 

exemplo, a selecção de uma imagem pode tornar-se numa tarefa mais desafiadora do que 

possa parecer, já que uma imagem nem sempre diz aquilo que se deseja dizer, ou seja, há 

que ter sempre presente a característica polissémica duma imagem. Com efeito, a 

compreensão duma imagem nem sempre é espontânea e, quando o professor deseja utilizar 

esse recurso como objecto de ensino, deve ter em mente essa limitação, a de que os alunos 

podem não conseguir perceber a mensagem que a imagem seleccionada pretende 

transmitir-lhes. 

A Imagem e o Corpo Humano 

De todos os sentidos que o Homem possui, a visão é, sem dúvida, o mais especializado. 

Enquanto os receptores sensoriais da visão são cerca de 135 milhões, os do olfacto são 

apenas cerca de 5 milhões, os do tacto 700000 e os do ouvido 20000 a 30000. (Calado, 

1994) 

De modo que os olhos são os receptores sensoriais que mais informação levam ao cérebro 

e, portanto, é para eles que o professor deve “falar” também. Uma forma de o conseguir é 

por recorrer à imagem. A Figura 1 apresenta um esquema ilustrativo do olho 

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schematic_diagram_of_the_human_eye_pt.svg; 

acedido em 8 de Maio de 2009). 

Esse processo, o da visão, divide-se em duas fases. A primeira consiste na estimulação da 

retina, composta por milhões de receptores microscópicos, os bastonetes (sensíveis à 

luminosidade) e os cones (sensíveis à variação de comprimento de onda, distinguindo o 

vermelho, o verde e o azul). Em seguida, os sinais electroquímicos criados por esses 

receptores chegam ao cérebro (ao córtex visual) por meio dos milhões de neurónios que 

compõem o nervo óptico e são processados de modo a surgir um esquema visual. De modo 

que, o que ‘vemos’ não é a mera projecção dos objectos; o que vemos é, na verdade, a 
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percepção desses mesmos objectos, processo que consiste no “tratamento da informação, a 

nível cerebral, dos dados que recolhemos através dos receptores sensoriais que são os 

olhos” (Calado, 1994). De modo que pode afirmar-se que a visão é muito mais do que um 

acto físico; é um acto de inteligência. 

 

Figura 1 – Esquema do olho 

Esse facto ajuda-nos a compreender porque a compreensão duma imagem nem sempre é 

espontânea. A percepção que certo indivíduo tem de uma determinada imagem depende de 

vários factores, entre os quais os de carácter sociocultural. Por exemplo, alguns indivíduos 

não conseguem ver o mundo tridimensional criado pela ilusão de perspectiva, um elemento 

simbólico em representações pictóricas bidimensionais. Essa ilusão desenvolvida durante o 

período renascentista não foi absorvida por todas as culturas. 

Um outro factor que pode dificultar a percepção de uma imagem por parte de um aluno é a 

falta de rigor científico que pode induzi-lo a tirar conclusões erróneas. Note-se o exemplo 

indicado na Figura 2, que tenta reproduzir, de forma esquemática, o movimento do ar 

numa brisa marítima. 

A observação visual da imagem da Figura 2 apresenta uma seta que tenta indicar o 

movimento do ar num contexto de brisa marítima. A seta tem a mesma cor o que não 

indicia haver um gradiente de temperatura (variação da temperatura no plano e na vertical). 

Por outro lado a origem da seta está mal posicionada pois não considera a influência da 

interface água / atmosfera (parece indicar um movimento circular cuja origem é uma 

camada acima da camada adjacente da superfície livre de água). Será que esta imagem, 

numa situação de brisa típica, com a introdução de uma seta de movimento de ar algo  
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duvidoso, permite ao aluno desenvolver competências e construir conhecimento numa base 

científica correcta? 

 

Figura 2 – Brisa marítima: imagem 1 

O uso de uma boa imagem só é possível se o professor, antes, já desenvolveu uma banda 

larga de conhecimento científico. Ora vejamos como se interpreta fisicamente uma brisa. 

No caso de ser marítima significa que o ar se movimenta do oceano para uma zona 

costeira. No geral, todos temos a noção que as praias da zona costeira de Portugal a 

ocidente (banhadas pelo Oceano Atlântico) são mais ventosas durante as tardes. Durante as 

manhãs o vento é mais calmo. Esta situação acontece basicamente porque existe diferença 

acentuada da capacidade térmica mássica entre a água e o solo. Se considerarmos que a 

radiação solar intercepta uma mesma área de solo e de superfície livre de água, para o 

mesmo intervalo de tempo, o solo regista uma temperatura mais alta devido à sua baixa 

capacidade térmica baixa. A água funciona como um reservatório de calor, ou seja demora 

muito tempo a registar temperaturas altas, mas também demora muito tempo a arrefecer. 

Assim, a camada adjacente de ar à superfície terrestre (solo) torna-se mais leve, ou seja a 

sua massa volúmica diminui devido ao aumento da temperatura e suscita tendência de 

ascender na atmosfera, formando na base um centro de baixa pressão. Por outro lado, para 

este centro de baixa pressão movimentam-se massas de ar (por convergência) e esta 

situação só é possível pela deslocação de uma massa de ar que se encontra adjacente à 

interface água / atmosfera, criando um centro de alta pressão (por divergência). Assim o ar 

movimenta-se numa camada adjacente à interface do mar para a terra, chamando-se por 

esta razão brisa marítima. Durante a noite, se houver condições atmosféricas adequadas, 

forma-se a brisa terrestre. O albedo da superfície que representa a fracção de energia que é 

reflectida por essa superfície, condiciona os gradientes térmicos das brisas. Por curiosidade 

informa-se que uma brisa pode ter uma extensão vertical de cerca de 1 km e uma extensão 
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horizontal que pode atingir algumas dezenas de km. A brisa marítima que entra na zona 

costeira de Aveiro pode chegar até Tábua. 

Apesar da imagem da Figura 2 aparecer num livro recente de Ciências Físico-Químicas do 

8º ano de escolaridade (Maciel et al. 2008), é evidente a falta de rigor científico; por 

exemplo, a brisa marítima indicada deve ter um circuito fechado com movimento do ar do 

mar para a terra, da superfície terrestre para a baixa camada da atmosfera, desta em 

direcção ao mar, da baixa camada da atmosfera acima da superfície livre da água do mar 

para o mar e finalmente do mar para a terra, e assim sucessivamente. 

A Figura 3 mostra um esquema de imagem muito mais elucidativo (Figueiredo, 2003): a 

circulação do ar é já evidente; a variação das cores das setas é correcta; a representação do 

Sol, de modo a destacar o facto de que a brisa marítima ocorre durante o dia, é pertinente. 

Existem, porém, dois pormenores que podem induzir o aluno a concepções alternativas: (1) 

a brisa marítima vem na direcção da terra e penetra terra adentro antes de ocorrer a 

inversão de sentido – que parece acontecer devido à presença da existência de montes / 

montanhas e (2) a representação da brisa como uma oval pode induzir o aluno a associá-la 

às correntes de convecção que se geram, por exemplo, numa sala quando se liga um 

aquecedor a óleo, corroborando a ideia de que é uma circulação de ar num espaço muito 

reduzido. 

 

Figura 3 – Brisa marítima: imagem 2 

Consideramos oportuno apresentar, na imagem ilustrativa da Figura 4, duas ligeiras 

alterações em relação à imagem da Figura 3. 
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Figura 4 – Brisa marítima: imagem 3 

Retiramos os montes / montanhas para não tornar o fenómeno redutor em termos de 

interpretação física. No oceano introduzimos um barco. O barco ao ser pequeno transmite a 

ideia correcta de que a brisa marítima não é um fenómeno que ocorre apenas na zona da 

praia, de facto pode ser sentida muitos quilómetros (nos dois sentidos) a partir da 

referência da linha de quebra das ondas na praia; um circuito rectangular da brisa pode 

evitar a associação da mesma com a definição de corrente de convecção. As cores 

indicadas permitem uma associação da temperatura que se regista em todo o circuito. 

Nestes termos, pensamos ter demonstrado que é necessário usar de bom critério e de rigor 

científico, quando se selecciona ou se prepara uma imagem com o objectivo de usá-la no 

processo ensino/aprendizagem. 

Como usar a imagem no Ensino das Ciências – caso Prático 

Quando se completa o processo de selecção de uma imagem, conclui-se apenas uma das 

etapas da preparação de uma aula. A fase seguinte é responder à pergunta: Como posso eu 

usar esta imagem com eficácia? 

A resposta a essa pergunta dependerá em muito da perspectiva de ensino que o educador 

tem. De acordo com Cachapuz et al. (2002), existem quatro Perspectivas de Ensino das 

Ciências: Ensino Por Transmissão (EPT), Ensino Por Descoberta (EPD), Ensino para a 

Mudança Conceptual (EMC) e Ensino Por Pesquisa (EPP). 

Se o educador olhar para o Ensino numa perspectiva de transmissão (EPT), a imagem 

serviria apenas para ilustrar os conteúdos previamente transmitidos; se, por outro lado, o 

educador olhar para o Ensino numa perspectiva de descoberta (EPD), colocaria a imagem 

numa ficha de trabalho e esperaria que o aluno, por si só, fosse capaz de a interpretar. 

Ambas seriam estratégias muito redutoras e limitadas. 
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O Ensino para a Mudança Conceptual (EMC) implicaria, por parte do professor, o 

conhecimento das concepções alternativas [pensamento próprio sobre os fenómenos 

naturais que os alunos desenvolvem mesmo “antes de acederem ao ensino formal” (Lopes, 

2004)] que os seus alunos tenham sobre essa temática. Por exemplo, levando em conta o 

exemplo anterior, da brisa marítima, essas concepções alternativas tornaram-se evidentes 

quando se elaborou um pré-questionário a uma turma do 8º ano de escolaridade, da Esc. 

Sec./3º Ciclo E.B. Dr. João Carlos Celestino Gomes – Ílhavo, que contribuiu para a 

realização de um primeiro estudo sobre a temática Mudança Global. Quando se pediu aos 

alunos para explicarem o surgimento da brisa marítima, em especial da parte da tarde, 89% 

dos alunos que responderam associaram-na à ondulação marítima ou ao movimento das 

marés. Como refutar essas concepções alternativas erradas? De acordo com Cachapuz et 

al. (2002), o professor sugere e refere propostas alternativas às dos alunos, provoca-lhes 

dúvidas e vacilações, incentiva a interacção e a cooperação entre os alunos. Na verdade, 

após se reconhecer com os alunos que a brisa marítima se forma, no geral, durante a tarde, 

pode-se pedir aos alunos para verificarem a periodicidade das marés e a previsão do estado 

do mar para vários dias. Levando em conta que a maré de preia-mar alterna com a maré da 

baixa-mar em cerca de seis em seis horas, então a brisa marítima deveria aparecer e 

inverter de sentido de seis em seis horas. Além disso, a análise da previsão do estado do 

mar revelaria que, mesmo nos dias de Verão em que a ondulação é fraca, a brisa marítima 

é sentida. 

O combate das concepções alternativas, por si só, não seria suficiente para os alunos 

compreenderem o fenómeno físico. Serviria, na melhor das hipóteses, para lhes mostrar 

que o que pensam sobre o assunto está errado. Curiosamente, Sócrates, o famoso filósofo 

grego, afirmava que essa era, na verdade, a primeira fase do ensino: a IRONIA, que 

significa perguntar, fingindo ignorar (ironia é um instrumento de literatura ou de retórica 

que consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa, deixando entender uma distância 

intencional entre aquilo que se diz e aquilo que realmente se pensa); dessa forma, o 

educador, através de perguntas bem direccionadas, deveria elucidar o aluno da sua própria 

ignorância, após o que o aluno estaria susceptível a descobrir por si mesmo, sob a 

orientação do mestre, a resolução da problemática em causa, sendo essa a segunda fase do 

método socrático (Petti & Piletti, 1986): a MAIÊUTICA (arte de fazer nascer as ideias). 

Uma forma de consumar a segunda fase é recorrer ao Ensino por Pesquisa (EPP), o único 

capaz de explorar todas as potencialidades do uso de uma imagem no contexto sala de aula. 
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Existem três momentos fortes na perspectiva de EPP: Problematização, Metodologias de 

Trabalho e Avaliação (Cachapuz et al., 2002). 

Como aplicá-los? 

Considere-se novamente o exemplo da brisa marítima. 

O primeiro momento seria o da PROBLEMATIZAÇÃO. O professor poderia colocar a 

questão-problema: 

Como já te deves ter apercebido, de Verão, é mais agradável ir à praia da Barra ou da 

Costa Nova de manhã, visto que, na maioria das vezes, de tarde, levanta-se um vento 

desagradável. Porque razão isso acontece? 

Esta é, sem dúvida, uma questão de carácter CTS-A (Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente), é uma situação-problema do quotidiano, bem conhecida pelos alunos do 8º ano 

de escolaridade que responderam ao pré-questionário (conforme referido são alunos de 

uma escola de Ílhavo, uma cidade situada bem perto do mar da praia da Barra e da praia da 

Costa Nova). A Figura 5 mostra uma imagem de uma vista da praia da Barra 

(http://cache03.stormap.sapo.pt/fotostore01/fotos//61/e6/8a/2271927_3iiOo.jpeg). 

 

Figura 5 – Praia da Barra – uma vista 

O segundo momento é o do MÉTODO. O professor poderia incitar os alunos à reflexão por 

meio da análise da imagem da Figura 5 e por meio de perguntas secundárias bem 

direccionadas, tais como: que elementos existem na praia e que podem contribuir para o 

surgimento desse vento (Sol, areia e mar); como é que o Sol afecta a areia e o mar (o Sol, 

como fonte de energia, aquece ambos); será que ambos (areia e água do mar) registam 

uma taxa de aquecimento igual (a capacidade térmica mássica da água do mar é muito 
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diferente da capacidade térmica mássica da areia, e a cobertura da superfície tem 

importância), entre outras. 

Visto que as TIC apresentam enormes potencialidades no desenvolvimento da autonomia 

dos alunos (Cachapuz et al., 2002), caso exista a possibilidade de aceder à Internet, seria 

muito interessante consultar o sítio do Instituto de Meteorologia 

(http://www.meteo.pt/pt/otempo/previsaonumerica/) para obter as cartas meteorológicas do 

dia; mapas de superfície com temperaturas e comparar mapas relativos às primeiras horas 

da madrugada e às primeiras horas da tarde. Facilmente os alunos chegariam à conclusão, 

no geral, de que a temperatura do ar na camada adjacente à superfície terrestre aumenta ao 

longo do dia e diminui ao longo da noite, enquanto que a temperatura do ar na camada 

adjacente à água varia muito menos; de modo que, de noite e em geral, o ar na camada 

adjacente ao mar tem uma temperatura superior ao ar na camada adjacente à terra e que, de 

tarde, o ar na camada adjacente ao mar tem uma temperatura inferior ao ar na camada 

adjacente à terra. Por isso, durante a noite, existe o movimento de ar a uma temperatura 

mais baixa da terra para o mar, que está a uma temperatura superior, formando a brisa 

terrestre, e, durante o dia, surge o movimento de ar a uma temperatura mais baixa do mar 

para a terra formando a brisa marítima, que está a uma temperatura superior, tal como se 

ilustra na imagem da Figura 4. 

Note-se que esta abordagem permite ao professor abranger uma parte da matéria que deve 

ser leccionada no 8º ano de escolaridade e que tem a ver com “Previsão e Descrição do 

Tempo Atmosférico”. Conceitos tais como pressão, humidade relativa do ar, vento, 

temperatura, amplitude térmica e isotérmicas estão incluídos na abordagem proposta 

(Galvão et al., 2001). 

Finalmente, o terceiro momento, da AVALIAÇÃO dos produtos, poderia ser concretizado 

por meio de uma ficha de trabalho. O professor colocaria uma questão em tudo semelhante 

à questão-problema, mas sobre a brisa do vale (durante o dia) ou da montanha (durante a 

noite). Se o aluno conseguisse associar ambos os fenómenos (brisas marítimas/terrestres e 

brisas do vale/da montanha) com as variações de temperatura ao longo de um dia, o 

objectivo teria sido atingido: o aluno percebeu! Este projecto está em curso e neste 

momento, os autores estão a trabalhar esta fase com a turma do 8º ano de escolaridade. 

A AVALIAÇÃO dos processos usados será levada a cabo por meio da análise dos 

comentários, favoráveis ou não, por parte dos alunos. Na turma envolvida pelo estudo, um 
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aluno expressou-se da seguinte forma: “tomara que todas as aulas fossem assim”, 

manifestando uma profunda satisfação pela forma inovadora como as aulas foram e estão 

orientadas. Foi preocupação do professor, a partir do uso de imagem, abordar todos os 

conceitos da unidade temática, contextualizando-os numa situação-problema, tornando-os 

mais apelativos. 

Considerações finais 

Consideramos oportuno e muito interessante partilhar com a comunidade académica e 

científica os primeiros resultados de uma estratégia de ensino com recurso ao uso de 

imagem. 

Neste momento, algumas aulas da unidade temática Mudança Global do 8º ano de 

escolaridade ainda estão a decorrer, no entanto a opinião qualitativa já recolhida, durante 

as aulas, tem sido notável. Pode-se afirmar que os alunos estão muito envolvidos e 

procuram vivenciar as imagens apresentadas nas aulas. 

Por último, parece relevante dar algum feed back de uma palestra que os autores 

apresentaram, por convite numa Escola Básica de Aveiro, no dia mundial de Meteorologia, 

onde estiveram presentes professores (diferentes áreas de intervenção: matemática, 

biologia, física, química e geografia) e alunos de três turmas (7º, 8º e 9 º ano). Na palestra 

– previsão do estado de tempo por recurso a imagens de cartas meteorológicas de 

superfície – foi usada a metodologia apresentada nesta comunicação. Os resultados obtidos 

embora qualitativos mostraram que houve um envolvimento excelente da maioria dos 

presentes (alunos e professores), e indiciaram que o uso de boas imagens é um recurso 

didáctico que deve ser valorizado para o desenvolvimento de competências e construção do 

conhecimento. 
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Resumo 

Neste trabalho buscou-se refletir sobre o entendimento dos estudantes acerca das equações 
matemáticas no ensino de Física. Para tanto, foi desenvolvido um estudo exploratório, no qual 
foram analisados dados oriundos de três fontes distintas (estudantes, professores e livros 
didáticos), com o objetivo de identificar e descrever as representações dos estudantes, bem 
como o seu nível de conceitualização ao interagirem com as equações matemáticas no estudo 
dos conteúdos da Física. A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel e a 
Teoria dos Campos Conceituais (TCC) de Vergnaud constituíram-se nos principais 
referenciais, tanto para justificativa do problema como para a análise e tratamento dos 
resultados de investigação. A metodologia teve um enfoque preferencialmente qualitativo, 
com alguns elementos quantitativos.    

Com base na análise dos resultados, se pode concluir, entre outras coisas, que as equações 
matemáticas são de fundamental importância para o ensino da Física, por serem usadas, pelos 
estudantes, como representações simbólicas que dão significado aos conceitos, constituindo-
se, assim, em objeto de atenção e cuidado por parte dos textos didáticos e professores, quanto 
à exposição e transmissão dos conteúdos. 

Palavras-chaves: equações matemáticas, representações, conceitualização, ensino e          

aprendizagem. 

Introdução 
 

Este estudo tratou de investigar as concepções de estudantes e professores sobre o uso das 

equações matemáticas sob o ponto de vista do ensino e da aprendizagem em Física, além de 

identificar e descrever as suas representações, bem como o nível de conceitualização, ao 

interagirem com tais expressões. 

Considerando que o professor, ao preparar as suas aulas, geralmente o faz tomando como 

referência o livro didático, considerou-se também, para efeito de análise, textos didáticos de 

Física voltados para o ensino médio, especialmente os tópicos referentes ao conteúdo – foco 

do nosso estudo: impulso, quantidade de movimento linear e sua conservação. 
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A educação em Física normalmente ocorre com ênfase nas equações matemáticas. As 

fórmulas ou expressões matemáticas, via de regra, são usadas (pelos livros e professores) 

como modelos conceituais que tentam expressar os conceitos físicos e a fenomenologia dos 

conteúdos estudados. A equação matemática é apresentada como uma espécie de síntese dos 

conteúdos, ao tempo em que se mostra como instrumento capaz de responder questões, 

resolver situações-problema e até mesmo elucidar o fenômeno em estudo. 

Mas o que há por trás dessas equações? São expressões que representam matematicamente as 

leis, os princípios, os teoremas ou simplesmente relacionam variáveis-conceito entre si? O que 

podemos dizer sobre o processo de conceitualização, uma vez que os conceitos estão 

impressos na forma de variáveis? 

Este estudo exploratório tratou de dar respostas a essas indagações, na medida em que se 

analisaram as representações de estudantes e professores (obtidas através de respostas aos 

questionários e entrevistas) acerca das equações matemáticas no ensino de Física, como 

também dos textos didáticos de Física voltados para o ensino médio. 

Para efeito de análise e tratamento dos dados foram consideradas como referencial teórico, a 

Teoria dos Campos Conceituais (TCC) de G. Vergnaud e a Teoria da Aprendizagem 

Significativa (TAS) de D. Ausubel, no âmbito da Psicologia Cognitiva, além de uma breve 

abordagem sobre a evolução histórica do conceito de quantidade de movimento sob o ponto de 

vista da Física. 

Questões e Objectivos 

Problema de Pesquisa 

O nosso problema de pesquisa consiste em refletir e buscar redimensionar o entendimento dos 

estudantes sobre as equações matemáticas, a partir das suas concepções sobre a 

conceitualização dessas expressões e dos modelos mentais por eles elaborados, quando 

procuram entendê-las sob o ponto de vista da Física. 

Para melhor entendimento desse problema, podemos desmembrá-lo em algumas questões-

foco: Quais as concepções de estudantes e professores sobre as equações matemáticas sob o 

ponto de vista da Física?; Qual o tratamento dispensado pelos livros didáticos de Física às 

equações matemáticas? Que tipo de representações elaboram os estudantes e o seu nível de 
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conceitualização, ao interagirem com as equações matemáticas no estudo de conteúdos da 

Física? 

Objetivos  

Esta investigação buscou atingir os seguintes objetivos traçados para este estudo: 

Objetivo Geral: Identificar e descrever as representações dos estudantes e seu nível de 

conceitualização, ao interagirem com as equações matemáticas no estudo de conteúdos da 

Física   

Objetivos Específicos       

Averiguar quais são as concepções dos estudantes e professores sobre as equações 

matemáticas sob o ponto de vista da Física. 

Analisar o tratamento dispensado pelos livros didáticos de Física às equações matemáticas. 

Marco Teórico 

São consideradas como referencial teórico deste trabalho, as teorias e propostas que se 

constituíram como referência para efeito de análise e tratamento dos dados da pesquisa. Para 

tanto, do ponto de vista da Psicologia Cognitiva usou-se a Teoria dos Campos Conceituais 

(TCC) de G. Vergnaud e a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de D. Ausubel. Do 

ponto de vista da Física, realizou-se uma breve abordagem sobre a evolução histórica do 

conceito de quantidade de movimento. 

 

Marco Metodológico 

Para este trabalho optou-se pela orientação metodológica preferencialmente qualitativa, com 

alguns elementos da abordagem quantitativa, na perspectiva de um estudo de caso do tipo 

etnográfico, por buscar compreender uma instância singular, no caso em pauta, um grupo de 

estudantes com suas concepções sobre o uso das expressões matemáticas na educação em 

Física. 

Nesta etapa, a primeira de um estudo mais amplo, buscou-se realizar um estudo exploratório 

acerca daquilo que se pretende investigar, ou seja, conhecer as representações dos estudantes e 

976 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

seu nível de conceitualização ao interagirem com as equações matemáticas. Além disso, 

analisaram-se as concepções de professores e livros didáticos de Física (capítulos referentes 

aos conteúdos impulso e quantidade movimento) quanto ao uso de tais equações no ensino dos 

conhecimentos físicos, por considerar que os livros e os professores, enquanto fonte básica de 

ensinamentos, constituem-se elementos de influência direta sobre as concepções dos 

estudantes. 

O contexto propriamente dito do desenvolvimento de parte da pesquisa constituiu-se de 03 

(três) escolas da cidade de Feira de Santana, Bahia, Brasil, sendo que em cada uma delas foi 

usada, para efeito de pesquisa, uma turma de estudantes da segunda série do ensino médio. 

Além dessas, muitas outras escolas (públicas e privadas) da cidade complementaram o 

contexto de realização da pesquisa, na medida em que seus professores foram também 

investigados. 

Os sujeitos deste estudo estão representados por dois grupos distintos de indivíduos. O 

primeiro grupo compõe-se de 67 (sessenta e sete) estudantes  (ambos os sexos) do ensino 

médio do sistema educacional brasileiro, com idades entre 14 e 18 anos. O segundo grupo é 

composto de professores (ambos os sexos) de Física, graduados e graduandos em Física e 

outras áreas, porém em pleno exercício do magistério no ensino médio em diversas escolas 

(públicas e privadas) da cidade de Feira de Santana e região. 

Os instrumentos utilizados para proceder à coleta de dados foram os questionários e as 

entrevistas que forneceram elementos essenciais visando atingir o propósito da investigação. 

Visando ampliar a amostra desse estudo, foram usados como forma de registro de coleta de 

dados, os seis livros didáticos de Física avaliados e indicados pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD)/2008 para o ensino médio. Para tanto, foram analisados os capítulos 

referentes aos conteúdos de impulso, quantidade de movimento e sua conservação, dessas 

obras. 

  

 

 

Análise e Resultados 
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Análise dos dados (I): Questionários dos estudantes e professores 

O quadro que se esboça, a partir dos dados advindos do questionário dos estudantes, chama-

nos a atenção, ainda que implicitamente, para o sentido equivocado de como são vistas e 

tratadas as “fórmulas”, visto que uma fórmula (equação matemática) que representa, também, 

relações entre grandezas pode ser lida, interpretada e utilizada de diversas maneiras e para 

variados fins, a depender dos conceitos nela envolvidos e do contexto da situação em questão. 

Referindo-se ao sentido dessas expressões, Vergnaud assevera: “O sentido depende assim de 

várias conceituações que, falando de forma rigorosa, não estão contidas no significado dos 

símbolos” (Vergnaud, 2008, p.29). 

Quanto às representações apresentadas pelos professores, em resposta ao questionário, estas 

confirmam as crenças e concepções professadas pelos estudantes em torno das equações 

matemáticas, uma vez que são eles, professores (juntamente com os textos didáticos), os 

responsáveis diretos pela cultura que se estabeleceu em torno das equações na educação em 

Ciências, particularmente no ensino de Física. 

Adotar tais expressões como linguagem para definir conceitos ou provar matematicamente o 

saber físico, ou ainda utilizá-las como aparatos indispensáveis para o entendimento de certos 

fenômenos é, no mínimo, induzir o aprendiz a elaborar uma visão equivocada do papel dessas 

expressões no processo de aprendizagem. Além disso, esse olhar equivocado poderá contribuir 

com elementos que certamente se constituirão em possíveis “obstáculos epistemológicos” para 

o entendimento e aprendizado significativo dos conceitos físicos. 

Análise dos dados (II): Entrevistas com estudantes e professores 

Com este instrumento, queríamos saber dos alunos e professores entrevistados qual a “sua 

opinião sobre o uso das equações matemáticas no ensino de Física”. 

Quando perguntados sobre “O que significa para você usar uma equação matemática quando 

está estudando ou tentando resolver uma situação – problema em Física?”, as respostas dos 

alunos entrevistados (AE) foram variadas, embora todas tenham convergido para o 

enaltecimento da importância dessas expressões nos processos de ensinar e aprender Física. 

Isso, pode ser confirmado nas falas dos entrevistados: “É uma maneira de comprovar o 

teórico” (AE1); “ É a única forma que a gente conhece pra chegar ao que está se 
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pedindo”(AE2); “ Fica mais fácil resolver a questão e outras coisas”(AE3); “ O melhor meio 

de resolver qualquer problema”(AE5); “As fórmulas facilitam a compreensão do aluno, ... 

representam a solução” (AE6).  

Portanto, como se observa, essas respostas revelam um forte apelo à primazia e superioridade 

das equações, colocando-as numa posição de extremo destaque em detrimento à teoria física. 

“O que significa para você essas expressões no estudo dos conteúdos de Física?” Essa foi a 

pergunta que suscitou os pronunciamentos dos entrevistados num segundo momento da 

entrevista. 

As colocações dos estudantes referentes a esse questionamento demonstram, mais uma vez, 

como as equações são imprescindíveis para o processo educacional em Física. Vejamos 

algumas colocações dos estudantes: “Para mim a fórmula explica o conteúdo. É uma forma 

numérica de expressar o que está sendo passado. Existe algo atrás da equação. O que está 

por traz, o que significa ela é o que dá importância a ela, dá entendimento.” (AE2); “É uma 

ajuda, é uma coisa mais fácil” (AE3); “Flui a idéia de quanto vai dar aquele resultado. 

(AE4); “Muito importante. Sem ela, resolver qualquer problema é muito difícil. “Para 

estudar Física, tem que ter fórmulas” (AE5); “Resolver mais problemas para melhorar” 

(AE6). 

Continuamos nossa entrevista indagando aos sujeitos: “As expressões matemáticas ajudam ou 

dificultam o aprendizado dos conteúdos de Física?” 

As principais e relevantes colocações dos entrevistados foram: “Depende. Tem gente que não 

se dá bem com a Matemática. Precisa conhecer o conteúdo, a fórmula e ter habilidade 

matemática”(AE1);“Para o entendimento dela é necessário saber o que está por trás. Precisa 

do conhecimento da Física e depende da matemática” (AE2); “Ajudam, você tendo dados da 

questão, basta jogar na fórmula” (AE3); “Facilita para quem grava. A dificuldade está em 

saber colocar os dados e operar. Gosto de Matemática, mas não gosto das expressões dentro 

da Física” (AE4); “Ajuda. Para desenvolver um conteúdo com as fórmulas é muito melhor. 

Ajuda a quem sabe matemática” (AE5); “Ajuda por domínio matemático” (AE6). 

Está bastante evidente nessas falas dos estudantes que, além de confirmarem a importância das 

equações matemáticas, revelam a necessidade de se ter domínio matemático para entender e 

operar com as equações. 
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Assim como fizemos para os estudantes, as entrevistas realizadas com os professores 

pautaram-se na mesma dinâmica. Ou seja, foram feitas perguntas mais diretas sobre o objeto 

de estudo deste trabalho e outras cujo teor nos permitiu, indiretamente, inferir sobre tal objeto. 

Iniciamos nossa entrevista, solicitando aos entrevistados que “comentassem sobre o processo 

de formação de conceitos e uso das expressões matemáticas”. Os comentários foram os mais 

variados possíveis, mas, assim como ocorreu na entrevista com os alunos, as equações 

matemáticas ocuparam lugar de destaque e importância no ensino da Física. Vejamos o que 

dizem os professores entrevistados (PE), em algumas de suas falas: “Na verdade a expressão 

matemática é um resumo do texto que conceituo” (PE1); “As equações servem para quantizar 

o conceito. Os alunos cobram a matemática”(PE2); “Todas as equações da Física você tem 

que relacionar com as equações matemáticas, principalmente quando diz respeito às 

proporções (diretas e inversas)”(PE3); “Tento trazer um evento muito próximo do dia-a-dia 

deles. Depois venho com as equações. A dificuldade maior é quando entra com as 

equações”(PE4); “A matemática universaliza, representa o fenômeno em qualquer lugar do 

mundo. A matemática clarifica”(PE5); “Equações matemáticas definem o conteúdo”(PE6). 

Numa análise preliminar, as respostas a esse questionamento mostram-nos que as equações 

matemáticas interferem no ensino e na aprendizagem, ajudando ou dificultando o 

entendimento dos conteúdos, a depender do nível de conhecimento matemático dos alunos.  

“Como são usadas essas expressões em suas aulas? Que lugar elas ocupam?” Esses 

questionamentos oportunizaram os docentes a falarem um pouco das seqüências didáticas 

utilizadas por eles para ensinar Física, destacando uso das equações e o lugar por elas ocupado 

no processo. Vejamos: “Mostro relações daquela grandeza com o cotidiano e a partir daí 

apresento as equações. A equação só aparece no fim.” (PE1); “Primeiro, a conceituação. As 

equações aparecem a depender da necessidade, relacionando com as coisas” (PE2); “A 

Matemática dentro da Física é fundamental.” (PE3); “A fórmula aparece em paralelo com o 

conhecimento físico”. (PE4); “Discussão sobre coisas do dia-a-dia e depois as equações 

matemáticas fazendo relação com o conteúdo”. (PE5); “Definição das grandezas”(PE6). 

As respostas resultantes dessa entrevista permitiram-nos observar os diversos elementos que 

na opinião dos professores constituem-se em obstáculos à aprendizagem dos estudantes, no 

estudo dos já citados conteúdos físicos. Entre eles estão as dificuldades relativas à abstração e 
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interpretação, além da falta de domínio matemático para entender as equações e 

operacionalizar com elas na resolução de problemas e compreensão dos conteúdos. 

Análise dos dados (III): livros didáticos 

Nesta seção do trabalho, nos propusemos a analisar alguns livros didáticos de Física, 

sobretudo as obras mais conhecidas, utilizadas e recomendadas pelos professores do Ensino 

Médio, notadamente as obras do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) para o Ensino 

Médio, com o objetivo de avaliar o nível de abordagem dos saberes científicos, em particular 

dos conteúdos: impulso, quantidade de movimento linear e sua conservação, no que se refere à 

presença das expressões matemáticas na exposição didática desses conteúdos. 

Enquanto a atividade científica constitui-se de investigação e busca de resultados não 

disponíveis, a atividade escolar, em geral, reveste-se de um estudo sobre os conhecimentos já 

estruturados e validados pela comunidade acadêmica. Nesse sentido o modo pelo qual são 

expostos didaticamente os saberes científicos nos textos didáticos pode favorecer (ou não) o 

seu aprendizado, visto que o livro é um recurso pedagógico significativo para estudantes e 

professores enquanto elemento de estruturação escolar dos saberes científicos. 

O intuito, inicialmente, foi de examinar a relação entre os saberes científicos e escolares 

apresentados nos livros didáticos. Para tanto, antes mesmo de fazer uma análise mais 

particularizada das obras referendadas pelo PNLD, tecemos algumas considerações 

preliminares com base no trabalho de Wuo (2000) “A Física e os livros: uma análise do saber 

físico nos livros didáticos adotados para o ensino médio”, no qual o autor busca verificar como 

o conhecimento da Física está exposto nesses livros; os elementos centrais das teorias, as 

dificuldades de aproximação com o saber físico; a idéia de ciência que está sendo veiculada; 

além da contribuição para a formação de uma visão científica crítica. 

Fazendo uma análise crítica e reflexiva das representações citadas por Wuo (2000) no seu 

trabalho, bem como das nossas considerações sobre os conteúdos expostos nos livros didáticos 

recomendados pelo PNLD, podemos perceber que, em geral, os textos didáticos, embora 

apresentem características variadas na exposição didática dos seus conteúdos, todos eles, com 

poucas exceções (Amaldi, 1995; GREF/USP, 1996; Penteado & Torres, 2005), caracterizam-

se pelo excesso de formalismo matemático. A formulação matemática como referência para 
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explicação dos fenômenos e/ou definição de significados e conceitos, constituíram-se a tônica 

das obras analisadas. 

Considerações Finais 

Analisando as respostas dos alunos (questionários e entrevistas), percebe-se que muitas das 

suas representações têm relação de cumplicidade bastante acentuada com o que apresentam os 

livros didáticos e as concepções apresentadas pelos professores em resposta ao questionário e 

à entrevista.  

Poderíamos até dizer, preliminarmente, que as dificuldades apresentadas pelos estudantes, ao 

responderem as questões de conteúdo específico da Física, estão relacionadas com a 

interpretação do significado das leis e/ou princípios (leis de Newton e princípio de 

conservação da quantidade de movimento), com a operacionalização matemática das equações 

e significado físico dos conceitos de impulso e quantidade de movimento. 

Entretanto, como argumentam Moreira e Krey (2006), por detrás destas dificuldades estaria 

uma maior que é a não construção de modelos mentais que permitissem dar significado, i.e., 

uma aprendizagem significativa, aos conceitos (p.358) de impulso, quantidade de movimento, 

além do princípio de conservação da quantidade de movimento. 

Com base nas análises dos dados advindos das já citadas fontes, podemos confirmar tudo 

aquilo que temos observado, ao longo da nossa vivência como professor de Física. As 

situações físicas propostas aos estudantes no ambiente escolar levam-nos a elaborar categorias 

de pensamento constituídas de esquemas com características das situações às quais se aplicam. 

Em outras palavras, na maioria das vezes, propõem-se aos estudantes situações cujos 

conhecimentos-em-ação (conceito-em-ação e teorema-em-ação) usados para resolvê-las 

relacionam-se mais com os aspectos operacionais das expressões matemáticas do que com os 

conceitos físicos envolvidos na situação-problema proposta.  

Sendo assim, os alunos podem saber empregar as fórmulas para resolver um problema 

(conhecimento procedimental) e não saberem descrever ou dar significado aos conceitos 

(conhecimento descritivo) nele envolvidos. 

Esse quadro que ora esboçamos para o ensino de Física, no qual as situações propostas 

requerem dos aprendizes destreza com os conhecimentos matemáticos para operarem as 
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expressões matemáticas, além de comprometer a aprendizagem significativa dos conteúdos 

físicos, podem constituir-se em obstáculos epistemológicos que certamente terão influência 

decisiva no processo de conceitualização. 

Considerando as análises dos dados, aliadas às teorias que suportam este estudo, concluímos 

que as equações matemáticas desempenham um papel de fundamental importância no ensino 

da Física, em particular no processo de conceitualização, por constituírem-se em 

representações simbólicas usadas pelos estudantes para dar significado aos conceitos e, assim 

sendo, a sua utilização deve ser objeto de atenção para quem as usa tanto na exposição dos 

conteúdos físicos nos textos didáticos, quanto no planejamento e execução das seqüências 

didáticas desenvolvidas junto aos alunos em atividades de estudo. 
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Resumo 

A explicação da sustentação da asa dos aviões tem gerado muita polémica, não tanto pelo 
seu desconhecimento mas pela forma como é divulgada para o público não especializado 
em Física e/ou em Dinâmica de Fluidos. Efectivamente, é comum encontrar na literatura 
explicações do fenómeno que, embora incorporem os conceitos certos, apresentam 
aligeiramentos desapropriados ou partem de pressupostos errados. Este facto é corroborado 
pela existência de facções que tentam atribuir a exclusividade dos méritos da explicação ou 
a Bernoulli ou a Newton. Neste texto são identificadas algumas das incorrecções mais 
frequentes nas teorias vulgarmente divulgadas e apresenta-se uma explicação simples para 
a sustentação de um perfil alar numa linguagem e profundidade que permitam a sua 
exploração didáctica, particularmente para alunos do Ensino Secundário. A este respeito, 
planifica-se a integração dos conceitos físicos associados à sustentação dos aviões na 
leccionação da unidade “Mecânica” do programa curricular de Física do 12º ano. 
Demonstra-se que, pela riqueza dos conteúdos físicos que apresenta, este fenómeno tem 
excelentes condições para se constituir como uma situação física de referência à 
leccionação de um capítulo de Mecânica Clássica. 

Palavras-chave: sustentação da asa, teorias explicativas, abordagem didáctica.  

Introdução 

Os avanços científicos são alimentados pela multiplicidade de pontos de vista sobre os 

fenómenos físicos e pela consequente discussão e controvérsia que geram entre os seus 

interlocutores. Casos existem em que, mesmo após essa aceitação, se verifica a 

subsistência de teorias concorrentes, ainda que conceptualmente erradas.  

O fenómeno da sustentação dos aviões, conhecido há cerca de um século e devidamente 

estudado e explorado na indústria aeronáutica, apresenta ainda hoje uma grande 

controvérsia no meio académico relativa à forma como o fenómeno é explicado junto do 

público em geral. Nos manuais escolares e noutros recursos de apoio ao ensino podem ser 

encontradas algumas teorias justificativas do fenómeno que, não estando totalmente 

erradas, apresentam pressupostos e aligeiramentos que comprometem o rigor científico da 

explicação.  

Como ponto de partida para o estudo da sustentação, é apresentado na figura 1 o esquema 

das forças que actuam num avião em voo horizontal: sustentação é a força dirigida para 
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cima perpendicular à direcção do voo; arrasto é a força de resistência do ar paralela à 

direcção de voo; peso é a força gravítica que actua sobre o avião dirigida para o centro da 

Terra e tracção é a força produzida pelo motor longitudinalmente ao eixo do avião.  

 

Figura 1: Forças que actuam num avião em voo (NASA, 2008). 
  

Da análise da figura, torna-se evidente que o voo dos aviões depende do balanço entre as 

forças que sobre ele actuam, particularmente na direcção vertical.  

De entre os factores que influenciam a sustentação destacamos o formato da asa e a 

interacção das moléculas de ar com a superfície do avião, a analisar de acordo com o 

modelo físico do movimento de um fluido em torno de um perfil alar. Outro factor a 

realçar será o efeito do ângulo de ataque, ou seja, do ângulo entre a direcção do movimento 

da asa e a secante que passa pelos pontos anterior e posterior mais distantes da linha média 

do seu perfil (Weltner, 2001) (ver figura 2). 

 

 

Figura 2: Ângulo de ataque (Weltner, 2001). 

 

Face ao exposto, tentaremos apresentar uma teoria que explique correctamente o 

mecanismo físico da sustentação da asa dos aviões e identificar os erros de algumas das 

teorias mais comuns que coexistem na literatura. Como corolário, pretende-se conceber e 

apresentar uma proposta de incorporação do fenómeno na leccionação da unidade de 

Mecânica Clássica do programa de Física do 12º ano, enquanto situação física de 

referência para o ensino do tema. 
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Algumas teorias existentes 

No site da NASA (NASA, 2008) são referenciadas como paradigma da confusão existente 

sobre a explicação da sustentação dos aviões, teorias com suporte científico na equação de 

Bernoulli – teoria da igualdade dos tempos de trânsito e teoria “Venturi” – e na terceira Lei 

de Newton – teoria do “efeito ricochete”.  

No primeiro caso, utilizando a equação de Bernoulli para escoamento estacionário, 

incompressível e invíscido (Moreira, 2003) 

.
2

1 2 constgyvp                     (1)  

e partindo do princípio que o fluido se move na horizontal (y = 0), conclui-se que a pressão 

estática é tanto menor quanto maior for a sua velocidade. Com base na evidência da maior 

curvatura no extradorso da asa e no pressuposto de que as moléculas de ar demoram o 

mesmo tempo a atravessar ambas as faces, facilmente se infere a maior velocidade na parte 

superior da asa e, pela equação de Bernoulli, uma consequente diferença de pressão a favor 

da face inferior. Este facto origina uma força resultante, de baixo para cima, de intensidade 

F = ∆p/S, em que S corresponde à semi-área da asa. O pressuposto da igualdade dos 

tempos de trânsito do ar nas faces superior e inferior da asa é, porventura, o erro mais 

comum encontrado em livros didácticos e sites da Internet. Efectivamente, demonstra-se 

experimentalmente que o ar na parte superior demora menos tempo a atravessar a asa (ver 

por exemplo figura 2a de Weltner (2001)). Esta teoria cai, também, por terra quando é 

confrontada com as situações reais de sustentação de aviões com asas planas ou de voo 

invertido onde o ângulo de ataque é o principal factor de sustentação. No entanto, é 

verdade que a curvatura do extradorso da asa contribui para a sustentação. 

A teoria “Venturi” tem como base a comparação da asa do avião a um tubo de Venturi, 

instrumento muito utilizado para medir caudais (figura 3).  

 

 

Figura 3: Tubo de Venturi. 
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De acordo com esta teoria, a forma da asa provoca uma aproximação das linhas de corrente 

no extradorso da asa (figura 4) (Weltner, 2001) e, em consequência do princípio da 

conservação da massa, um aumento de velocidade do ar e, pela equação de Bernoulli, uma 

diminuição da pressão. A incongruência desta teoria reside no facto de não podermos 

equiparar um perfil alar a um tubo de Venturi, uma vez que no primeiro o escoamento é 

livre e não existe uma barreira física constritiva sólida, o que inviabiliza a justificação, por 

si só, de um aumento proporcional da velocidade v do escoamento de fluido pela 

diminuição da área A da "secção", ao contrário do que acontece em tubagens. Por outro 

lado, a teoria atribui a sustentação somente à forma da parte superior da asa, o que sugere 

(erradamente!) que o avião poderia voar da mesma maneira, qualquer que fosse o perfil do 

intradorso da asa. 

 

 

Figura 4: Distribuição esquemática das linhas de corrente através de uma asa. 
 

Já a teoria suportada na terceira Lei de Newton, que equipara o fenómeno ao ricochete de 

uma pedra quando é lançada na superfície da água de um lago ou rio, advoga que a 

sustentação dos aeroplanos se deve ao facto da asa apresentar um ângulo de ataque positivo 

e que as suas moléculas são aceleradas para baixo quando incidem na parte inferior da asa 

(downwash), provocando uma força de reacção com componente vertical de baixo para 

cima. Segundo esta teoria, toda a sustentação é produzida na parte inferior da asa, 

descurando a enorme contribuição da parte superior. Se a teoria estivesse correcta, a 

sustentação não dependeria do formato do extradorso da asa.  

Sustentação da asa 

 O ar tem massa pois é constituído por moléculas. Tendo massa, pode exercer força, 

particularmente quando interage com um corpo em movimento. Sendo um fluido, deforma-

se quando encontra um obstáculo rígido, preenchendo as suas formas e escoando.  

Considere-se, como exemplo, o efeito do escoamento da água sobre uma colher, tal como 

esquematizado na figura 5 (Oliveira, 2008). 
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Figura 5: Efeito do contacto de um fluxo de água com a superfície de uma colher. 
 
Verifica-se que a água, para um escoamento laminar, adere à curvatura da colher, seguindo 

a sua forma. Este fenómeno é devido à viscosidade da água e às forças intermoleculares 

que se estabelecem entre as suas moléculas e as da colher, sendo designado na literatura 

por efeito “Coanda”(1) (Weltner, 2001). Tal como a figura ilustra, a superfície da colher 

exerce uma força sobre o fluido, identificável pela mudança de direcção que lhe provoca. 

De acordo com a terceira Lei de Newton, esta acção é acompanhada de uma reacção, ou 

seja, de uma força do fluido sobre a superfície da colher.  

Algo similar acontece com o contacto entre o ar e a asa de um avião. A viscosidade do ar, 

ainda que pequena, é capaz de promover a aderência das suas moléculas à superfície da 

asa, alterando-lhes a aceleração e consequentemente a velocidade. Este fenómeno acontece 

longitudinalmente e por camadas, desde a superfície da asa, onde a velocidade é nula, até à 

fronteira da camada limite, ponto onde a velocidade do escoamento não é perturbada pela 

interacção com o avião (figura 6) (Oliveira, 2008). 

 

Figura 6: Camada-limite e escoamento invíscido exterior. 

 

Da superfície da asa até à fronteira da camada limite, o fluido apresenta uma viscosidade 

progressivamente menor, passando a ser considerado como invíscido fora deste espaço. 
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Esta variação na viscosidade induz uma diminuição progressiva da velocidade do ar dentro 

da camada limite até à superfície da asa. 

Como a superfície da asa é, por norma, ligeiramente curva, o fluxo vai seguir a sua forma, 

gerando-se um gradiente de pressão e uma aceleração, ambos perpendiculares às linhas de 

corrente do fluido, no sentido da superfície da asa. As moléculas de ar são, por 

conseguinte, aceleradas perpendicularmente numa espécie de "sucção" descendente que 

acompanha a forma da asa até abandonar o perfil. Pelas forças de coesão intermoleculares, 

as linhas de corrente acima do perfil são "puxadas" para baixo para acompanharem a 

camada limite, seguindo o desnível do extradorso do perfil na zona posterior (figura 7).  

 

Figura 7: Camadas de ar deslocadas verticalmente. 

 

Esta aceleração radial é a responsável pela criação da região de baixa pressão no 

extradorso do perfil alar, pois a pressão estática decresce no sentido do centro de curvatura 

das linhas de corrente. O gradiente de pressões pode também ser explicado pela inércia do 

fluxo de ar. Para o fluxo de ar contornar o perfil alar é necessária a existência de uma 

aceleração no sentido do centro de curvatura das linhas de corrente, ou seja, a superfície da 

asa exerce uma força sobre a camada do ar em contacto com ela, que é transmitida às 

camadas de ar adjacentes – força centrípeta –, acompanhada, de acordo com a 3ª lei de 

Newton, de uma força simétrica aplicada sobre a asa, originando a zona de baixas pressões 

junto do extradorso: é, portanto, a força responsável pela sustentação. 

Atendendo à fórmula para a determinação da força centrípeta por unidade de volume (Fc),  

2

c

v
F

r
                       (2) 

infere-se que é tanto maior quanto maior for a massa volúmica dos elementos de volume 

do fluido (ρ), maior a velocidade linear do ar relativamente à asa (v) e menor o raio da 

curvatura (r) da trajectória descrita pelo ar, resultante da alteração da direcção do 

escoamento.  
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Na direcção tangencial à asa gera-se um aumento de velocidade de escoamento do fluido, 

particularmente na parte final do extradorso, em resultado de gradientes de pressão estática 

ao longo da sua superfície. 

É neste aumento da velocidade tangencial e no respectivo incremento que induz na força 

centrípeta que o contributo da equação de Bernoulli para a explicação da sustentação se faz 

sentir. Conclui-se, portanto, que a aceleração tangencial do escoamento no extradorso 

acontece em consequência (e não como causa) da diminuição da pressão estática.  

Na parte inferior da asa é também possível produzir sustentação, tanto através do 

estabelecimento de aceleração radial no fluido em consequência de uma curvatura (figura 

8) (Weltner, 2001) como da deflexão do ar em contacto com a superfície do perfil, 

mormente para perfis de intradorso plano e em ângulo de ataque positivo.  

A forma da asa “comum” é determinante para o estabelecimento de força centrípeta no 

perfil alar, através da formação de gradientes de pressão estática cujo esquema é 

apresentado na figura 8. As setas estão orientadas no sentido das altas pressões, enquanto 

que os sinais + e – representam as regiões do perfil alar sujeitas a altas e baixas pressões, 

respectivamente. 

             

Figura 8: Distribuição dos gradientes de pressão ao longo da superfície da asa. 

 

No extradorso, praticamente toda a secção do escoamento alar é convexa, o que origina a 

formação de uma força sobre a asa no sentido do exterior da curvatura, ou seja, favorável à 

sustentação. Ao nível do intradorso, a superfície da asa segue inicialmente uma linha 

convexa para depois sofrer uma inflexão e tornar-se côncava. Na primeira parte da asa 

produz-se uma força no sentido exterior da curvatura, contrária à sustentação, suplantada 

pelo efeito favorável da força resultante do escoamento do ar na zona de perfil côncavo. Na 

zona representada no lado esquerdo da figura, o aumento de pressão na asa deve-se ao 

efeito da incidência frontal de ar. 
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A sustentação depende também do ângulo de ataque, na medida em que o fluxo do ar 

resultante do impulso vertical para baixo é favorecido por ângulos de ataque positivos. É o 

factor responsável pela sustentação em asas simétricas e planas, onde o efeito da 

aceleração centrípeta das moléculas de ar em ambas as faces se anula. Para asas com 

curvatura “normal”, existe sustentação mesmo para ângulos de ataque ligeiramente 

negativos, quando o efeito da aceleração centrípeta se sobrepõe ao efeito desfavorável do 

ângulo de incidência do ar. O voo invertido é justificado por este factor. Por norma, o 

intervalo de ângulos de ataque promotores de sustentação situa-se entre –10º e +20º. Fora 

desta faixa, o escoamento não consegue seguir a geometria da asa (Oliveira, 2008).  

Como foi explanado, são vários os factores que afectam a sustentação dos aviões, mas para 

resumir a explicação do fenómeno numa só frase pode-se dizer que se produz força de 

sustentação quando a direcção do escoamento do fluido for desviada para baixo. 

Abordagem didáctica 

O fenómeno da sustentação da asa dos aviões é transversal a vários conteúdos abordados 

nos programas curriculares de Física. Por exemplo, no tema de Mecânica Clássica do 

programa de Física do 12º ano toca conteúdos como as Leis de Newton e a Dinâmica de 

Fluidos.  

A proposta de exploração didáctica consiste em utilizar o fenómeno como a situação física 

de referência para a leccionação destes temas e a subsequente integração dos conceitos 

abordados para chegar à sua explicação, usando como modelo o perfil alar. Recorde-se que 

os autores dos programas curriculares advogam, de acordo com o paradigma de ensino das 

Ciências CTS (DGIDC, 2004), a ligação directa dos conceitos a contextos reais. 

Para a leccionação das leis de Newton é apresentada a figura 1 aos alunos e pede-se que 

prevejam o que acontece quando as forças na direcção horizontal e vertical se anulam. 

Ensina-se a lei da inércia, desmontando a concepção comum nos alunos de que o avião 

deve ficar parado quando a resultante das forças que nele actuam for nula. De seguida, 

solicita-se uma reflexão sobre o efeito da preponderância de uma das forças sobre a outra, 

por direcção e de forma independente. Conclui-se que o avião se comporta como uma 

massa acelerada no sentido da resultante das forças que sobre ele actuam (2ª lei de 

Newton). Explica-se que se a descompensação das forças for feita na direcção horizontal, o 

avião sofre uma aceleração tangencial (aumenta ou diminui a velocidade linear) e se for 

feita na vertical provoca uma aceleração radial que o faz subir ou descer em trajectória 
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curvilínea. Nesta situação, a resultante das forças que actuam sobre o avião provoca uma 

aceleração perpendicular à sua trajectória, no sentido do centro da curvatura – aceleração 

centrípeta. Para a leccionação da 3ª lei de Newton, propõe-se a análise do esquema do 

escoamento do ar através da asa de um aeroplano, de acordo com a situação ilustrada na 

figura 9. Neste momento é realçada a importância desta lei e as características do par de 

forças: mesma direcção e intensidade, sentidos opostos e pontos de aplicação diferentes.  

 

 

. 

Figura 9: Par acção-reacção na asa de um avião em movimento. 

 

A equação de Bernoulli é abordada na sequência da análise do escoamento longitudinal do 

ar. Invoca-se a equação (1) para explicar que o aumento da velocidade linear no extradorso 

da asa é consequência da diminuição da pressão nesta região. Este aumento da velocidade 

linear contribui para o aumento da força centrípeta (equação 2) e, por reacção, para a 

sustentação da asa. Para ilustrar a relação entre a pressão e a velocidade de um fluido 

recorre-se, também, à explicação do escoamento no tubo de Venturi (figura 3), aludindo, 

no entanto, à sua limitação enquanto teoria explicativa da sustentação da asa dos aviões. 

Conclusões 

Apresentam-se, neste texto, algumas das teorias da sustentação da asa, vulgarmente 

encontradas na literatura, que explicam erradamente o fenómeno devido a aligeiramentos 

científicos ou por partirem de pressupostos errados, ainda que incorporem conceitos certos. 

É formulada uma explicação simples da sustentação da asa, destinada a alunos do ensino 

secundário, baseada na criação da zona de baixas pressões junto ao extradorso do perfil 
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alar como consequência da força centrípeta exercida sobre as camadas de ar que circundam 

o perfil.  

Sintetizando o fenómeno numa única frase, pode dizer-se que se produz força de 

sustentação quando a direcção do escoamento do fluido for desviada para baixo. 

________________ 

Notas explicativas: 
(1) Efeito “Coanda”: Se uma superfície curva forçar um escoamento a desviar-se, gera-se uma pressão 

maior, se o escoamento for acelerado para fora da superfície, e menor, se no sentido da superfície. Ambos 

os casos são vistos a partir da superfície do obstáculo (Weltner, 2001). 
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Resumo 

A implementação de protocolos abertos no desenvolvimento de trabalhos experimentais 
permite que os alunos desenvolvam competências não elementares, se apropriem das suas 
dificuldades, as tentem resolver e construir a sua própria aprendizagem. 

A implementação destes protocolos pressupõe uma mudança nas práticas dos professores, 
os quais deverão dar mais ênfase a situações que envolvam a resolução de problemas. 
Todavia, este desafio só será atingido se os professores fizerem uma mudança conceptual 
a nível de conhecimentos e atitudes.  

Este trabalho estuda a utilização de protocolos experimentais abertos por três professores 
de três escolas de Ciências Físicas no Ensino Secundário. Da análise dos dados constata-se 
que aquele material curricular quando usado sob certas condições permite um maior 
envolvimento do aluno na sua aprendizagem, e essa aprendizagem é mais eficaz. Em 
particular têm que ser utilizados de forma a envolver o aluno nas actividades deixando-o 
reflectir, executar actividades e tirar conclusões. Além disso o professor tem de conhecer 
bem este tipo de ferramenta, saber utilizá-la e aprofundar os seus aspectos científicos e 
didácticos. Verifica-se ainda que é indispensável que os professores aprendam a usar 
correctamente os protocolos abertos para que resultem eficazmente em aprendizagem 
produtiva dos alunos. 

Palavras-chave: Actividade experimental, protocolo aberto, resolução de problemas,  

Introdução 

É, urgente, que o Trabalho Experimental passe a ser olhado de uma forma menos 

“mecânica” e mais dinâmica, livre e entusiasmante, baseada na resolução de problemas 

ligados ao quotidiano. 

Estudos efectuados sobre a natureza da aprendizagem em Física indicam que só é possível, 

como também desejável promover o desenvolvimento conceptual através do trabalho 

experimental, estando este integrado no currículo. Neste contexto salienta-se a importância 

de auxiliares didácticos para desenvolvimento conceptual através do trabalho experimental, 

bem como a sua utilização pelos professores (Lopes, 2002). Os ditos auxiliares didácticos, 

particularmente, protocolos abertos permitem aclarar as entidades e estruturas conceptuais 

em jogo em cada actividade experimental.  
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Segundo Almeida (2000) quando o professor usa um protocolo aberto nas suas aulas, as 

actividades experimentais consistem na análise e compreensão da situação problema, na 

concepção e execução de um plano de procedimentos experimentais e na avaliação e 

interpretação de resultados obtidos. Neste contexto, o professor assume um papel de 

orientação e de coordenação da actividade dos alunos, estimulando a discussão e o 

confronto de ideias, quer no seio de cada grupo para a concepção e execução do plano 

experimental, quer globalmente para toda a turma no que diz respeito à interpretação e 

avaliação dos resultados obtidos e das estratégias experimentais seleccionadas. 

Para Silva (2001) quando o Professor concebe o trabalho experimental como uma 

actividade de resolução de problemas, tão aberta quanto possível e planeada de maneira 

articulada com outras actividades, este Professor atribui ao trabalho experimental um papel 

importante no ensino e na aprendizagem da Ciências Físicas. Os protocolos abertos são 

fundamentais no sentido em que promove uma maior compreensão dos conceitos, permite 

um desenvolvimento progressivo da capacidade de planear e analisar criticamente, assim 

como o de criar a autonomia e a responsabilidade. 

Se um determinado Professor utilizar um protocolo aberto nas aulas experimentais, mas no 

desenrolar da aula não der tempo ao aluno para reflectir, não o deixar e não o desafiar a 

planificar dando-lhes as respostas fechadas e orientando-o na execução da actividade, este 

protocolo não tem o efeito que se lhe atribui ao ser elaborado. Estas aulas caracterizam-se 

por envolveram os alunos em procedimentos previamente definidos pelo professor (Lopes 

et al., 2008). 

É claro que as concepções dos Professores influenciam na execução do trabalho 

experimental, assim como no modo de o organizar. A sua planificação à partida pode desde 

logo orientar para esta ou aquela mediação por parte do Professor. Quando um Professor 

leva para as suas aulas um protocolo experimental com procedimentos a serem seguidos, 

pelos alunos, de modo a ilustrar a teoria, as tarefas laboratoriais desenvolvidas tornam-se 

fechadas, pois guiam o aluno para a resposta correcta, não lhes dando oportunidade de 

exprimirem o seu próprio raciocínio e as suas ideias (Lopes, 2004). Em contrapartida se o 

Professor valorizar a investigação em Educação em Ciência usando um protocolo mais 

aberto, orientando mais o trabalho a desenvolver pela descoberta, obriga os alunos a 

pensar, a trabalhar e a permitir a realização de aprendizagens. O Professor deve estar 

receptivo à diversidade de respostas encontradas pelos alunos, pedindo-lhes para 

encontrarem explicações para os fenómenos estudados, pretendendo que a teoria possa 
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emergir da prática. No entanto, se o professor ao ouvir as respostas dos alunos lhe der de 

imediato a resposta certa torna esta actividade fechada não lhes dando oportunidade de 

construir os seus conhecimentos e os envolver nas suas aprendizagens, desenvolvendo 

competências científicas (Lopes, 2004). 

Objectivos do estudo 

Analisar o Material Curricular construído por três Professores diferentes, para apoiar a 

Prática Experimental; 

Estudar a prática lectiva de três professores que usem protocolos abertos 

Descrição do estudo 

Neste estudo foi feita a análise de aulas experimentais de três professores diferentes (o 

professor investigador e dois professores que trabalham com o 1º ao longo de 3 anos) com 

três turmas diferentes de três escolas diferentes e utilizando protocolos experimentais 

abertos. Também foi feita a análise da estrutura do protocolo, assim como o guião de 

desenvolvimento do mesmo em sala de aula. As actividades experimentais decorrem em 2 

aulas no professor A; 3 a 4 aulas do professor B; 1 a 2 aulas no professor C. 

As experiências que estão nos protocolos são as que estão no programa de Física e 

Química de 10º e 11º anos como obrigatórias. 

Os protocolos abertos foram elaborados pelo investigador e apresentados às outras colegas. 

Estes materiais curriculares foram objecto de análise por parte de todos os Professores que 

os iriam implementar e discussão do modo da sua implementação em sala de aula. Por 

vezes, foram objecto de uma ou outra alteração para que todos os Professores que os 

fossem usar melhor entendessem o que fazer com eles e porquê.  

Concebeu-se, como hipótese de trabalho, para cada actividade experimental um auxiliar 

didáctico a partir de um modelo geral. Este modelo tem seis características fundamentais 

como ilustrado no quadro I. 

O investigador ao apresentar aos seus colegas, Professores do estudo, o Protocolo aberto 

fê-lo de forma a apresentar a sua estrutura e dizendo como actuar em cada parte dessa 

estrutura. Paralelamente em cada parte discutiu com eles as formas de exploração das 

mesmas, bem como a construção de conceitos que se pode fazer em cada parte do 

protocolo, como se apresenta na tabela 1. 
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Quadro I- Modelo de estrutura de um modelo geral para os protocolos abertos 

Reflecte sobre o seguinte problema: 

Situação Física, seguida da apresentação de um problema e/ou vários sub problemas 

Para cada actividade experimental em causa é necessário especificar a situação física, os 

problemas e os materiais.   

1. Formula uma ou várias hipóteses de resposta a este problema. 

2. Com o seguinte material, planifica uma actividade experimental para testares a tua 

previsão (Material apresentado e disponibilizado ao aluno) 

3. Identifica as grandezas a medir. 

    As grandezas a medir devem ser objecto de reflexão por parte do aluno. 

4. Realiza a actividade experimental e, com os valores obtidos, constrói as tabelas que 

achares necessárias, de modo a relacionar essas grandezas. 

      Aquando da execução o professor deve dar indicações orais para o aluno registar no seu 

protocolo tudo o que vai fazendo e discutindo, também é da responsabilidade do aluno o 

modo como organiza os seus resultados experimentais. 

5. Questões pós experimentais: 

     Questões pós laboratoriais com a finalidade de o professor e o aluno verificarem se a 

aprendizagem com a actividade foi realmente produtiva ou não 

6. Faz uma breve conclusão sobre a veracidade da hipótese colocada inicialmente e, caso 

seja necessário, reformula-a. 

 

Recolha da informação 

A informação recolhida foi: 

 Relatos orais e escritos dos Professores sobre o modo como implementaram o 

trabalho experimental e como utilizaram os protocolos abertos. 

 Teste de avaliação de conceitos e competências, administrando um pré e um pós na 

realização da actividade experimental. 

 Os registos dos alunos nos protocolos abertos; estes tinham espaço entre cada item 

para que os alunos pudessem registar tudo que pensam e fazem, para posteriormente 

poderem tirar as conclusões mais completas possíveis.  
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Tabela 1 – Estrutura, formas de exploração do protocolo aberto e construção de conceitos 

Estrutura do Protocolo Formas de exploração Construção de Conceitos 

► O Professor deu o Protocolo 

aos alunos, de forma faseada: 

Parte I: 

Foi colocada uma questão-

problema e foi disponibilizado 

algum tempo para que os alunos 

reflectissem; 

 

Parte II: 

Foi fornecido aos alunos algum 

material e foi-lhes pedido que 

planeassem uma actividade 

experimental que lhes permitisse 

testar a hipótese colocada, bem 

como identificar as grandezas a 

medir; 

 

Parte III: 

Foi pedido aos alunos que 

construíssem uma tabela que lhes 

permitisse relacionar as grandezas 

a medir; 

Foram colocadas algumas 

questões para que os alunos 

respondessem; 

 

 

 

 

Parte IV: 

Foi pedido aos alunos que 

verificassem a veracidade da 

hipótese inicialmente colocada e, 

caso necessário que a 

reformulassem. 

► Os alunos pensam numa forma 

de resolver o problema proposto 

analisando a situação apresentada. 

No fim, os vários grupos discutem 

as suas hipóteses, confrontando-as 

com as dos colegas; 

 

 

► Os alunos verificam qual o 

material adequado à concretização 

da actividade experimental que 

planearam e pensam na melhor 

forma de a executar, reflectindo 

sobre as grandezas convenientes a 

medir; 

 

 

► Os alunos constroem uma 

tabela para registar os dados 

adequados e que lhes permita 

atingir a conclusão que eles 

esperam. Os vários grupos 

discutem qual a melhor forma de 

organização dos dados. Terminada 

a actividade, os alunos resolvem 

as questões que lhes são postas, 

por forma a verificar se o 

conhecimento foi eficazmente 

construído; 

 

► Nesta fase, os alunos podem 

verificar a veracidade da hipótese 

inicialmente colocada e, caso seja 

necessário, podem reformulá-la. 

► Os alunos reflectem na 

situação para relacionar com a 

Física e como o problema é 

colocado. 

 

 

 

 

► Os alunos reconhecem a 

importância do utilizar material de 

laboratório para simular e estudar 

vários fenómenos do dia-a-dia,  

 

 

 

 

 

► Neste ponto, os alunos 

relacionam os cálculos adequados 

e relacionam valores por forma a 

concluir sobre o problema 

inicialmente proposto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

► Por fim, os alunos estarão 

preparados para repensar a hipótese 

que, inicialmente, colocaram e 

pensar nos seus resultados de uma 

forma muito mais clara. 

Resultados 

Da análise da informação recolhida foi possível identificar as características fundamentais 

da implementação dos trabalhos experimentais, com os protocolos abertos, em sala de aula. 

Estão sintetizados na seguinte tabela comparativa: 

Tabela 2 – Características do uso do protocolo aberto pelos professores do estudo 
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Professor A Professor B Professor C 

O professor: 

► relembrou os conceitos 
abordados nas aulas anteriores 
e informou os alunos que 
iriam fazer uma Actividade 
Experimental; 

► entregou a 1ª folha do 
protocolo e disse-lhes para 
responderem ao problema 
proposto; 

► foi dando sugestões de 
resolução do problema  

► dá a sua resposta para que 
todos a registem após a 
resolução do problema 
proposto por parte dos alunos; 

► entregou a 2ª folha do 
protocolo e informou os 
alunos de que tinham que 
planificar a actividade 
mostrando-lhes o material de 
que dispunham; 

► mostrou o procedimento 
que têm que seguir; 

► fez a montagem 
experimental e concretizou a 
experiência de forma a que os 
alunos ficassem esclarecidos; 

► explicou quais os cálculos 
que os alunos teriam que 
efectuar e de que forma os 
deveriam organizar na tabela; 

► colocou algumas questões 
aos alunos, acabando esta 
abordagem com a explicação 
das conclusões que os alunos 
deveriam obter na realização 
da actividade; 

► pediu a quatro alunos que 
fizessem a actividade tantas 
vezes quanto necessário, para 
que os restantes alunos, em 
grupos de quatro elementos, 
fossem analisando os 
diferentes resultados; 

► alertou os alunos para o 
facto de querer as tabelas do 
Protocolo preenchidas bem 
como a conclusão e 
comentário crítico. 

O professor: 

► começou por pedir aos alunos que se 
sentassem em grupo, sem ficarem de costas 
para o quadro; 

► foi colocando algumas questões relativas 
à aula anterior;  

► distribuiu a 1.ª folha do Protocolo, 
referindo que tinham alguns minutos para 
colocar hipóteses de resolução ao problema 
que lhe tinha surgido; 

► pediu a um membro de cada grupo que 
lesse e registasse as suas hipóteses no 
quadro; 

Os alunos: 
► discutiram as suas hipóteses, ficando 
estas em aberto para que se discutisse a sua 
veracidade no final da actividade; 

O professor: 
► distribuiu a 2.ª folha do Protocolo e 
pediu aos alunos que discutissem entre si 
qual a montagem experimental adequada à 
actividade; 

Os alunos: 
► recolheram o material necessário e 
efectuaram as montagens. Enquanto isto, o 
Professor foi questionando os alunos por 
forma a reconhecer o seu desempenho; 

O professor: 
► foi distribuindo, faseadamente, as 
restantes folhas do Protocolo e auxiliando 
os alunos no desenrolar do Trabalho 
Experimental verificando que estes chegam, 
facilmente, à montagem experimental 
adequada, manuseando o material com 
destreza; 

Os alunos: 
► construíram uma tabela para registo dos 
resultados e cálculos e, no fim, houve uma 
breve discussão de ideias, entre os alunos e 
o Professor, para originar uma tabela 
uniforme para todos; 

O professor: 
► foi colocando algumas questões para que 
os alunos concluíssem; 

Os alunos: 
► atingiram, tiraram com facilidade, os 
objectivos e conclusões pretendidos. 

O professor: 

► começou por distribuir os 
alunos por grupos, 
distribuindo, em seguida, o 
Protocolo da Actividade 
Experimental; 

► pediu aos alunos que 
respondessem ao problema 
proposto e o registassem no 
protocolo. 

► ajuda a responder ao 
problema proposto e pede 
aos alunos para registarem 
essa correcção 

► explicou aos alunos os 
objectivos da actividade, 
bem como o Procedimento 
Experimental; 

► pediu a um dos grupos 
que fizessem a montagem 
experimental e aos restantes 
que olhassem para ver como 
se faz; 

► realizou o primeiro 
ensaio para que os alunos 
pudessem visualizar os 
resultados; 

► pediu que cada grupo 
realizasse a actividade 
experimental uma vez e no 
fim explicou aos alunos os 
cálculos a efectuar; 

► foi passando pelos vários 
grupos e verificando os 
cálculos e os resultados; 

► fez uma breve conclusão, 
verificando que estes 
conseguiram atingir os 
objectivos, inicialmente 
propostos, para a actividade; 

► alertou os alunos para o 
facto de querer as tabelas do 
Protocolo preenchidas bem 
como a conclusão e 
comentário crítico. 

 

As aulas experimentais dos três professores revelaram-se diferentes em múltiplos aspectos. 
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O Professor A, tentou utilizar o protocolo aberto, começando por colocar o problema aos 

alunos, deixando-os pensar; no entanto rapidamente lhes corta as asas pois dá-lhes a 

informação toda sem gerar a discussão de ideias dos alunos até que sejam eles a planificar, 

executar e tirar conclusões. Este professor foi sempre tentando dar um pouco de autonomia 

aos alunos, mas rapidamente lha retira; talvez pelo seu hábito de leccionação não ter sido 

este. Os alunos juntaram-se em grupos com o objectivo de concluir o esperado, não 

restando, neste caso, qualquer espaço para construir o seu conhecimento nem o 

entusiasmo, característico dos alunos desta idade, para fazerem as suas próprias 

descobertas. Os alunos foram, em grande parte da aula, observadores passivos e executores 

de um projecto que o professor foi explicando; 

A aula experimental do Professor C teve muitos pontos em comum com a anterior, 

diferenciando-se, apenas, em que a actividade experimental era desde logo executada pelo 

o professor ou com as ideias deste, não havendo igualmente, neste caso, espaço para o 

entusiasmo da descoberta ou construção do conhecimento por parte dos alunos. Quer num 

caso, quer noutro, os alunos limitaram-se a seguir uma série de passos para chegarem às 

conclusões que já sabiam existir. 

A aula experimental do Professor B decorreu de forma diferente das anteriormente 

referidas. Nesta aula foi distribuído o Protocolo Aberto, por partes, e cada parte do 

Protocolo só foi entregue aos alunos depois de concluída a anterior.  

Nas aulas em que foi utilizado o Protocolo Aberto e usado como tal, notou-se que o tempo 

gasto para o desenvolvimento da actividade experimental foi maior do que quando 

normalmente se faz a actividade em que não são os alunos que têm um papel activo nesta. 

No entanto, esta é compensada pela forma integrada da construção de conhecimento com o 

Trabalho Experimental. O Protocolo é entregue de forma faseada para que os alunos 

comecem por colocar hipóteses de resolução do problema inicialmente apresentado, 

podendo, posteriormente, planear a sua actividade experimental e, retirando daí 

conclusões, construir o conhecimento adequado. O Protocolo Aberto permitiu que as aulas 

fossem pouco expositivas não havendo, neste caso, lugar para períodos em que só o 

Professor fala. Os alunos mantiveram-se sempre em actividade o que lhes deixou muito 

pouco tempo para se distraírem ou fazerem barulho, concentrando-se, mesmo sem se 

aperceberem, em resolver o problema e, consequentemente, construir a sua aprendizagem. 
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Discussão e Conclusões 

O Protocolo Aberto pode conduzir a um ensino que permita aos alunos desenvolver as suas 

ideias e construir um conhecimento mais aprofundado e correcto. Em particular é possível 

que: i) as aulas fossem pouco expositivas não havendo, neste caso, lugar para períodos em 

que só o professor fala; ii) os alunos mantenham sempre em actividade resolvendo o 

problema e, desenvolvendo eles mesmo a actividade experimental, envolvendo-se na sua 

aprendizagem e tornando-a mais produtiva. 

No entanto, a existência de protocolo aberto pode não conduzir àquele tipo de ensino. Pode 

dever-se essencialmente à não apropriação dos protocolos abertos e/ou estes não serem 

usados frequentemente. Aparentemente a compreensão intelectual do uso e importância 

dos protocolos abertos não é suficiente, pois aquando da discussão no interior do grupo de 

professores parecia que todos entenderam a actuação a ter em conta em cada ponto do 

protocolo. No entanto a realidade em sala de aula foi um pouco diferente, como se 

verificou com os professores A e C. 

Para os protocolos serem eficazes para a aprendizagem dos alunos sugere-se que: i) os 

professores esperem pela resposta dos alunos e aceitem todas como válidas, após o que se 

estará em condições para discutir com os alunos para se chegar à resposta aceite; ii) a 

distribuição das folhas do protocolo deve ser faseada; iii) o professor exija e espere que 

sejam os alunos a fazer e a responder em todas as etapas; iv) o professor deve apenas 

verificar o que os alunos fazem e ajudar apenas quando estes não são capazes de fazer 

sozinhos. 
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Resumo 

A vela é um objecto que faz parte do quotidiano e que envolve um complexo processo de 
reacções químicas. Torna-se por isso um recurso de excelência para o ensino e 
aprendizagem do processo de combustão. Contudo, existem algumas evidências de que a 
compreensão dos alunos acerca do fenómeno da combustão da vela é incoerente e 
divergente em relação ao conhecimento científico, pelo que importa repensar na forma 
como o fenómeno é explorado em contexto escolar. 

No presente estudo apresentam-se ideias alternativas que os alunos têm sobre a combustão 
da vela, identificadas em sucessivas investigações, com o intuito de caracterizar o 
entendimento dos alunos acerca do fenómeno. Posteriormente, apresenta-se uma proposta 
didáctica concebida para a exploração da combustão da vela, com alunos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico, e respectivo processo de implementação em sala de aula. Pretende-se 
averiguar as potencialidades da proposta didáctica para promover nos alunos uma melhor 
compreensão acerca da combustão da vela. 

Os resultados da exploração da proposta didáctica sugerem que os alunos envolvidos 
apresentam dificuldades em compreender o processo de combustão da vela, revelando 
ideias semelhantes às ideias alternativas descritas na literatura, e que a actividade ajuda os 
alunos a ultrapassar algumas das dificuldades dos alunos sobre esse fenómeno. 

Palavras-chave: Educação em Ciência, combustão da vela, ideias alternativas, propostas 
didácticas  

Introdução 

As combustões são reacções químicas particularmente relevantes em contexto escolar pelo 

enquadramento que podem ter a nível científico, tecnológico e social, pelas suas ligações a 

aspectos e problemas diversos, como incêndios florestais, incineração, reciclagem, centrais 

térmicas, e importância das suas aplicações em situações concretas do quotidiano, 

nomeadamente na cozedura de alimentos, no aquecimento de sistemas e na geração de 

energia mecânica e eléctrica. Compreender a ocorrência e os mecanismos das reacções de 

combustão permite o entendimento de muitos desses processos, necessário para a 

construção de opiniões fundamentadas e críticas. 

A combustão da vela, em particular, é um fenómeno com o qual se contacta no dia-a-dia, 

desde há cerca de 5000 anos. Inicialmente usadas para iluminar, as velas tornaram-se cada 
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vez mais variadas e sofisticadas, constituindo-se nos nossos dias, como importantes 

elementos decorativos. 

As reacções envolvidas no processo de combustão da vela, embora presentes na nossa 

vida, são pouco compreendidas pelos alunos, pelo que importa conhecer as ideias que estes 

têm e repensar as práticas de ensino adoptadas, no sentido de colmatar as dificuldades por 

eles sentidas na compreensão desse fenómeno. 

É objectivo deste estudo sistematizar ideias alternativas dos alunos sobre o processo de 

combustão da vela, apresentar uma proposta didáctica para a exploração deste fenómeno e 

averiguar as potencialidades da mesma para promover nos alunos uma melhor 

compreensão. 

Desenvolvimento 

Ideias dos alunos acerca da combustão da vela 

As ideias dos alunos acerca da combustão da vela têm sido investigadas por vários autores, 

como Schollum & Happs (1982), Driver et al. (1985), Méheut et al. (1985), Donnelly & 

Welford (1988), BouJaoude (1991), Watson et al. (1997) e Leite & Figueiroa (2004). 

Apesar da heterogeneidade etária, cultural, linguística e social dos alunos envolvidos em 

tais estudos e da diversidade de técnicas de recolha e análise de dados utilizada, é todavia 

possível comparar os resultados obtidos sobre as ideias dos alunos e estabelecer algumas 

conclusões: as ideias alternativas dos alunos relativas a reacções de combustão da vela são 

frequentes e apresentam semelhanças entre si. Enumeram-se, de modo sistematizado, no 

quadro 1 as principais ideias recolhidas por esses estudos. 

Relativamente à primeira característica, os alunos denotam um pensamento influenciado 

por características perceptivas e, quando confrontados com um fenómeno que tenham de 

explicar, tendem a considerar relevantes as ideias intuitivas próprias construídas a partir 

das suas experiências quotidianas, em vez das noções que lhes foram ensinadas. As 

explicações dos alunos sobre as reacções de combustão concentram-se pois em aspectos 

observáveis no nível macroscópico (fenomenológico) e não ao nível microscópico, facto 

que, segundo Santos (1998), impede os alunos de construir modelos explicativos coerentes 

que se aproximem mais dos modelos científicos. 
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Quadro 1 - Ideias alternativas dos alunos sobre a combustão da vela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As ideias dos alunos revelam alguns traços comuns, aos quais subjazem três características 

gerais, identificadas por Driver et al. (1985): i) pensamento dirigido pela percepção, ii) 

enfoque limitado e iii) dependência do contexto. 

Verifica-se também uma propensão dos alunos em considerar unicamente aspectos 

limitados de situações físicas particulares, centrando a atenção sobre as características de 

determinadas substâncias, em vez de considerar a interacção entre estas. Com efeito, os 

alunos tendem a interpretar o fenómeno com base nas propriedades ou qualidades 

absolutas atribuídas aos objectos, considerando que a possibilidade de uma substância 

arder constitui exclusivamente uma propriedade da mesma, e confundindo as reacções com 

mudanças de estado (por exemplo, a cera/estearina funde ou evapora-se originando a 
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mesma substância), em vez de considerar que o processo de combustão implica a 

interacção da substância combustível e do oxigénio. 

A terceira característica é evidenciada pela utilização de ideias distintas ou conceitos 

específicos para interpretar situações idênticas. 

De acordo com BouJaoude (1991) e Mortimer & Miranda (1995), o entendimento dos 

alunos a respeito do fenómeno da combustão da vela, fundamentado no senso comum e nas 

suas concepções prévias, é fragmentado, pouco consistente, incoerente e divergente em 

relação ao conhecimento científico, apesar de parecer coerente do ponto de vista dos 

alunos. Merece, por isso, ser considerado na prática docente, uma vez que é resistente às 

mudanças conceptuais, prevalecendo a longo prazo, mesmo após o estudo da combustão no 

ensino formal, e influenciando o pensamento e as aprendizagens posteriores dos alunos 

(Blanch et al., 2001). 

A dificuldade em melhorar o entendimento dos alunos acerca da combustão da vela poderá 

estar relacionada com a qualidade das actividades promovidas pelos professores e a 

frequência com estas que são realizadas, e também com o domínio por parte dos 

professores dos conteúdos científicos envolvidos e as explicações dos próprios sobre o 

fenómeno. 

Na verdade, estudos de Watson et al. (1997) permitem constatar que as actividades 

laboratoriais desenvolvidas com os alunos têm revelado pouco impacto na compreensão 

destes acerca da combustão, na medida em que as dificuldades em aplicar o conhecimento 

desenvolvido durante o trabalho prático na modificação das suas explicações sobre o 

fenómeno parecem persistir. 

Outros estudos ainda, realizados com professores e com futuros professores (Braathen, 

2000; Johnson, 2000; Blanch et al., 2001; Galiazzi et al., 2005; Leite & Esteves, 2005; 

Membiela & Vidal, 2005), demonstram que estes têm igualmente dificuldades na 

construção das explicações científicas sobre o fenómeno da combustão, na forma como as 

explicam aos alunos e na interpretação das evidências que lhes são fornecidas, 

designadamente em protocolos de actividades laboratoriais. 

A forma como o fenómeno da combustão é apresentado nos manuais escolares também 

não faculta a formulação de explicações cientificamente correctas e/ou apoiadas em 

evidências empíricas. Estudos desenvolvidos por Leite & Figueiroa (2004) e Leite (2006), 

revelam que as actividades laboratoriais acerca da combustão da vela, propostas por 
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manuais de diversos anos de escolaridade, apresentam-se incorrectamente estruturadas no 

que respeita à inter-relação dados-evidências-conclusões e são acompanhadas de 

explicações causais limitadas, com base em conhecimentos disponíveis, não directamente 

associados à actividade realizada, em vez de terem por base a recolha de dados efectuada e 

a selecção e interpretação dos dados que constituem evidências do fenómeno em questão. 

Estes factos suscitam preocupações pertinentes, na medida em que pouco contribuem para 

ajudar os alunos a aprender a explicar a combustão da vela e, sobretudo, porque se sabe 

que os manuais escolares são uma das principais fontes de actividades laboratoriais que os 

professores implementam nos diversos níveis de ensino. 

Parece, pois, necessário repensar a utilização de actividades de combustão da vela no 

ensino da ciência, de modo a evitar perpetuar erros científicos e didácticos e a contribuir 

para que os alunos aprendam a construir explicações fundamentadas, valorizando os seus 

conhecimentos e facilitando a reorganização e reconstrução das suas ideias, com vista à 

promoção da sua mudança conceptual. 

Uma proposta didáctica 

Tendo em conta as ideias alternativas dos alunos atrás sistematizadas, procedeu-se à 

concepção de uma proposta didáctica que possibilitasse a alunos do 1º Ciclo do Ensino 

Básico o desenvolvimento de uma melhor compreensão acerca do fenómeno da combustão 

da vela (Quadro 2).  

A actividade foi implementada em contexto de sala de aula com uma turma de 22 alunos 

do 3º ano de escolaridade, com o objectivo de ajuizar sobre as reacções dos alunos durante 

a sua exploração e as aprendizagens por estes alcançadas, bem como aferir alguns aspectos 

considerados pertinentes relacionados com a adequabilidade da proposta. 

O diagnóstico das ideias dos alunos, antes e após a experimentação, baseou-se nas suas 

participações orais durante a exploração da actividade. Procedeu-se à recolha desses dados 

mediante a observação das aulas vídeo-gravadas e sua análise crítica, registos dos alunos e 

aplicação de questões de avaliação de aprendizagens. Também a partilha de opiniões e 

discussão inter-grupo desencadeadas durante a implementação da actividade permitiu 

construir uma opinião válida acerca da proposta didáctica. 
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Quadro 2 – Descrição da proposta didáctica “A vela debaixo de fogo!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposta didáctica compreende um leque variado de tarefas, especialmente de trabalho 

experimental, organizadas em torno de três questões, relativas às reacções envolvidas no 

processo de combustão da vela, de modo a os alunos terem de usar conhecimentos, 

conceptuais e procedimentais, e também de tomar decisões durante a actividade. 

Pretende-se com esta actividade proporcionar aos alunos a oportunidade de observar e 

experimentar a combustão da vela e, através do questionamento, promover a 
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problematização das suas ideias e favorecer a construção de argumentos coerentes do 

ponto de vista científico e adequados ao seu nível de escolaridade. 

A proposta didáctica fomenta a explicitação do conhecimento dos alunos e a reflexão sobre 

ele, pois ao responder às questões, os alunos são orientados para analisar os conceitos 

científicos adequados, mediante a auto-colocação de perguntas.  

A análise dos dados recolhidos permitiu concluir que os alunos se envolveram activamente 

na realização da actividade, revelando-se curiosos, interessados e participativos. 

Apresentam-se, no quadro 3, algumas ideias que os alunos evidenciaram aquando da 

exploração da proposta didáctica, em dois momentos distintos: antes e após a 

experimentação Desta forma, poder-se-á comparar as ideias prévias dos alunos com as 

ideias desenvolvidas através da realização da actividade proposta e inferir sobre a eventual 

melhoria no seu conhecimento acerca da combustão da vela.  

De um modo geral, as ideias diagnosticadas nos alunos antes da experimentação 

apresentam algumas semelhanças com as ideias alternativas descritas na literatura, 

podendo por isso afirmar-se que as dificuldades na compreensão do fenómeno da 

combustão são comuns aos alunos envolvidos neste e nos estudos referidos anteriormente. 

Praticamente todos os alunos reconhecem que o oxigénio é necessário para a combustão da 

vela, embora denotem não compreender adequadamente o seu envolvimento no processo. 

Tendem a considerar que o oxigénio se “consome” ou “é queimado” pela vela, deixando de 

existir e provocando assim a extinção da vela, pois, segundo estes, deixa de haver 

condições para continuar a arder. Com a actividade proposta, os alunos têm a oportunidade 

de verificar a influência do oxigénio e do dióxido de carbono na combustão da vela, por 

comparação com uma vela a arder ao ar. As respostas dadas após a experimentação 

sugerem que esta estratégia ajuda os alunos a perceber a importância do oxigénio e 

também o efeito do dióxido de carbono na combustão da vela: “O oxigénio mantém a vela 

a arder enquanto o dióxido de carbono apaga-a”. 
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Quadro 3 – Algumas respostas dos alunos antes e após a exploração da proposta didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também a utilização de sensores de oxigénio e de dióxido de carbono (sistema de tubos 

detectores)i permite aos alunos averiguar se a vela, quando tapada, se apaga por causa da 

falta de oxigénio (“a vela consome todo o oxigénio que está dentro do frasco e apaga-se 

porque fica sem oxigénio”) ou da produção de dióxido de carbono (“quando tapamos a 
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vela, ela transforma o oxigénio em dióxido de carbono, que faz apagar a vela”), na medida 

em que estes têm de medir a variação da concentração de oxigénio e de dióxido de carbono 

dentro do sistema fechado. As respostas dos alunos após a experimentação evidenciam que 

a estratégia ajuda a desmistificar as ideias iniciais.  

Constata-se ainda que os alunos interpretam o processo de combustão como uma mudança 

de estado, pois consideram que a cera funde e que o pavio é que arde. A estratégia usada 

para fazer arder a cera e o pavio separadamente, parece ajudar os alunos a distinguir os 

fenómenos físicos que ocorrem na cera durante a combustão (“a cera funde quando é 

aquecida”, “o vapor de cera vem da chama”, “a cera líquida arrefeceu e ficou sólida”) e a 

perceber que simultaneamente ocorrem fenómenos químicos quando o pavio e a cera 

ardem juntos. A estratégia de fazer arder a vela a partir do contacto de um fósforo com o 

fumo branco produzido imediatamente após a extinção da chama, também ajuda os alunos 

a ver e a perceber o que é e como arde o vapor de cera, pois torna observável o que não é 

visível quando a vela arde. 

Conclusões 

Face aos resultados obtidos, depreende-se pois que a proposta didáctica em causa constitui 

em si mesma um excelente recurso para promover a melhoria na compreensão científica 

dos alunos acerca da combustão da vela e no desenvolvimento de capacidades 

procedimentais e atitudinais necessárias para uma utilização em segurança deste objecto no 

seu dia-a-dia. 

Reforça-se, deste modo, a importância de considerar cuidadosamente o papel 

desempenhado pelas actividades experimentais no ensino da combustão da vela e 

proporcionar oportunidades aos alunos para comprovarem as potencialidades e os limites 

de aplicação dos resultados experimentais. 

Para isso, as actividades devem ser bem organizadas, os objectivos devem ser claros e os 

procedimentos adequados para os alcançar, pois quando inadequadamente exploradas, 

nomeadamente por serem demasiado complexas para o nível académico dos alunos ou por 

proporcionarem um envolvimento reduzido dos alunos, podem constituir um obstáculo à 

construção do conceito de combustão e até reforçar ideias alternativas dos alunos sobre o 

conceito em causa. 
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A identificação das ideias alternativas dos alunos é também crucial no desenvolvimento 

das actividades, para que estas possam contribuir para a reestruturação das ideias dos 

alunos com visões cientificamente aceites para o seu nível etário. No entanto, não basta 

reconhecer que os alunos possuem ideias prévias, é necessário que o professor compreenda 

o significado profundo das representações dos alunos e passe depois à fase de decisão 

sobre o tratamento a dar-lhes. 

Será por isso pertinente apostar na formação de professores, de um modo que lhes permita 

desenvolver as capacidades necessárias para identificar e lidar com ideias alternativas dos 

seus alunos, utilizar evidências na elaboração de explicações científicas e desenvolver 

actividades experimentais sobre a combustão da vela devidamente fundamentadas. 

                                                 
i O sistema de tubos detectores de oxigénio e de dióxido de carbono utilizado na proposta didáctica foi 
desenvolvido pela empresa GASTEC, com sede no Japão, para uso escolar. Para mais informações, consultar 
www.gastec.co.jp/english/kids/index.htm 
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Resumo 

Esta comunicação insere-se num projecto de investigação educacionali em curso, que 
envolve professores dos Ensinos Básico e Secundário, investigadores em Didáctica das 
Ciências e especialistas em Geologia. Com ele, pretende-se reflectir sobre o conceito de 
tempo e aprofundar a compreensão das dificuldades sentidas por alunos do 3º Ciclo do 
Ensino Básico relativamente ao tempo geológico para, em conformidade, conceber, 
desenvolver e avaliar estratégias curriculares que contribuam para a melhoria da literacia 
científica dos discentes.  

Introdução  

O projecto de investigação que enforma esta comunicação tem como objectivos: i) 

identificar factores sociais e cognitivos que influenciam as concepções sobre tempo 

geológico; ii) analisar o modo como o ambiente físico de uma pessoa afecta as suas 

concepções e a sua conceptualização em relação ao conceito de tempo geológico; iii) 

desenvolver um quadro teórico que permita compreender as concepções sobre tempo 

geológico; iv) apresentar sugestões para o desenvolvimento de estratégias e de materiais 

curriculares capazes de influenciar as concepções dos alunos sobre a história da Terra; v) 

fornecer condições que permitam reconhecer que há tópicos das Ciências da Terra que 

assumem um papel relevante no desenvolvimento de cidadãos cientificamente literados. 

A presente comunicação remete para uma reflexão sobre a natureza do conceito de tempo, 

aprofundando, de seguida, a discussão do instrumento de recolha de dados elaborado para 

compreender as concepções de alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico acerca da temática em 

estudo. Pretende-se contribuir para melhorar as respostas às necessidades de formação dos 

professores na conceptualização, organização e acompanhamento do processo de ensino, 

ao nível da temática curricular do tempo geológico. Da bibliografia sobre formação de 

professores regista-se, por um lado, que um bom professor de ciências should acquire a 
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sound knowledge of scientific concepts and theories … (Eurydice, 2006:9) e, por outro, 

que mesmo em conceitos especialmente complexos é possível encontrar estratégias de 

envolvimento dos alunos (Cachapuz et al., 2005). 

O tempo, a sua complexidade e relevância curricular 

O tempo para cada um de nós é uma evidência familiar e a experiência comum parece 

bastar para jamais duvidarmos da sua existência. Por um lado, o senso comum diz que 

pouco haverá tão óbvio como o tempo, já que o podemos quantificar ou nele efectuar 

previsões do quotidiano e separá-lo cronologicamente em ontem, hoje e amanhã. Podemos 

questionar se a quantificação do tempo não corresponde à sua própria dissimulação, por 

detrás de uma mobilidade absolutamente regular. Parece-nos que será difícil enfrentar 

maior complexidade do que a que encontramos quando nos afoitamos a clarificar a 

natureza do tempo. É conhecida a posição de Santo Agostinho (séc. IV) referindo que, 

…quando não me perguntam, sei o que é o tempo; quando mo perguntam, já não sei (Saint 

Augustin, 1982:123). 

A natureza do tempo, isto é, o seu estatuto ontológico, a sua relação com o espaço e a sua 

cognoscibilidade é, sem dúvida, um dos núcleos centrais do pensamento filosófico sendo, 

porventura, lícito assinalar que toda a ontologia clássica se traduziu numa filosofia do 

tempo. Também o discurso científico manifesta preocupações com a reflexão sobre o 

tempo, servindo este de ligação entre os pensamentos filosófico e científico.  

A reflexão sobre esta temática é já encontrada nos filósofos pré-socráticos, os quais 

articulavam a pergunta sobre a totalidade da existência com o tempo que é, afinal, o 

elemento que impõe a ordem e que nos transporta às origens. Na filosofia de Platão, o 

tempo – a imagem móvel da eternidade imóvel (Klein, 2007) – desenvolve-se em ciclo, 

tendo subjacente a periodicidade das marés, os solstícios ou as estações do ano. Em 

Aristóteles, a eternidade platónica é expressa com o suceder do tempo – o número do 

movimento de acordo com o antes e o depois (ibid., 2007). 

Com a revolução científica emerge uma concepção de tempo substancialmente distinta 

(Coveney & Highfield, 1992), defendendo-o Galileo Galilei numa perspectiva abstracta, 

vista como um parâmetro que vale para todo o tipo de movimento e não só para o uniforme 

como pensava Aristóteles. É desta forma que tempo, espaço e matéria passam a ser os três 

grandes conceitos da física moderna clássica – o mecanicismo. A análise do tempo passa a 
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ser centrada num contexto físico e visto como uma realidade transcendente ou como uma 

relação.  

Para Newton o tempo perde esta transcendência, fluindo sem relação com nada exterior. 

Tempo e espaço não são mais meras categorias dos corpos, mas são independentes deles e 

movem-se no respectivo contexto. O carácter absoluto do tempo em Newton é dominante 

na filosofia moderna, inclusive de Kant que, contudo, introduz uma nova inflexão no modo 

de considerar a situação – a completa independência do tempo em relação às coisas que 

nele ocorrem.  

Com Einstein, o tempo passa a ser visto como estando afectado pela matéria e energia, 

podendo ser como que manipulado. Na feliz expressão de Klein (2007) … o tempo físico 

perdeu um pouco da sua suposta pureza e muita da sua independência: reencontrou-se 

inseparavelmente ligado ao espaço, associado à energia, ancorado na matéria (p. 9). 

Sabemos que em campos gravitacionais fortes e para observadores em movimento, o fluxo 

do tempo é condicionado pela massa e pela energia nela contida e daí a posição 

einsteiniana - every reference-body has its own particular time; unless we are told the 

reference-body to which the statement of time refers, there is no meaning in a statement of 

the time of an event (The Internet Encyclopedia of Phiilosophy).  

Reconhecendo embora todo o esforço de aprofundamento efectuado, tanto pela filosofia, 

como pela ciência, continuam por responder questões como - Qual a relação entre o tempo 

e o universo? Em que consiste afinal o tempo que flui, o qual se não altera, mas que faz 

com que tudo se altere? Qual a verdadeira relação do tempo com as coisas? Qual a razão 

por que o tempo possui um sentido? Que convergências existem entre o tempo físico e o 

tempo vivido? Existe um tempo, ou vários tempos ao mesmo tempo?  

Independentemente da oportunidade das interrogações, o Homem tem vindo a procurar 

conviver com o tempo através das percepções sobre ele desenvolvidas, estabelecendo no 

interior do próprio tempo, múltiplas variedades – tempo para pensar, tempo para intervir, 

tempo para partilhar, tempo para ser, … Carrière (1999) considera que é bem possível que 

a nossa época seja o tempo em que os tempos que inventámos estejam a desaparecer, sem 

que saibamos decidir se é bom ou mau que assim aconteça (p. 145). Curiosamente, a 

expressão anglo-saxónica deep time está centrada no entendimento de que o Universo 

existe desde há muito, enquanto o aparecimento da humanidade se confina aos últimos 

segundos do metafórico relógio geológico, tendo esta situação implicações ao nível da 
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Cosmologia, da Biologia e, obviamente, das Ciências da Terra. Isto não deixa de 

contribuir, também, para o nível de uma cultura de intervenção do aluno, tendente ao 

desenvolvimento de uma cidadania mais consciente. Por exemplo, os actuais debates sobre 

problemas ambientais têm cada vez mais presente a perspectiva temporal em relação à 

ocorrência de acontecimentos como, por exemplo, o aquecimento global e a alteração do 

nível do mar (Trend, 2005). Assim, intervir para o “bem-estar” do planeta Terra passa pela 

compreensão da escala temporal em que os fenómenos que o afectam ocorrem e da 

necessidade de se actuar em tempo útil se queremos preservá-lo. No entanto, a abordagem 

curricular do conceito de tempo assume, também, um papel relevante no desenvolvimento 

de uma cidadania mais exigente.  

A complexidade da temática do tempo estende-se à Educação em Ciência, particularmente 

à Educação em Geologia, o que torna compreensível o número de estudos (Escribano 

Ródenas, 2008; Dodick & Orion, 2003; Marques & Thompson, 1997) que neste domínio 

têm vindo a ser efectuados. Eles indicam que a abordagem do tempo é uma tarefa 

cognitivamente exigente, dificultando a apropriação, por parte dos alunos, do conceito de 

tempo geológico.  

Ao nível da Educação em Geologia, a reflexão sobre o conceito de tempo e o 

reconhecimento da sua imensidão é fundamental para o enriquecimento de um pensamento 

que permite compreender o impacte que têm os imperceptíveis e lentos processos, ao nível 

de mudanças profundas como, por exemplo, sucede no âmbito da geomorfologia.  

Procedimentos metodológicos - elaboração e administração de um questionário 

No sentido de se compreender as concepções de alunos do 7º ano de escolaridade sobre o 

conceito de tempo, foi construído um questionário que integra questões abertas, fechadas e 

de estimação (Pardal & Correia, 1995), o qual passou pela conceptualização e definição de 

objectivos, pela elaboração de questões e posterior validação do questionário junto de um 

painel de juízes e pela implementação numa fase piloto. 

O questionário administrou-se em dois momentos, referindo-se esta comunicação à 

implementação e análise de resultados no âmbito do estudo piloto. Os objectivos a atingir 

são apresentados na Tabela I.  

As categorias de conteúdo indicam-se na referida tabela, tendo em conta, por um lado, os 

conceitos de idade relativa e absoluta e, por outro, a proximidade temporal (escala de 

tempo convencional e escala de tempo geológico), a proximidade física em relação a 

diferentes acontecimentos, o grau de abstracção associado à compreensão destes e a 

importância atribuída ao conceito de tempo na aprendizagem da Geologia.  
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Tabela I – Objectivos e categorias de conteúdo onde se integram perguntas do questionário. 

 

Ilustra-se, de seguida, a natureza das perguntas que integram o questionário, apresentando 

três delas, bem como a forma como se articulam com os objectivos definidos. 

 Em relação ao Objectivo 1, o aluno foi confrontado com a pergunta que consta na Figura 

1.  

3. Ordena os acontecimentos que se seguem, indicando na Tabela I as letras correspondentes à sua ordem de 
ocorrência. 

A. 1.ª Guerra Mundial. 
B. Separação da Pangea. 
C. Nascimento do meu pai. 
D. Ocorrência do último tsunami no Índico. 
E. O meu último aniversário. 
F. Formação da Terra. 
G. Expo98. 
H. Nascimento do meu avô. 
I. Extinção dos dinossauros. 
J. Último Campeonato da Europa de Futebol. 
L. Formação da Serra da Estrela. 
 

 
 

 

Tabela I 

           

Mais Mais 
Antigo Recente 

Figura 1 – Pergunta 3 do questionário. 

Para identificar os factores que condicionam a compreensão do conceito de tempo 

geológico (Objectivo 2) foram colocadas perguntas de estimação como, por exemplo, as 

que estão indicadas na Figura 2 (“A proximidade física”, itens 13.3 e 13.5; “O grau de 

abstracção”, itens 13.1 e 13.2).  
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Grau de concordância 
Afirmações 

O tempo geológico… Desacordo 
absoluto 

Desacordo 
parcial 

Acordo 
parcial 

Acordo 
absoluto 

13.1. …é um conceito demasiado complexo.     

13.2. …exige números demasiado grandes.     

13.3. …relata acontecimentos cronologicamente muito distantes de 
mim. 

    

13.4…     

13.5.…relata fenómenos não presenciados pelo Homem.     

...     

Figura 2 – Itens da pergunta 13 do questionário. 

 

A consecução do Objectivo 3 do questionário foi procurada através da elaboração da 

pergunta de estimação (Pergunta 12) apresentada na Figura 3.  

Grau de concordância 
Afirmações 

O tempo geológico é importante porque permite… Desacordo 
absoluto 

Desacordo 
parcial 

Acordo 
parcial 

Acordo 
absoluto 

12.1. …compreender a tectónica de placas.     

12.2. …contabilizar o volume de precipitação de uma determinada 
região. 

    

12.3. …compreender o desaparecimento dos dinossauros.     

12.4.…explicar a variabilidade dos tentilhões das ilhas Galápagos.     

12.5. …compreender a evolução da vida na Terra.     

12.6. …explicar a formação de montanhas.     

12.7. …medir a variação da temperatura diária de uma determinada 
região. 

    

12.8.…compreender a história da Terra.     

12.9.…prever a erupção de um vulcão.     

12.10. …explicar a formação do oceano Atlântico.     

12.11. …explicar a diferença da biodiversidade existente na Austrália, 
relativamente aos outros continentes. 

    

12.12. …prever a ocorrência de um sismo.     

Figura 3 – Pergunta 12 do questionário. 
 

Sublinha-se que na análise das questões fechadas e de estimação recorreu-se à análise 

quantitativa descritiva e nas questões abertas, em que os alunos manifestam a sua opinião, 

foi utilizada a análise de conteúdo. 

 

 

 

Resultados preliminares 

Em relação ao Objectivo 1, as respostas obtidas permitiram constatar que: para a maioria 

dos alunos (mais de 85%) a existência do tempo não depende de instrumentos de medida. 

1019 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

Das justificações apresentadas sublinha-se o seguinte extracto - porque se não houvesse 

tempo não havia uma sucessão dos dias e das noites (Q40); para cerca de 15% dos alunos, 

a existência de tempo é função dos instrumentos de medida, como mostra a seguinte 

passagem - Não existiria tempo porque não tínhamos maneira de ‘controlá-lo’ nem de 

contá-lo (Q20); em relação à compreensão de expressões coloquiais acerca do conceito de 

tempo (ex. o significado de em tempo algum), verifica-se que a maioria dos alunos não 

mostra conhecer o seu significado. 

Quanto ao Objectivo 2, constatou-se que a maioria dos alunos considera que as principais 

razões que dificultam a aprendizagem do tempo recaem: na complexidade associada ao 

conceito de tempo geológico (59%); na grande distância temporal que lhe é inerente (78%) 

e é expressa através de números consideravelmente grandes (65%) e na necessidade de 

uma grande capacidade de memorização (69%).  

Acerca do Objectivo 3 pode dizer-se que existe alguma divergência em relação à utilização 

do conceito de tempo para a compreensão de acontecimentos geológicos. Para mais de 

50% dos alunos, a referida utilização facilita um melhor entendimento da história da Terra. 

No entanto, uma percentagem acima dos 40% afirma que tal utilização é um factor 

dificultador da percepção da história da Terra. Ainda em relação a este objectivo 

obtiveram-se respostas que permitem inferir que os alunos compreendem com mais 

facilidade os acontecimentos de curta duração como, por exemplo, os sismos (72%), mas 

têm dificuldade em perceber acontecimentos que impliquem grande extensão de tempo, 

como é o caso da modelação do relevo (79%). Curiosamente, cerca de 50% dos alunos 

revelam que compreender o tempo geológico é dispensável na aprendizagem da Geologia, 

mas uma percentagem superior a 80% entende que o referido conceito é importante na 

explicação dos acontecimentos pré-históricos. 

A análise das respostas, especialmente as que se articulam com o Objectivo 1, mostram 

parecer haver alguma relação entre a posição emergente sobre a existência de um tempo 

independente de instrumentos de medida e a perspectiva de Newton sublinhada na secção 

2, quando defende que tanto o tempo como o próprio espaço não serão mais entendidos 

como simples categorias dos corpos, mas estão independente deles e para além deles. 

Sobre as dificuldades encontradas nas respostas relativas aos factores que condicionam a 

compreensão do conceito de tempo, poderão ter algum grau de articulação com o 

entendimento de Galileu Galilei, ao defender uma perspectiva eminentemente abstracta do 

tempo e visto, até, como uma realidade transcendente. São estas posições que continuarão 
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a dar sentido às questões relacionadas com razão de ser do fluir do tempo e com as 

convergências existentes entre o tempo físico e o tempo vivido.  

Em relação à importância do tempo “profundo” para a compreensão da Geologia, a posição 

dos que entendem que o “tempo” tem potencialidades para facilitar a compreensão da 

história da Terra poderá estar a manifestar alguma proximidade com uma ideia referida na 

secção 2. Do que aí se diz, pressupõe-se que é possível inculcar no tempo registos que são 

cruciais na história da Terra, na medida em que ele é visto como a “imagem móvel da 

eternidade imóvel”, isto é, do longo processo desenvolvido desde o início do planeta Terra.  

 

Considerações finais 

O processo de desenvolvimento do projecto de investigação, particularmente o trabalho 

efectuado aquando da elaboração do instrumento de recolha de dados e a análise das 

respostas no âmbito do estudo piloto, mostraram a conveniência de se proceder a uma 

reflexão, envolvendo os diversos participantes na concepção de materiais curriculares. A 

intenção é enriquecer o quadro conceptual, mas também conduzir ao reconhecimento de 

que a natureza do tempo atinge um efectivo grau de complexidade. Esta preocupação 

merece tanto mais relevo quanto não tem aparecido, de forma explícita, nos estudos que 

vêm sendo efectuados.  

Indicadores do estudo piloto apontaram a oportunidade dos objectivos formulados para o 

instrumento de recolha de dados, bem como para a respectiva adequabilidade, 

independentemente da necessidade de se procederem a naturais reajustamentos e, ainda, 

para a relevância do próprio projecto de investigação.  

                                                 

i “Deep time in schooling: contributions of students’  perceptions for the development of scientifically literate 
citizens”, em curso no Centro de Investigação em Didáctica e Formação de Formadores (CIDFF), da 
Universidade de Aveiro. 
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Resumo 

Os manuais escolares influenciam o tipo de actividades práticas realizadas em contexto de 
aula. Com o presente estudo, pretendemos analisar as actividades práticas, propostas pelos 
quatro manuais escolares do 11º ano de Biologia e Geologia, para o tema do magmatismo. 
Verificámos que dois dos manuais escolares apresentam um maior número de actividades 
práticas, distribuídas pelos assuntos, e que as actividades laboratoriais mais utilizadas são 
do tipo “ilustrativo” e de “determinação do que acontece", pouco promotoras do 
pensamento crítico e do desenvolvimento da literacia científica. Estes manuais propõem 
também actividades enriquecedoras como os exercícios CTS-A e as investigações. 

Independentemente de seguir o manual, para a planificação ou orientação sobre as 
actividades práticas a realizar, o professor deve adoptar uma atitude reflexiva e crítica face 
ao processo de ensino e aprendizagem e aos materiais didácticos disponibilizados pelos 
manuais ou desenvolvidos pelo próprio. 

Palavras-chave: Manuais Escolares, actividades práticas, actividades laboratoriais, 

magmatismo, rochas magmáticas. 

Introdução 

O manual escolar, desde que foi instituído, tem tido uma importância central no processo 

de ensino e de aprendizagem. Inicialmente, como vector transmissor de conhecimentos e 

de valores sociais e culturais, procura agora responder a outras necessidades da Escola e da 

Sociedade, como o desenvolvimento de hábitos de trabalho, integração dos vários 

conhecimentos com o quotidiano do aluno, desenvolvimento de competências científicas e, 

ainda, a formação dos alunos como cidadãos, participativos, intervenientes, ambiental e 

socialmente responsáveis (Gérard & Roegiers, 1998; Finley & Pocovi, 1999). O manual 

escolar tem ainda uma forte componente cultural em Portugal, uma vez que é um dos livros 

com maior presença na vida das famílias, por vezes, a única fonte de informação científica 

mais facilmente disponível (Silva, 1999). 

Alguns estudos nacionais, como Pereira & Duarte (1999), têm revelado uma dependência 

dos professores face aos manuais escolares, tanto na planificação como na organização da 

aprendizagem dos alunos. Esta dependência é reconhecida pelos documentos oficiais que 
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regulamentam a avaliação, certificação e adopção dos manuais escolares. Por manual 

escolar, entende-se: 

“(…)o recurso didáctico-pedagógico relevante, ainda que não exclusivo, do 
processo de ensino e aprendizagem, (…) de apoio ao trabalho autónomo do 
aluno (…) apresentando informação correspondente aos conteúdos 
nucleares dos programas em vigor, bem como propostas de actividades 
didácticas e de avaliação de aprendizagens…” (Lei nº47/2006, de 28 de 
Agosto). 

A qualidade científica e pedagógica dos manuais escolares reveste-se, actualmente, de uma 

importância acrescida, dado que influenciam a preparação das aulas, a metodologia 

seguida pelo professor e, muito em particular, o tipo e a qualidade do trabalho prático 

realizado pelos alunos:  

“…os manuais escolares […] continuam a ser na prática instituída um 
instrumento fundamental do ensino e da aprendizagem.” (Decreto-Lei 
nº261/2007, de 17 de Julho). 

A reorganização curricular do ensino básico e secundário veio acentuar a necessidade de se 

realizarem actividades práticas no ensino das ciências. Para isso, um dos blocos de 90 

minutos foi dividido, para que os alunos, em menor número, pudessem ter uma aula 

“exclusivamente de carácter prático”. Ao nível do ensino secundário, o Programa da 

disciplina de Biologia e Geologia foi elaborado segundo princípios de cariz construtivista, 

onde as actividades práticas, independentemente da tipologia, são importantes na 

aprendizagem de ciências e o professor desempenha o papel de organizador (Amador et al., 

2001). Desta forma, as actividades práticas presentes no manual adoptado são também, na 

maioria das vezes, aquelas que acabam por ser realizadas pelos alunos em contexto de aula. 

Assim, a qualidade destas influencia também a qualidade das aprendizagens em ciência. 

Nos últimos anos, têm-se realizado alguns estudos, com o propósito de avaliar os manuais 

de ciências, designadamente, quanto ao tipo de actividades laboratoriais propostas (Leite, 

1999; Leite & Esteves, 2004; Leite, 2006). Estes estudos revelaram um papel 

essencialmente passivo do aluno, que realiza as actividades laboratoriais como se de uma 

“receita culinária” se tratasse, quando segue o procedimento e chega às conclusões 

disponibilizadas, muitas vezes, na própria actividade (Leite, 2006). O aluno não se envolve 

na sua aprendizagem, não tem a oportunidade de expor e mudar as suas concepções, nem 

desenvolve capacidades de análise e de crítica. É meramente um receptor da informação, 

procurando reproduzir técnicas para corresponder às expectativas do professor (Hodson, 

1994). 
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As actividades práticas correspondem a todas as que envolvam activamente o aluno na sua 

aprendizagem, sejam elas de resolução de problemas de lápis e papel, simulações, trabalho 

laboratorial e/ou experimental ou trabalho de campo. As actividades podem desenrolar-se 

num laboratório, numa sala de aula ou num ambiente seleccionado, desde que conduzam à 

concretização dos objectivos definidos e sejam cuidadosamente planeadas e adequadas às 

pretensões de aprendizagem (Hodson, 1994; Leite, 2000). O trabalho laboratorial abrange 

as actividades que recorram a materiais de laboratório. Se houver controlo e manipulação 

de variáveis, então o trabalho é do tipo experimental. O trabalho de campo decorre fora da 

sala de aula, no meio envolvente à escola ou num local próprio para o efeito. Hodson 

(1994) propõe ainda outras opções como actividades interactivas com o computador, 

análise de casos, entrevistas, debates e desempenho de papéis, construção de modelos, 

pesquisa na biblioteca ou a elaboração de fotografias e vídeos. 

Objectivos 

Dada a ênfase posta na realização de actividades práticas, pelo Programa de Biologia e 

Geologia (Ensino Secundário), e a importância atribuída pelos professores ao manual 

adoptado, com o presente estudo pretendemos analisar o tipo de actividades práticas 

propostas para o tema Magmatismo e Rochas Magmáticas, nos manuais escolares 

disponíveis para a disciplina de Biologia e Geologia, do 11ºano (que designámos por A, B, 

C e D). Procurámos: a) conhecer a frequência das actividades práticas propostas por 

assunto e por manual, b) aferir se existe predominância de um tipo de actividade prática 

sobre os outros, c) averiguar quais os tipos de actividade laboratoriais propostas e d) quais 

as que predominam, para concluir se as finalidades inscritas no Programa de Biologia e 

Geologia estão a ser cumpridas, para o tema Magmatismo e Rochas Magmáticas. 

Metodologia 

As actividades práticas consideradas foram as que aparecem propostas ao longo do texto, 

por serem aquelas que, com maior frequência, são realizadas nas aulas. No estudo 

considerámos as actividades laboratoriais e não laboratoriais, os exercícios CTS-A e as 

investigações. Depois, procedemos à classificação das actividades laboratoriais em 

categorias, segundo uma categorização proposta por Silva & Leite (1997) (in Leite, 1999), 

que tem por base os objectivos que se pretendem atingir com a realização das actividades. 

A categoria Outras foi acrescentada por Leite (1999) para classificar actividades 
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laboratoriais que não envolvem a aprendizagem de conceitos, factos ou princípios 

científicos, nem o desenvolvimento de técnicas laboratoriais. 

A categorização das actividades realizou-se em dois momentos distintos, primeiro 

individualmente e depois os autores, em conjunto, para diminuir qualquer erro decorrente 

do processo de análise e categorização. 

Resultados e discussão 

Inicialmente, procurámos conhecer se os manuais seguiam as “sugestões metodológicas” 

do Programa de Biologia e Geologia (quadro 1) (Amador et al., 2003). Constatámos que os 

manuais A e B incorporavam mais sugestões metodológicas, com 5 actividades cada um. 

Já o manual D apresenta três, duas actividades laboratoriais e uma de interpretação de 

imagens de lâminas delgadas. O manual C recorre à sugestão sobre a formação de cristais, 

mas recorre a materiais diferentes dos propostos. 

 

Quadro 1 - Sugestões metodológicas incluídas nos manuais. 

Manuais 
Sugestões metodológicas 

A B C D 

Experiência de obtenção de cristais 
(3 propostas) 

3 3 2 1 

Construção de modelos de estruturas 
cristalinas 

1    

Observação de amostras de mão 1 1  1 

Observação de lâminas delgadas ao 
microscópio petrográfico 

 1  1 

As diferenças entre manuais também são observáveis no modo como as actividades são 

apresentadas. No manual A, há a formulação de uma questão-problema. Nos manuais B e 

D, o título das actividades remete para o objectivo da experiência. No manual C, na 

ausência de questão-problema ou de título, apenas as actividades de laboratório apresentam 

objectivos definidos para a acção. 

Quadro 2. Actividades propostas por assunto e por manual. 
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Manuais 
Assunto 

A B C D Total 

Composição dos magmas 4 2  1 7 

Diferenciação magmática/cristalização 
fraccionada 

1    1 

Minerais. Matéria cristalina 5 4 4 1 14 

Isomorfismo e polimorfismo 1 1   2 

Rochas magmáticas 3 5 2 3 13 

Total 14 12 6 5 37 

Em seguida, analisámos os manuais quanto à quantidade de actividades propostas por 

assunto (quadro 2). Verificámos que os assuntos com mais actividades são, 

respectivamente, os minerais (14), as rochas magmáticas (13) e a composição do magma 

(7), porque abrangem conceitos mais concretos, facilmente observáveis ou passíveis de 

serem explicados por analogias reproduzíveis em laboratório, possibilitando a 

implementação de actividades diversificadas. Pelo contrário, a menor exploração em 

actividades, para assuntos como a diferenciação magmática/cristalização fraccionada e o 

isomorfismo e polimorfismo, pode ser explicada pela abstracção exigida para a 

aprendizagem conceptual. 

Quanto ao número de actividades propostas por manual, sobressaem, da análise do quadro 

2, os manuais A e B, com 14 e 12 actividades respectivamente, que abrangem praticamente 

todos os assuntos. Os manuais C e D apresentam um número manifestamente menor de 

actividades. 

Quadro 3 - Categorização de actividades propostas pelos manuais escolares 

Manuais 
Categoria 

A B C D Total 

Actividades não laboratoriais 6 6 4 3 19 

Actividades laboratoriais 7 4 2 2 15 

Exercícios CTS-A  2   2 

Investigações 1    1 

Total 14 12 6 5 37 

No que respeita actividades nos manuais, as mais frequentes são as não laboratoriais 

(51%), logo seguidas pelas actividades laboratoriais (41%) (quadro 3). Dada a ênfase que o 

programa coloca nas actividades práticas, designadamente nas laboratoriais, seria de 

esperar uma maior frequência de actividades deste tipo. Contudo, os manuais C e D 
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apresentam apenas duas e o manual B, quatro. A única excepção é o manual A, que propõe 

mais actividades laboratoriais (7), tanto em relação aos outros manuais como a outras 

categorias. As actividades, consideradas não laboratoriais, envolvem a resolução de 

exercícios de papel e lápis. As actividades, como os exercícios CTS-A e as investigações, 

passíveis de envolver activamente o aluno na aprendizagem, não têm praticamente 

representação nos manuais analisados (quadro3). Apenas o manual B apresenta dois 

exercícios do tipo CTS-A, que visam a compreensão das relações entre a Geologia, a 

Tecnologia, a Sociedade e o Ambiente. Este tipo de actividade permite ao aluno a 

transferência do conhecimento conceptual para a prática e promove o desenvolvimento de 

competências científicas. O manual D apresenta uma rubrica intitulada CTSA, porém não 

promove qualquer discussão ou mobilização de conhecimentos e, por isso, não foi 

considerado exercício CTS-A. Quanto às investigações, o manual A apresenta uma 

actividade, “Investigar e Comunicar”, que propõe ao aluno a planificação de uma aula de 

campo, com pequenas orientações do manual. Todo o processo de planeamento e execução 

da actividade será realizado pelo aluno. Este tipo de actividades envolve o aluno na 

aprendizagem e promove o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas e 

um estímulo à aprendizagem por pesquisa. 

Quadro 4 - Classificação das actividades laboratoriais por categorias 

Manuais 
Categoria 

A B C D Total 

Exercício 1   1 2 

Actividades ilustrativas 2 2 1 1 6 

Actividades para a aquisição 
de sensibilidade 

     

Actividades orientadas para a 
determinação do que acontece 

3 1 1  5 

Prevê-Observa-Explica-
Reflecte (com procedimento) 

 1   1 

Outras (construção de 
modelos) 

1    1 

Total 7 4 2 2 15 

Em seguida, procedemos à categorização das actividades laboratoriais presentes nos 

manuais (quadro 4), tendo por base aspectos como: título, objectivos, procedimento, 

propostas de discussão e figuras ilustrativas das actividades. Constatámos que as 

actividades laboratoriais mais frequentes são as Actividades ilustrativas (40%) e as 

Actividades orientadas para a determinação do que acontece (33%). As Actividades 
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ilustrativas reforçam o conhecimento conceptual. O aluno conhece, à partida, o resultado 

da experiência (através do título, da introdução e do procedimento) e a actividade confirma 

esse resultado. Nas Actividades orientadas para a determinação do que acontece, o aluno 

segue um procedimento, mas não conhece, desde logo, os resultados a atingir com essa 

actividade, pelo que, estas são orientadas para a construção de conhecimento conceptual. 

Não se encontraram Actividades para a aquisição de sensibilidade para fenómenos, uma 

vez que as actividades analisadas não envolviam o reforço do conhecimento conceptual 

através dos diferentes órgãos dos sentidos (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2006). 

Em Geologia, a observação, a interpretação e a compreensão dos objectos e do registo dos 

processos geológicos são competências importantes à apreensão do contexto geológico do 

meio envolvente, pelo aluno, e à análise de situações de exploração de georecursos, riscos 

geológicos, ou impactes ambientais. Pelas razões enumeradas, as actividades de 

manuseamento e de classificação de amostras de mão, de rochas e minerais, são 

indissociáveis do ensino e aprendizagem do Magmatismo e Rochas Magmáticas.  

A categorização das actividades laboratoriais, presentes em três manuais, baseou-se, 

essencialmente, no procedimento (quadro 4 e 5). 

Quadro 5 - Tipos de actividades laboratoriais por assunto. 

Manuais 
Assunto 

E AASF  AI  AODA POER Outros 

Composição dos magmas    2   

Diferenciação 
magmática/cristalização 

fraccionada 
      

Minerais. Matéria cristalina   6 2  1 

Isomorfismo e polimorfismo       

Rochas magmáticas 2   1 1  

E - exercícios; AASF - actividades para a aquisição de sensibilidade para fenómenos; AI - 
actividades ilustrativas; AODA - actividades orientadas para a determinação do que acontece; 

POER - prevê-observa-explica-reflecte. 
 

No manual A, pede-se ao aluno que, através da observação de critérios como a cor, a 

textura e a identificação dos minerais presentes, preencha um quadro-resumo. O manual D 

recorre a uma chave dicotómica para classificação das amostras de rochas, pelo que a 

actividade está dependente das rochas descritas. Estas actividades foram categorizadas 

como exercícios, porque os alunos, através do manuseamento das amostras, praticam 
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técnicas de análise macroscópicas das rochas. No manual B, o procedimento orienta o 

aluno para observação dos critérios de análise de uma rocha magmática. Ao aluno é 

facultado material de laboratório diversificado, utilizado na identificação de qualquer tipo 

de rocha. Perante esta situação, terá de prever que materiais utilizar e como utilizar. Na 

discussão, é solicitada a justificação da classificação realizada e a inferência do ambiente 

de formação, para cada amostra de rocha. Esta actividade exige maior envolvimento 

cognitivo, a mobilização dos conhecimentos adquiridos e promove a reconstrução do 

conhecimento conceptual, pelo confronto com as concepções sobre os conceitos estudados 

(Tenreiro-Vieira e Vieira, 2006). Pelas razões apresentadas, categorizámos a actividade 

como Prevê-Observa-Explica-Reflecte. 

Analisámos ainda a distribuição das actividades laboratoriais por assunto (quadro 5). Os 

minerais e as rochas magmáticas são os assuntos que apresentam maior número de 

actividades laboratoriais. Já a diferenciação magmática/cristalização fraccionada e o 

isomorfismo e polimorfismo, não são abordados experimentalmente. Esta diferença, 

quanto ao número de actividades laboratoriais observadas, relaciona-se com a 

complexidade dos processos envolvidos. Os processos geológicos que envolvem os 

minerais e as rochas podem ser explicados por intermédio de analogias, reproduzíveis em 

laboratório, o que não acontece com outros conceitos mais abstractos. 

Conclusões 

A importância atribuída, pelos professores, aos manuais escolares, na orientação do 

trabalho da sala de aula e das actividades práticas, motivou a realização do presente estudo. 

Num primeiro momento, procedemos à categorização das actividades propostas para o 

ensino do tema Magmatismo e Rochas Magmáticas, pelos manuais escolares de Biologia e 

Geologia (11ºano). Em seguida classificámos as actividades laboratoriais, usando a 

categorização proposta por Silva & Leite (1994) (in, Leite, 1999).  

Concluímos que, relativamente às actividades práticas, os manuais A e B são aqueles que: 

a) melhor seguem as orientações do Programa de Biologia e Geologia; e b) possuem uma 

maior frequência e distribuição pelos assuntos. A quantidade de actividades laboratoriais e 

não laboratoriais presentes nos manuais é semelhante. No entanto, os exercícios CTS-A e 

as investigações são praticamente inexistentes. 

As actividades laboratoriais mais utilizadas são do tipo “ilustrativo” e de “determinação do 

que acontece”, orientadas para o reforço conceptual e para a construção de conhecimento 
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conceptual, mas que menos facilmente permitem o desenvolvimento de capacidades e 

atitudes. No entanto, como afirma Leite (1999), a complexidade de uma actividade não 

confere valor didáctico à aula, nem a simplicidade é sinónimo de inadequação. O sucesso 

de uma actividade laboratorial está dependente de uma actividade estruturada e adequada 

aos objectivos definidos. 

Para o tema do Magmatismo e Rochas Magmáticas, dos 4 manuais escolares analisados, 2 

permitem, desde logo, ao professor um ensino mais próximo do pretendido pelo programa 

da disciplina. Contudo, não significa que o professor os utilize passivamente, pelo 

contrário, implica uma atitude reflexiva e crítica dos métodos de ensino e dos materiais 

didácticos a utilizar. 
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Resumo 

A investigação científica em curso nas Universidades e Centros de Investigação tem um 
potencial de sensibilização e motivação para a ciência real que importa transferir para o 
ensino das ciências corrente nas escolasd. Este trabalho descreve uma proposta didáctica 
para o 3º ciclo do E. B., nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química, em torno 
da temática “actividade enzimática” resultante da transferência da investigação em 
Biotecnologia para o ensino de Ciências no Ensino Básico, envolvendo três processos 
científicos: Coagulação do leite, usando enzimas coagulantes extraídas das flores de 
Cynara cardunculus(cardo do coalho); imobilização de enzimas em alginato de sódio; 
hidrólise de lípidos utilizando lipases.  

Introdução 

As “Orientações Curriculares” (M.E., 2000) para o Ensino Básico, associam o ensino das 

Ciências Naturais e das Ciências Físico-Químicas. Esta abordagem conjunta permite 

compreender questões comuns, adquirir saberes unificadores e a adopção de metodologias 

laboratoriais comuns na resolução de problemas e condução de investigações. 

O movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) aponta para um ensino que tenha uma 

validade cultural e vise ensinar a cada cidadão o essencial de uma formação científica e 

tecnológica (Santos, 1999), através de uma gestão flexível do currículo, da 

interdisciplinaridade e integração do conhecimento científico, do enfoque na abordagem 

de temáticas do quotidiano dos alunos e do contacto com a realidade da produção do 

conhecimento científico em que os alunos se envolvam com a consequente aquisição de 

uma relevância pessoal (Rebelo, 2000).  

O trabalho dos cientistas é, por si só, o melhor exemplo de relevância social da Ciência, 

na medida em que lida com problemas, tanto do conhecimento, como da interacção 
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conhecimento-sociedade, nos quais se aplicam conceitos básicos e metodologias em que 

se interligam Ciência e Tecnologia para resolver problemas práticos envolvendo 

experimentação. A Ciência é, essencialmente, produção de conhecimento científico e 

importa, inserir a Educação em Ciência no contexto da própria produção da Ciência. 

A Biotecnologia como uma área de grande impacto na vida quotidiana, utilizando 

tecnologias muito variadas e com carácter multidisciplinar, constitui um quadro para o 

desenvolvimento de propostas didácticas integradoras de conhecimentos, favorecendo o 

desenvolvimento de competências de trabalho prático e experimental, potenciadoras de 

competências de raciocínio e permitindo um ensino relacionando Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. Nesta perspectiva, pretende-se “demonstrar na prática”, que a Biotecnologia 

pode contribuir para uma cultura científica adequada aos alunos do 3º ciclo da 

escolaridade básica, entusiasmando-os, para que possam enveredar por percursos 

científico-tecnológicos (Cachapuz et al, 2002), ultrapassando a falta de encantamento e o 

crescente desinteresse cultural dos jovens pelo progresso e futuro da ciência e pelas 

questões relacionadas com a ciência na sociedade (Canavarro, 1999). 

No fabrico do queijo, em particular no sul de Portugal, o cardo, Cynara cardunculus L., 

tem sido tradicionalmente utilizado como agente coagulante pelo facto de os componentes 

do seu capítulo floral, de intensa cor violeta, possuírem uma alta concentração de enzimas 

proteolíticas com elevada capacidade coagulante (cardosina). No Centro de 

Desenvolvimento de Ciências e Tecnologias de Produção Vegetal, da Universidade do 

Algarve tem-se desenvolvido uma linha de investigação sobre a actividade destas enzimas 

(Sales-Gomes, 2002, 2005, Ferreira; 1998). É objectivo deste trabalho a transferência dos 

conhecimentos e da metodologia de investigação para o desenvolvimento de actividades 

educativas no Ensino Básico, nomeadamente, em torno de três processos científicos: 

Coagulação do leite, usando enzimas extraídas de Cynara cardunculus; imobilização de 

enzimas e hidrólise de lípidos utilizando lipases. 

Proposta de Desenvolvimento de uma Unidade Curricular 

O tema será proposto posteriormente ao estudo da Digestão com a colocação de uma 

questão para debate: O que acontecerá ao leite durante a digestão?,  privilegiando o 

trabalho em pequenos grupos, sobre o que os alunos sabem sobre a digestão do leite. Esta 

questão permitirá a explicitação dos conceitos dos alunos num contexto de reflexão 
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cooperativa sobre o tópico “actividade enzimática” no quadro de uma matéria sobre a qual 

já tiveram uma aprendizagem formal.  

No sentido de confrontar as conceptualizações dos alunos com o conhecimento mais 

formal, os alunos são remetidos para a leitura de um texto sobre a composição do leite e 

as alterações que sofre durante a digestão. Em complemento da leitura é entregue outra 

ficha (Fig.1) facilitadora da análise do texto e do registo das informações pertinentes para 

o desenvolvimento da sua conceptualização anterior. No final, o professor desenvolve a 

conceptualização pretendida, sublinhando a actividade enzimática na digestão da 

componente proteica do leite.  

 

1- Completa o seguinte quadro sobre a digestão do leite… 

 

Nutrientes do leite Local da digestão Processo digestivo Enzima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2-Agora vamos organizar os teus conhecimentos  
 
 
 
 

                            

 

Fig.1- Ficha III 

O que acontece ao 
leite na digestão? 

 

 

 

Num segundo momento coloca-se a questão “o que acontece ao leite na sua 

transformação em queijo? ” (Fig. 2). Numa lógica construtivista da aprendizagem, os 

alunos iniciam a abordagem da questão pela expressão dos seus conhecimentos. Os 

conhecimentos expressos pelos alunos são confrontados com informação que lhes 

permita a sua revisão. Seguidamente, é apresentado um vídeo mostrando a produção 

artesanal de queijo utilizando a flor de cardo. Para estimular a adopção de estratégias de 
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aprendizagem significativas, tiram informação do filme comparando-as com os seus 

conhecimentos anteriores e utilizando-se a técnica do V de Gowin para sistematizar o 

conhecimento formal.  

 

O que acontece ao leite na sua transformação em queijo? 

 
2- O que já sabemos: 
3- O que aprendemos com o vídeo?                                           
                                                                                                 Fig.2-Ficha III 

 

Em debate colectivo centrado no professor faz-se a analogia com a digestão do leite no 

estômago (Fig.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

Fig.3- Um “Powerpoint” sistematiza a “digestão” do leite. 

 

Num momento seguinte apresenta-se um procedimento simples que permitirá aos alunos 

familiarizarem-se com técnicas laboratoriais e modelos experimentais (Produção de 

queijo: Protocolo I).  

O modelo aprendido permite iniciar uma actividade de investigação sobre os factores que 

influenciam a velocidade de reacção. Diferentes condições de temperatura e pH serão 
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testados a partir das sugestões dos alunos. Os alunos aprendem a definir uma questão-

problema, inventariar os factores intervenientes, seleccionar a variável independente, 

controlar as restantes variáveis intervenientes, identificar a variável dependente e 

operacionalizar a sua medida.  

Num quinto momento, já com conhecimentos específicos sobre o modo de acção das 

enzimas na reacção, os alunos aprendem uma técnica específica para a imobilização da 

enzima, substituindo, deste modo a técnica anterior do uso directo da infusão de flor de 

cardo. Este procedimento, pretende uma aprendizagem de técnicas específicas, mas 

também, a surpresa e a beleza de um procedimento que revela como a ciência e a 

tecnologia integram conhecimentos práticos para abordar questões específicas. 

 

Fig.4- Protocolo sugerido pelos alunos- Ensaio em Continuo 

 

Seguidamente, os alunos são desafiados a reproduzir um modelo (Fig. 4) para testar 

experimentalmente as melhores condições para uma produção industrial de queijo em 

laboratório, utilizando a técnica de enzima imobilizado e integrando as aprendizagens 

sobre os “óptimos” de reacção. Apresentando um modelo geral de coluna, os grupos de 
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alunos são desafiados a planear um procedimento integrando as aprendizagens sobre a 

eficiência de reacção. As propostas são discutidas e um procedimento experimental é 

delineado e realizado pelos alunos. A utilização do frio e da temperatura óptima para a 

reacção no recipiente de recolha terão de ser percepcionadas pelos alunos e os resultados 

deverão permitir um debate em torno deste facto. 

Um sétimo momento corresponde à sistematização das aprendizagens efectuadas por 

intermédio de um “power-point” que integra a reflexão colectiva num quadro globalizador 

das aprendizagens. 

Uma questão final é levantada: como utilizar os conhecimentos sobre actividade das 

enzimas para abordar o problema de recuperar águas poluídas por gorduras. 

Os grupos propõem hipóteses a partir dos seus conhecimentos e de uma pesquisa sobre o 

tema. O professor funciona como organizador do debate e da construção de um modelo 

integrando as aprendizagens. Pretende-se que os alunos identifiquem a necessidade de 

utilizar lipases e a verificação das condições óptimas para a sua acção e modos de 

proceder. A discussão das propostas terá como resultado um procedimento concreto cuja 

verificação experimental permitirá explicitar os princípios subjacentes. 

Podem ser testados os conhecimentos referentes ao conteúdo “enzima” através de fichas 

de avaliação em suporte digital, em que aluno obterá de imediato a avaliação dos seus 

conhecimentos.  

Pacote Didáctico 

Os materiais para desenvolver esta Unidade, são disponibilizados num “pacote didáctico” 

(Palma, 2007) (Fig. 5 e 6) em formato digital (CD) onde se incluem um conjunto de 

recursos sugestivos, como fichas de trabalho e de leitura, powerpoint, vídeos e ainda 

textos de apoio à fundamentação científica dos professores sobre o tema.  
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Fig.5  -Apresentação de abertura do CD 

 

 

Fig. 6- Organização do CD  

 

Conclusão 

Esta proposta curricular afirma uma aprendizagem da ciência mais autêntica, dando maior 

ênfase aos processos de pensamento e métodos de trabalho típicos da actividade científica 

e tecnológica, bem como à socialização dos alunos com a actividade real que se 

desenvolve em centros de investigação, dando uma visão da Ciência como actividade 

humana. Esta proposta situa a aprendizagem das ciências no contexto da sociedade, como 

instrumento explicativo, tornando possível uma compreensão do mundo, e como 

instrumento interventivo, permitindo uma acção transformadora sobre o meio.    

As actividades propostas organizam-se de um modo construtivista, partindo das 

concepções dos alunos para um processo de pesquisa ou problematização. A lógica de 

Mudança Conceptual é dominante em actividades centradas na pesquisa e descodificação 

de informação, enquanto que em actividades de natureza laboratorial a estrutura é 

essencialmente do tipo de Ensino por Pesquisa. A Aprendizagem por Transmissão é 

utilizada relativamente às técnicas laboratoriais e na construção de modelos, enquanto que 

a sua utilização se estrutura como investigação numa lógica de Ensino por Pesquisa. O 
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desafio final constitui uma experiência de Ensino Baseado em Problemas, seguindo de 

perto a própria experiência da investigação que originou a proposta. 
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Resumo 

Neste estudo é apresentada uma estratégia para o ensino e a aprendizagem da estrutura 
interna da Terra, baseada na realização de duas fichas de trabalho A e B. A primeira é 
relativa à construção de um modelo analógico e a segunda à selecção, interpretação e 
síntese da informação apresentada na própria ficha de trabalho e no manual escolar de 
Ciências da Natureza, com vista à avaliação do desenvolvimento de competências. No 
estudo participaram 68 alunos do sétimo ano de escolaridade. O objectivo principal 
consistiu em avaliar a progressão nas aprendizagens. Verificou-se que os alunos 
apresentaram dificuldades, em especial na resolução da ficha de trabalho B que consistia 
na construção de um modelo da estrutura interna da Terra. 

Palavras-chave: Modelos para o ensino; estrutura interna da Terra; desenvolvimento de 

competências. 

Introdução 

A educação em ciências promove o desenvolvimento de competências, constituindo as 

actividades práticas estratégias importantes para as aprendizagens dos alunos. Algumas 

destas actividades como, por exemplo, para o estudo da estrutura interna da Terra, podem 

ser desenvolvidas através da modelagem, cujo termo significa construção, avaliação e 

revisão de um modelo em resposta a um problema específico (Gobert, 2000; Prins et al., 

2008). 

Os modelos da estrutura interna da Terra constituem um tema complexo e abstracto, tanto 

mais quanto menor o grau de escolaridade dos alunos. Partindo deste pressuposto, 

pretendeu-se encontrar uma resposta ao seguinte problema: Será que os alunos do 7º ano 

de escolaridade melhoram as suas aprendizagens, relativas aos modelos da estrutura interna 

da Terra, se realizarem as mesmas actividades em dois momentos distintos, intervalados 

por um momento de leccionação? 

Face à questão central estabeleceram-se os seguintes objectivos: desenvolver e avaliar uma 

estratégia para o ensino e aprendizagem dos modelos da estrutura interna da Terra para 

alunos do 7º ano de escolaridade; conhecer as suas ideias prévias através da construção de 

modelos; avaliar o desenvolvimento de competências através da implementação de uma 
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ficha de trabalho em dois momentos, intervalados por uma etapa de leccionação; avaliar a 

construção de modelos da estrutura interna da Terra, após a leccionação do tema. 

Metodologia 

Participantes 

Participaram 68 alunos de três turmas que no ano lectivo de 2008/2009 frequentavam o 

7ºano de escolaridade numa Escola Secundária, com terceiro ciclo, na zona centro de 

Portugal. Os alunos tinham uma idade média de 12,2, compreendida entre os 12 e os 15 

anos, 33 eram do género feminino e 35 do género masculino. 

Instrumentos 

Grelha de avaliação dos modelos (grelha A) – elaborada com base nos objectivos definidos 

para a construção dos modelos (quadro 1). 

Quadro 1 – Concepções dos alunos após a análise da ficha de trabalho A. 

Concepção Descrição da Concepção 

A Não englobam qualquer conceito relacionado com os modelos para o 
ensino da estrutura interna da Terra. 

B Englobam conceitos relacionados com os modelos para o ensino da 
estrutura interna da Terra, mas de forma desconexa. 

C Aproximação aos modelos para o ensino da estrutura interna da Terra. 

D Retrata um modelo para o ensino da estrutura interna da Terra. 

 

Grelha de avaliação das respostas (grelha B) – elaborada com base nos objectivos 

definidos para a ficha de trabalho “Modelos da Estrutura Interna da Terra (quadro 2). 

Quadro 2 – Questões da ficha de trabalho B. 

Questões Descrição  

1 Pretende-se que o aluno interprete a figura 1 que inclui os dois modelos para a 
compreensão da estrutura interna da Terra. A figura está representada à escala e 
devidamente legendada, possibilitando a identificação dos modelos ”Químico” (I) e 
“Físico” (II). 

2 Pretende-se que o aluno compare os modelos representados na ficha de trabalho com os 
modelos apresentados no manual adoptado, assinale as diferenças e apresente uma 
explicação.  

3 Pretende-se que o aluno interligue os dois modelos num só, tendo em conta a 
distribuição espacial de cada camada.  
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4 Pretende-se que o aluno distinga a crosta continental da crosta oceânica, conseguindo 

referir em qual das duas se consegue atingir mais rapidamente o manto, por perfuração.  

5 Pretende-se que o aluno distinga as diferentes unidades dos modelos propostos. 

 

Procedimentos 

O estudo empírico decorreu com a implementação de duas fichas de trabalho, A e B, 

aplicadas em dois momentos diferentes (1 e 2), como traduz o quadro 3. 

Quadro 3 – Planificação do tema “Modelos da Estrutura Interna da Terra” 

Momentos Estratégia Tempo Desenvolvimento 

M
om

en
to

 
0 

Motivação para o 
tema  20 

min 

- Explicação do conceito de modelo; 

- Referência à importância da definição de critérios para 
a construção de modelos. 

Implementação da 
ficha de trabalho A 

1 
T

em
po

 L
ec

ti
vo

 

25 
min 

- Resolução de uma ficha diagnóstica, com uma pequena 
introdução sobre a evolução do modelo da Estrutura 
Interna da Terra, cujo objectivo era diagnosticar as ideias 
prévias dos alunos, através da construção de modelos;.  

M
om

en
to

 1
 

Implementação da 
ficha de trabalho B 

1 
B

lo
co

 
L

ti

90 
min 

- Informação, por parte da professora, da existência de 
dois modelos explicativos da Estrutura Interna da Terra; 

- Realização da ficha de trabalho “Modelos da Estrutura 
Interna da Terra”, com consulta do manual escolar.  

M
om

en
to

 
0 

Leccionação da 
matéria e correcção 
da ficha de trabalho 

45 
min 

- Entrega das fichas de trabalho.  

- Correcção da resposta 1 e 3 no quadro de giz; 

- Correcção oral das restantes questões. 

Implementação da 
ficha de trabalho A 1 

B
lo

co
 L

ec
tiv

o 

45 
min 

- Repetição da ficha de trabalho com o objectivo de 
avaliar o desenvolvimento de competências pelos alunos. 

M
om

en
to

 
2 

Implementação da 
ficha de trabalho B 

Trabalho 
de Casa 

- Construção de um modelo da estrutura interna da Terra. 

 

Análise e Interpretação dos Resultados das Fichas de Trabalho 

Momento 1 

Procedeu-se à avaliação dos modelos construídos pelos alunos. Pretendeu-se, utilizando a 

grelha de avaliação, conhecer a distribuição da frequência relativa das concepções (tabela 

1) e, posteriormente, efectuar uma análise qualitativa para compreender as camadas e/ou os 

termos relacionados que figuram em maior número nas suas representações. 

Tabela 1 – Frequências relativas do tipo de concepções avaliadas no momento 1. 
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Concepção N.º da amostra Frequência relativa (%) 

A 9 13,24 

B 45 66,18 

C 14 20,58 

D 0 0 

Total 68 100% 

 

A análise dos dados permitiu verificar que 45 alunos têm concepções do tipo B e nenhum 

se enquadra nas concepções do tipo D. Os alunos que apresentam as concepções B 

referem, maioritariamente, a existência de placas tectónicas à superfície ou próximo desta, 

imediatamente abaixo da crosta; bem como a presença de lava no interior da Terra, 

associando-a ao núcleo. Apesar do termo “lava” ser incorrecto, foi considerado válido 

nesta etapa pelo facto de não ter sido, ainda, leccionada a temática da actividade vulcânica, 

sendo a distinção entre magma e lava um dos objectivos da unidade. Estas informações 

traduzem falta de conhecimentos sobre o interior da Terra e a não compreensão da 

importância de critérios para a sua interpretação. Alguns dos participantes referiram que os 

seus modelos traduzem aquilo que aprenderam em filmes e documentários relacionados 

com a temática em estudo. 

Com estes resultados, considerou-se importante, antes da leccionação, utilizar uma ficha de 

trabalho cujas questões permitissem compreender se as ideias prévias dos alunos 

permaneciam, em especial as relativas à questão 5. A ficha de trabalho foi resolvida com 

utilização do manual escolar. Depois de aplicada, procedeu-se à correcção de cada um dos 

exercícios, utilizando a grelha de avaliação B. No final, fez-se o somatório e aplicaram-se 

os critérios de avaliação adoptados na Escola onde se realizou o estudo. Contabilizaram-se 

as classificações dos alunos e calculou-se a frequência relativa (tabela 2). 

Tabela 2 – Frequências relativas das classificações, no momento 1. 

Classificação 
Fraco 

(0-20%) 

Reduzido 

(21-49%) 

Satisfaz no 
mínimo 

(50-55%) 

Satisfaz 

(56-74%) 

Satisfaz 
Bastante 

(75-89%) 

Satisfaz 
Plenamente 

(90-100%) 
Total 

N.º de alunos  

 
9 40 4 9 4 2 68 

Frequência 
Relativa (%) 

13,24 58,82 5,88 13,24 5,88 2,94 100 
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Através da análise dos dados verificou-se que 49 participantes obtiveram resultados 

inferiores a 50% e apenas 2 atingiram a menção “satisfaz plenamente”. Considerou-se, 

também, importante analisar o desempenho dos alunos em cada exercício da ficha de 

trabalho (tabela 3). 

Tabela 3 - Frequências relativas das classificações quantitativas, por exercício, no momento 1. 

N.º de respostas Frequência relativa, por exercício (%) Classificação 
Quantitativa 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0-20% 1 50 27 18 51 1,47 73,53 39,7 26,47 75 

21-49% 23 10 23 1 1 33,83 14,71 33,83 1,47 1,47 

50-55% 10 2 10 13 2 14,71 2,94 14,71 19,12 2,94 

55-74% 20 1 1 2 0 29,41 1,47 1,47 2,94 0 

75-89% 7 4 1 1 1 10,29 5,88 1,47 1,47 1,47 

90-100% 7 1 6 33 13 10,29 1,47 8,82 48,53 19,12 

Total 68 68 68 68 68 100 100 100 100 100 

 

Através da interpretação dos dados verificou-se que, apesar da maior incidência de 

resultados inferiores a 50%, os exercícios números 1 e 4 obtiveram, na globalidade, uma 

percentagem positiva, destacando-se o resultado do exercício 4, em que 33 alunos 

obtiveram a classificação de “satisfaz plenamente”; os piores resultados corresponderam ao 

exercício número 2, seguido do número 5. 

Face às diferenças de resultados obtidos nos 5 exercícios e do facto da maioria se situar na 

classificação reduzido, formularam-se duas possibilidades de explicação: 1) a maioria dos 

alunos não compreendeu/interpretou de forma correcta os enunciados da ficha de trabalho; 

2) a maioria dos alunos seleccionou a informação do manual de forma incompleta e/ou 

incorrecta. 

Para compreender melhor os resultados, considerou-se importante efectuar a análise de 

cada exercício. No exercício 1 pretendia-se que os alunos indicassem as características das 

camadas da figura 1, enumeradas de A a H, nomeadamente o nome, os limites superior e 

inferior e as características que as distinguem, face ao critério de classificação adoptado. 
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Figura 1 - Modelo da estrutura interna da Terra: A, A1, A2, B e C: divisões com base na 
composição química; D, E, F, G e H: divisões com base nas propriedades físicas 

 

De um modo geral, verificou-se que os alunos: 

- em média, não tiveram dificuldades em preencher o item relativo às propriedades de cada 

camada, em especial as do núcleo, mas não efectuaram uma identificação correcta; 

- leram, de forma correcta, as espessuras da crosta continental (20 a 70km de 

profundidade) e oceânica (5 a 10km de profundidade), mas a maioria não referiu o limite 

superior desta camada (0km); 

- consideraram que o manto tem início aos 70km de profundidade, ou seja, basearam-se na 

espessura máxima para a crosta continental; 

- consideraram que o interior da Terra tinha interrupções, uma vez que o limite inferior de 

uma camada não coincidia com o limite superior da camada que lhe está imediatamente 

abaixo; 

- por vezes, não tiveram noção da posição espacial, referindo que as camadas interiores 

estão a menor profundidade que as intermédias (por exemplo, o núcleo interno tem início 

aos 1200km e o núcleo externo aos 2900km)! 
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Algumas destas respostas podem explicar-se pelo facto de: 

- os alunos seleccionaram a informação, mas não a interpretaram correctamente. Por 

exemplo, o manual escolar refere que o núcleo interno tem um raio de 1200km. Ora, se na 

figura 1 da ficha de trabalho, os alunos podiam ler que o raio terrestre é de 6370km, que 

coincide com o limite do núcleo interno, o seu início terá de corresponder à diferença 

(5170km). Esta situação leva a supor que a maioria, dos alunos, tem dificuldade em 

interpretar a informação, usando apenas a que está facilmente disponível. 

- quando a mesma informação aparece na forma pictórica e verbal, os alunos optam, 

normalmente, pela forma pictórica e não interligam os dados. 

No exercício 2 pretendia-se que comparassem o modelo da figura 1 da ficha de trabalho 

com os modelos apresentados no manual escolar, mencionassem as diferenças e 

formulassem uma explicação. Através da análise da tabela 2 e das grelhas de avaliação 

verificou-se que: 

- dos 73,53% que obtiveram classificação inferior a 20%, 58,5% correspondem a cotação 

zero; 

- apenas 11,76% obteve resultados iguais ou superiores a 50%. 

Apesar destes valores, constatou-se que a cotação atribuída incidiu: 

- na identificação das diferenças entre os dois modelos, no entanto, não justificaram as suas 

respostas. 

- na identificação do núcleo no modelo químico, bem como a resposta à utilização do 

termo endosfera no modelo físico. 

Com o exercício 3 pretendia-se que os alunos referissem e justificassem a composição 

química da litosfera. Através dos dados da tabela 2 e das grelhas de avaliação, verificou-se 

que: 

- 25% dos que obtiveram classificação inferior a 20%, registaram zero pontos; 

- 33,3% consideraram o SiAl e o SiMa como constituintes da litosfera e 18,75% 

fundamentaram; 

- 2,08% referiram a composição química da litosfera de forma correcta, 4,17% 

acrescentaram uma justificação, ainda que incompleta, e 10,42% obtiveram a cotação total. 
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Assim, constatou-se que a maioria dos alunos considerou que a litosfera incluia apenas a 

crosta. Indicaram que a litosfera se situa entre os 0 e os 30km, o que revela que não 

souberam ler a informação do manual, nomeadamente “a parte superior desta camada 

[manto superior] forma, com a crusta, a litosfera” (Antunes et al., 2006: 185). 

O exercício 4 teve como objectivo a selecção do tipo de crosta que permite, por perfuração, 

atingir mais rapidamente o manto. Através dos dados da tabela 2 e da grelha de avaliação 

pode constatar-se que: 48,53% atingiram o objectivo; 19,12% identificaram correctamente 

a crosta oceânica sem justificar; 26,47% não responderam ou fizeram-no de forma 

incorrecta. A leitura, no manual, de “a crosta é mais espessa sob os continentes e mais fina 

sob os oceanos” (Antunes et al., 2006: 184), facilitou a resolução. 

Por último, o exercício cinco pretendia que os alunos indicassem a localização do magma, 

com base nas propriedades físicas das camadas estudadas. Através da análise dos dados 

verificou-se que: 75% dos alunos não responderam correctamente à questão, continuando a 

referir que o magma se encontra no núcleo externo; apenas 19,12% referiram que o magma 

se encontra na astenosfera. Estes resultados mostram que a maioria dos alunos mantém as 

suas ideias e confunde o significado dos estados de rigidez, considerando líquido e plástico 

como sinónimos. 

Após esta análise, as fichas de trabalho foram entregues aos alunos devidamente cotadas e 

procedeu-se à sua correcção. Antes da exploração dos materiais didácticos (ficha de 

trabalho e manual escolar), os alunos foram informados que iriam resolver, de novo, na 

aula, a ficha de trabalho com o objectivo de compreender se, após correcção oral e/ou 

escrita dos exercícios propostos, melhorariam os seus resultados. Salienta-se que a 

resolução das questões 1 e 3 foi parcialmente feita no quadro. A leccionação decorreu no 

primeiro tempo lectivo de um bloco e o segundo tempo foi destinado à resolução 

individual da ficha de trabalho (momento 2). 

 Momento 2 

Como no momento 1, contabilizaram-se as classificações dos alunos e calculou-se a 

frequência relativa (tabela 4). 
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Tabela 4 – Frequências relativas da classificação no momento 2. 

Classificação 
Fraco 

(0-20%) 

Reduzido 

(21-49%) 

Satisfaz no 
mínimo 

(50-55%) 

Satisfaz 

(56-74%) 

Satisfaz 
Bastante 

(75-89%) 

Satisfaz 
Plenamente 

(90-100%) 
Total 

N.º de alunos  

 
0 3 2 15 27 21 68 

Frequência 
Relativa (%) 

0 4,41 2,94 22,06 39,71 30,88 100 

 

Através da análise dos dados verificou-se que apenas 3 alunos obtiveram resultados 

inferiores a 50% e 48 alunos resultados iguais ou superiores à menção de “satisfaz 

bastante”. Da mesma forma, analisou-se o desempenho dos alunos em cada exercício da 

ficha de trabalho (tabela 5). 

Tabela 5 - Frequências relativas da classificação, por exercício, no momento 2. 

N.º respostas Frequência relativa, por exercício (%) Classificação 
Quantitativa 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0-20% 0 21 1 4 15 0 30,88 1,47 5,88 22,06 

21-49% 1 16 3 0 0 1,47 23,53 4,41 0 0 

50-55% 0 9 15 8 11 0 13,24 22,06 11,76 16,18 

55-74% 6 2 4 0 1 8,82 2,94 5,88 0 1,47 

75-89% 5 11 5 0 1 7,35 16,18 7,35 0 1,47 

90-100% 56 9 40 56 40 82,35 13,24 58,82 82,35 58,82 

Total 68 68 68 68 68 100 100 100 100 100 

 

Através da interpretação dos dados verificou-se que: 

- em média, os alunos obtiveram resultados superiores a 50% em todos os exercícios, à 

excepção do número 2. Os exercícios 1 e 4 foram os que apresentaram melhores cotações, 

seguidos do exercício 3. 

Relativamente ao exercício 1, verificou-se que a incorrecção incidiu, essencialmente, no 

limite inferior da mesosfera, em que a maioria dos alunos referiu 700km, em vez dos 

2900km. Refere-se que, aquando da interpretação dos dados do manual, estes foram 

registados no quadro pela ordem em que surgiam. A mesosfera estava incluída na parte 

inferior do manto superior (200-700km) e no manto inferior (700-2900m). Supõe-se que 
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alguns dos alunos, embora registem toda a informação, só seleccionam a que lhes surge em 

primeiro lugar. 

No exercício 2, a maioria dos alunos continua a não justificar as diferenças entre os 

modelos apresentados, ou por dificuldade de expressão escrita, ou mesmo por falta de 

empenho e atenção. 

No exercício 3, verificou-se que 40 participantes obtiveram a cotação total e apenas 1 

obteve 0, por falta de resposta. Quase todos indicaram a composição química da litosfera, 

de forma correcta. A diferença de cotações reflecte a melhor ou pior capacidade de 

expressão e fundamentação escrita. 

No exercício 4, 56 participantes obtiveram a cotação total, referindo-se que a restante 

distribuição se deve a alunos que não justificaram (8) e que não responderam (4). 

Por último, no exercício 5 verifica-se, em alguns casos, a repetição do erro. Alguns 

continuam a considerar a presença do magma no núcleo externo devido ao seu estado 

líquido. De modo incompleto, houve referência ao manto superior e/ou falta de 

argumentação. 

Após esta etapa foi sugerido aos alunos que construíssem, novamente, como trabalho de 

casa, um modelo da estrutura interna da Terra (ficha de trabalho A). O resultado da 

avaliação dos modelos é apresentado na tabela 6. 

Tabela 6 – Frequências relativas do tipo de concepções avaliadas no momento 2. 

Concepção N.º da amostra Frequência relativa (%) 

A 0 0 

B 16 23,53 

C 36 52,94 

D 16 23,53 

Total 68 100% 

Verifica-se que 36 participantes têm concepções do tipo C e os restantes estão distribuídos, 

em igual número, nas concepções do tipo B e D. Refere-se que, apesar dos alunos 

conhecerem o nome das camadas dos modelos da estrutura interna da Terra, não têm 

cuidado na sua representação. Por exemplo, todas as respostas com concepções do tipo B 

apresentam o mesmo erro, pois consideram a crosta continental por baixo da crosta 

oceânica, quando na ficha de trabalho, no segundo momento, todos haviam respondido de 

forma correcta. Consideram que a crosta continental, sendo mais espessa, se encontra por 
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baixo da oceânica, uma desatenção tendo em conta que a distinção entre estas duas 

camadas foi analisada durante a leccionação. 

Conclusões 

Verificou-se que os alunos melhoraram a sua participação, durante o processo de 

aprendizagem, porém, o desenvolvimento de competências ao nível da interpretação e 

aplicação de conhecimentos não foi muito significativo. Por exemplo, o exercício 2, que 

exige uma fundamentação teórica, apresenta 54,41% de respostas classificadas abaixo dos 

50%. Este dado mostra que traduzir os conhecimentos para o papel foi uma das principais 

dificuldades dos participantes. Outra preocupação deve-se à permanência das ideias 

prévias, como mostram as respostas ao exercício 5, em que alguns alunos continuam a 

confundir os estados físicos dos materiais do interior da Terra. 

A dificuldade na selecção e organização da informação pode constituir uma limitação à 

aprendizagem. Através das respostas obtidas, nos dois momentos de avaliação, verificou-se 

que a maioria dos participantes tem dificuldade em relacionar informações, focando a sua 

resposta no informação mais evidente num esquema/figura ou na que surge no final do 

texto. 

O significado de modelo parece ser de difícil compreensão por parte dos alunos. No 

momento 2, apenas 16 alunos construiram um modelo de forma correcta, com uma legenda 

que traduzia, para além das camadas, a sua profundidade, de acordo com as espessuras 

representadas. Os restantes apenas identificaram as camadas, sem mostrarem um especial 

cuidado com as suas características. 

Os resultados agora obtidos concordam com os de outro estudo elaborado sobre esta 

temática (Lima & Gomes, 2006). Em ambos concluiu-se que estas práticas modificam, 

pelo menos em parte, as aprendizagens e auxiliam o professor a construir materiais que 

ajudem os alunos a aprender. Porém, não devem constituir casos pontuais, mas sim 

exercícios continuados de construção de modelos, exploração das suas características e 

avaliação e revisão destes mesmos modelos. Seria importante, implementar as duas fichas 

de trabalho após a leccionação das unidades “Dinâmica Interna da Terra” e 

“Consequências da Dinâmica Interna da Terra”, para que os conteúdos sejam mais 

facilmente compreendidos, tendo presente o significado de termos como crosta continental, 

crosta oceânica, litosfera, astenosfera e magma. 
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Resumo 

O actual Sistema Educativo confere às ciências geológicas destaque em diversos anos de 
escolaridade, contudo, é no Ensino Secundário que a Geologia assume particular 
importância. 

Não sendo fácil motivar alunos para o estudo de uma ciência em que os fenómenos, sendo 
actuais, ocorrem numa escala de tempo imperceptível, coloca-se o desafio de encontrar 
estratégias que desenvolvam capacidades cognitivas, procedimentais e atitudinais, através 
da colocação de situações problema, conducentes a práticas experimentais, nas quais os 
estudantes têm um papel interventivo, fundamental em ciência e decisiva na aprendizagem 
de geociências.  

Nesta perspectiva, considera-se fundamental centrar o ensino da Geologia em situações 
concretas, comuns ao quotidiano dos alunos, aquilo que podem observar, o que lhes é 
familiar. A concepção de um roteiro geológico, pode constituir um ponto de partida, que 
permita o recurso ao trabalho de campo, para observação local das diversas litologias e 
recolha de amostras, para posterior trabalho de aula. Esta prática permite estabelecer 
relações ao nível dos diferentes conteúdos programáticos e aprofundar as temáticas 
envolvidas, tendo em conta o nível etário dos alunos.  

Esta metodologia permite que a Geologia deixe de ser encarada como a disciplina do 
distante e do inacessível, podendo ser considerada como uma área científica de grande 
proximidade, presente em quase tudo o que nos rodeia. 

Palavras-chave: Ensino da Geologia; CTSA; Tectónica; Magmatismo; Metamorfismo;  

Objectivos 

Pretende-se apresentar e discutir uma proposta de trabalho aplicável no ensino da Geologia, 

com recurso a metodologias experimentais interactivas, ajustáveis a diferentes 

enquadramentos teóricos, ao nível etários dos estudantes e a diferentes realidades 

geográficas. Pretende–se também contribuir para a reflexão sobre as dificuldades em torno 

do ensino desta ciência e, através da partilha de experiências profissionais,  perspectivar 

alternativas  metodológicas que permitam ampliar, nos alunos, os gosto por esta área 

científica. 

 

 

1054 

mailto:marilitamelo@gmail.com


XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

Desenvolvimento 

O ensino da Geologia em Portugal 

As ciências geológicas estão presentes nos programas curriculares do 1º ciclo, integram 

também o programa da disciplina de Ciências Naturais, no 7º ano de escolaridade, onde é 

discutível a apropriação dos conteúdos ao desenvolvimento cognitivo e à capacidade de 

abstracção destes alunos, mas é no Ensino Secundário que lhe é dada maior supremacia, na 

disciplina bianual de Biologia e Geologia, 10º e 11º ano. 

É pertinente o destaque conferido ao estudo das ciências da Terra pois contribui para que 

os alunos, desde tenra idade e durante uma boa fase do seu percurso académico, possam, 

não só receber informação, participar na colocação e resolução de situações problema e 

adquirir uma melhor percepção do planeta, dando maiores possibilidades ao surgimento de 

uma geração com elevados valores, cidadãos mais informados, conscientes e responsáveis. 

Em última análise este enriquecimento que os estudantes transportam da escola pode ainda 

fomentar e disseminar na família o gosto e o conhecimento da Geologia, fundamental para 

um maior respeito pelo planeta "A ciência... tem de valorizar a sua «tradução» 

em linguagens sucessivas até ao domínio do saber comum”, (João Caraça, 2004). 

Contudo, o ensino desta ciência não se revela fácil, devido, naturalmente à inacessibilidade 

de alguns dos seus fenómenos, pelo que deve assumir carácter prático, partindo de 

situações reais, permitindo a formulação de hipóteses e a realização de actividades 

experimentais ou a exploração de dados concretos procedentes da investigação científica. 

Metodologias activas são fundamentais no ensino de qualquer área científica, decisivas na 

aprendizagem das geociências. 

Identificação de dificuldades no ensino experimental da Geologia. 

Identifica-se um conjunto de possíveis factores responsável pelas dificuldades no ensino 

experimental da Geologia, entre as quais se salientam os seguintes: 

As escolas não estão devidamente equipadas para este tipo de ensino. Sendo uma 

constatação que, na generalidade, as escolas em Portugal apresentam equipamento pobre, 

escasso, ou mesmo inexistente para a realização de aulas experimentais, nas diversas áreas 

científicas, verifica-se, com gravidade que ao nível do ensino da Geologia esta falha é 

ainda mais significativa. 
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A grande maioria dos actuais professores de Geologia recebeu formação científica em 

Biologia, o que leva a considerar-se que, mesmo com os esforços que desenvolvem para a 

superação das suas dificuldades na área da Geologia, a sua formação científica estará 

inevitavelmente amputada. Acresce a este factor a escassez de acções de formação em 

áreas específicas, como esta, e as dificuldades levantadas pelo actual estatuto da carreira 

docente que empurra a formação dos docentes para horários pós-laborais, o que a acrescer 

ás inúmeras contrariedades, deixa os professores com poucas possibilidades de investir 

naquilo que realmente lhes interessa, optando muitas vezes por formação menos útil mas 

mais facilitadora do ponto de vista logístico. 

Indiscutível para o sucesso do ensino das ciências, em geral, e da Geologia, em particular, 

é a existência de parcerias entre instituições científicas, Universidades e Escolas Básicas e 

Secundárias. Estas parcerias têm-se tornado realidade com algumas iniciativas, como é o 

caso dos projectos Ciência Viva mas espera-se que possam surgir novas e diferentes 

propostas, o que muito poderia contribuir para o enriquecimento do ensino das ciências, 

sobretudo ao nível do apetrechamento das escolas com materiais indispensáveis à 

concretização de aulas de carácter prático. O conhecimento científico gerado pelos 

investigadores nas universidades passaria a ser menos estanque e a contribuir igualmente 

para aumentar o grau de conhecimento dos professores. 

Por último, é inevitável reconhecer nos docentes, uma certa resistência à adopção de outras 

metodologias, sobretudo aquelas que requerem criatividade, audácia em experimentar, 

reconhecer erros, refazer, em, suma, sair do formal, do quotidiano, daquilo cujos resultados 

são mais ou menos conhecidos. O recurso a actividades e estratégias de ensino/ 

aprendizagem em contexto disciplinar, interdisciplinar e mesmo transdisciplinar, pode 

constituir uma mais valia para professores e sobretudo para os alunos. 

O ensino da Geologia pela abordagem CTSA 

Nas últimas décadas, novos modelos de pedagogia têm procurado encontrar, interpretar e 

esclarecer as relações existentes entre a Ciência, a Tecnologia, a Sociedade e o Ambiente  

“ … para que um país esteja em condições de atender às necessidades fundamentais da sua 

população, o ensino das ciências e da tecnologia é um imperativo estratégico […] Hoje, 

mais do que nunca, é necessário fomentar e difundir alfabetização científica em todas as 

culturas e em todos os sectores da sociedade, [...] a fim de melhorar a participação dos 

cidadãos na adopção de decisões relativas à aplicação de novos conhecimentos “. 

1056 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 

A educação pela abordagem CTSA tem sido relevante no processo educativo pois é cada 

vez mais pertinente questionar com seriedade as relações entre a sociedade e a evolução 

tecnológica e científica. Tais relações, que se têm tornado cada vez mais complexas, 

assumem um carácter conflituoso, uma vez que os valores e interesses individuais são cada 

vez mais valorizados em detrimento nos valores e interesses colectivos. 

O Homem do século XXI depende inevitavelmente de recursos naturais que a Terra 

gratuitamente dispensa. Porém, na sua ganância pela vida e lucro fácil o ser humano tem 

explorado e empobrecido o planeta, sem reflectir nas consequências, sobretudo para as 

gerações futuras “ … a aprendizagem das ciências é encarada, assim, como um processo de 

investigação orientada que permite aos alunos participar colectivamente na aventura de 

enfrentar problemas relevantes e (re) construir os conhecimentos científicos (HODSON, 

1992).” 

Neste contexto, o ensino de Geologia através da abordagem CTSA é premente e deveria ter 

carácter obrigatório pois esta metodologia desafia para competências procedimentais e 

atitudinais convergentes com os interesses do planeta. A problematização dos conflitos 

sócio-económicos, sócio-ambientais e das implicações da relação CTSA, faz todo o sentido 

no ensino da Geologia pois contribui para a mudança de atitude face aos problemas do 

planeta, através da tomada de consciência dos riscos que se correm, conduzindo a uma 

gestão racional e sustentável dos recursos, sobretudo os energéticos e os minerais. 

Metodologia Experimentais Interactivas no ensino da Geologia: modelo aplicável á 

região de Santa Maria da Feira 

Enquadramento teórico 

A Geologia de Portugal Continental é indissociável da Península Ibérica, modelada, 

durante o Paleozóico, pela tectónica de placas, através da formação de riftes 

intracontinentais, bacias de intensa sedimentação, surgimento de crosta oceânica basáltica 

e consequente abertura de oceanos. A constância das correntes de convecção terá acrescido 

a crosta oceânica, expandido assim os oceanos. Num processo de convergência, esta crosta 

basáltica, densa, tende a tornar-se instável e a mergulhar sob a crosta continental, de menor 

densidade. Deste fenómeno -  subducção, resulta uma aproximação lenta dos blocos 

continentais, outrora separados, gerando forças que arrastam, comprimem e deformam os 

sedimentos depositados no fundo oceânico, mas também os blocos continentais que 

terminam mesmo por colidir. É o “fecho” do oceano anteriormente formado. 
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Fenómenos desta natureza ocorreram durante a Orogenia Hercínica da qual resultou o soco 

da Península Ibérica onde se inclui uma boa parte do território continental português, 

maioritariamente constituído por rochas muito deformadas pelo intenso metamorfismo 

quer dos sedimentos depositados no fundo oceânico, quer dos blocos continentais, e rochas 

magmáticas, predominantemente granitos, que em diversas situações apresentam também 

intensa deformação tectónica. 

A região de Santa Maria da Feira não é excepção, onde são muito representativas as rochas 

metamórficas e os afloramentos graníticos, mais ou menos deformados, de que são 

exemplo inúmeras formações xistosas, os gnaisses da Malaposta, as manchas graníticas da 

Feira, Mosteirô, Travanca, entre outras. Salienta-se a presença de depósitos sedimentares, 

de que são exemplo os caulinos de S. Vicente de Pereira Jusâ, resultantes de intensa 

meteorização de feldspatos, mineral presente nos granitos. Estas e muitas outras litologias 

estão patentes na carta geológica de Portugal. 

Estes recursos, têm constituído fonte de trabalho e riqueza para a região, são igualmente 

fonte de controvérsia pelos conflitos sócio-económicos e sócio-ambientais que carregam. 

O Roteiro Geológico 

Na perspectiva de ensino integrado da Geologia e tendo como referência o trabalho de 

campo, a partir do qual se podem concretizar diversas actividades de carácter prático / 

experimental, é fundamental a exploração de uma determinada área geográfica, tendo 

como objectivo a concepção de um roteiro geológico, que compreenda a maior diversidade 

possível de formações litológicas, potenciador das metodologias experimentais e 

interactivas visadas.  

A região limítrofe de Santa Maria da Feira, apesar de não possuir os afloramentos mais 

exuberantes do país, possibilita uma diversidade satisfatória, no que respeita aos três 

domínios do ciclo petrogenético, tal como se pode concluir da interpretação da Carta 

Geológica de Portugal – notícia explicativa da folha 13-a e 13-C, permitindo, sem grandes 

exigências do ponto de vista logístico, o recurso ao trabalho de campo, para ilustrar, 

observar, identificar e recolher os materiais, necessários ao restante trabalho de aula. 

Traçar este roteiro é fundamental, qualquer que seja a região do país, uma vez que permite 

complementar as estratégias de ensino/aprendizagem da Geologia na vertente 

prática/experimental. Cada nova estrada rasgada, por exemplo, pode revelar inúmeros 

aspectos até então desconhecidos, e ser, caso as condições de segurança se verifiquem, 
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mais um ponto de interesse, objecto de pesquisa e investigação, ou seja um novo local 

potenciador do conhecimento. Para tal, o professor deve assumir uma atitude de 

observador permanente e atento, deixar-se guiar pelos “sinais” da natureza, procurar 

interpretá-los à luz do conhecimento científico, deixar-se envolver na procura de novas 

estratégias, em suma, adoptar desafios constantes.  

Por último, os roteiros geológicos devem, ser diversificados, estar em permanente 

actualização e constar de um Website, que os torna acessíveis e proporciona a partilha de 

conhecimento e experiência. 

O trabalho de aula 

Não sendo completamente conhecidas as razões, os alunos chegam às salas de aula de 

Geologia portadores de estigmas relativamente a esta área disciplinar, sendo raros os casos 

contrários. Porém, são também portadores de enormes expectativas, e cabe ao professor 

modificar a perspectiva do aluno, caso esta não seja positiva, alimentar e ampliar nele o 

gosto pela disciplina.  

Defende-se a participação activa do aluno enquanto agente de sua própria formação. O 

ensino deve valorizar a problematização das situações, a formulação de respostas, mesmo 

que provisórias, a experimentação, a realização de actividades práticas, sempre que se 

justifique. A componente prática deve ser uma aliada incondicional da componente teórica, 

sendo os fenómenos explicados à luz do que é perceptível ou mesmo observável pelo aluno. 

Assim, os fenómenos geológicos, mesmo os mais lentos e os mais inacessíveis, e cujos 

resultados são mais ou menos inteligíveis, devem poder ser retratados através de modelos 

experimentais e interactivos, nos quais o aluno possa ter um papel activo. A título de 

exemplo refere-se a ocorrência de um depósito de caulinos, cuja origem mais provável é a 

meteorização de feldspatos graníticos que poderá ser evidenciada através da prática 

experimental em que se promove a alteração física e química de granitos, em diferentes 

fases de alteração. Deste processo resultarão areias e minerais de argila, entre os quais, 

caulinos. 

Salienta-se ainda a importância dos recursos multimédia, quer pela facilidade com que se 

podem utilizar, quer pela sua diversidade e abrangência, mas sobretudo pelo interesse e 

entusiasmo com que os jovens lidam, desde muito cedo, com as novas tecnologias da 

informação. Tal apetência é, sem dúvida, uma mais valia na motivação dos alunos e 

professores que reverte seguramente em melhores resultados.  
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O sucesso de ensino da Geologia depende da capacidade dos professores de abandonarem 

as velhas práticas expositivas, que muito despromovem o gosto pela área nos alunos e a 

adopção de estratégias criativas e bem adaptadas, quer á realidade local, de fácil acesso, 

quer ao contexto científico. 

Conclusão 

Em termos conclusivos, refere-se que, numa fase em os estudantes nutrem um especial 

gosto e apetência pelas novas tecnologias e são permanentemente “bombardeados”, com 

informação, mostram particular e crescente interesse por áreas relacionadas com outras 

ciências, nomeadamente a genética, a biotecnologia, a medicina, a informática, o ambiente, 

etc. devem os responsáveis pelo ensino da Geologia reflectir e encontrar estratégias 

inovadoras para garantir nos alunos o gosto por esta ciência.  

O presente trabalho não constitui senão uma proposta metodológica, com especificidade 

geográfica que vai ser implementada, a partir do próximo ano lectivo, em turmas do Ensino 

Básico e Secundário, respeitando as diferenças etárias e as exigências de cada grupo. Não 

sendo possível, ainda apresentar e discutir resultados, espera-se poder contribuir com 

sugestões que poderão ser aproveitadas e modificadas, e, acima de tudo, estimular a troca 

de ideias, a procura de alternativas didáctico/pedagógicas que contribuam para o sucesso 

do ensino, em geral e em particular da Geologia. 
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Resumo 

O presente trabalho focaliza o uso do questionário em uma aula de ciências nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental. O propósito é analisar, dentro  da  discussão de um fazer 
escolar e o fazer ciência (Jimenez, Rodriguez e Duschl 1998), o papel do questionário nas 
aulas de ciências, salientando as representações, marcadas pelo discurso que estão 
presentes no ambiente escolar. As perguntas feitas a partir do questionário, 
predominantemente pela professora, quase sempre, já possuem respostas do conhecimento 
dos alunos. As relações estabelecidas colocam, desde o princípio, os papéis 
desempenhados por cada um e o lugar social de onde falam, ouvem e agem. Em termos 
bakhtinianos, isso significa que a professora e as crianças já transitam pelo gênero do 
discurso, escolar neste caso. É salientado o caráter promissor do questionário quando 
usados como instrumento de pensar, como ferramenta de produção de sentidos. Pois, as 
legítimas perguntas põem em movimento o pensamento de quem responde, estabelecendo 
relações entre seus próprios conhecimentos e aqueles expressos nos textos, sempre no 
sentido de reconstrução de conhecimento já constituído. 

Palavras-chave: Questionário, fazer ciências, fazer lição 

Introdução 

As reflexões apresentadas neste trabalho têm a intenção de analisar papel que desempenha 

o questionário no ensino de ciências nas séries iniciais. Buscamos no vivido estreitar o 

diálogo entre a dinâmica interativa de ensinar e aprender e uma teoria do discurso que 

permite analisar como as idéias são fortalecidas, ignoradas e como funciona (ou não) a 

construção do conhecimento cientifico no contexto escolar. A escola é palco da coreografia 

das relações sociais e o espaço perfeito para a busca e compreensão dos signos e 

significados de que acaba sendo portadora: gestos, ritos, objetos, vestimentas e entonações 

que, misturados às palavras e compreendidos em suas condições reais de produção, são 

reveladores de uma realidade em movimento. É através da linguagem, sempre mediada 

pelo outro, explica-nos Vygotsky, que aprendemos, que elaboramos, que reafirmamos e 

transformamos o vivido. Coerente com esta perspectiva, busquei auxílio, especialmente, 

nas teorias de Bakhtin e Vygotsky. Jimenez, Rodriguez, Duschl e Candela, autores que nos 

auxiliam na compreensão do discurso nas aulas de ciências.  
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Embora a formação das professoras das séries iniciais, o conteúdo e a metodologia sejam 

elementos passíveis de análise neste trabalho o nosso foco recai sobre o uso do 

questionário nas aulas de ciências, as relações de poder presentes no discurso e um fazer 

escolar freqüentemente confundido com o fazer ciências nas séries iniciais. A discussão de 

um fazer escolar e o fazer ciência é a mesma utilizada por Jimenez, Rodriguez e Duschl 

(1998). Esses autores definem o fazer escolar como aquele em que o objetivo dos alunos é 

cumprir uma tarefa independente dos conhecimentos que podem ser construídos a partir 

dela. O fazer escolar está ligado a uma seqüência mecânica de ações que não exige do 

aluno um pensar. O fazer ciência é definido por Jimenez, Rodriguez e Duschl (1998) como 

uma prática em que os alunos argumentam suas idéias em direção a construção de um 

raciocínio lógico. Na opinião desses autores, uma cultura científica escolar consiste em 

potencializar e utilizar o conhecimento cotidiano para que os alunos compreendam o seu 

meio através de explicações em níveis cada vez mais sofisticados de complexidade. O 

fazer escolar representado pelas práticas como a cópia, aula expositiva, carteiras 

enfileiradas, o silêncio, o questionário e tantas outras conhecidas parece anular a 

possibilidade de um ensino em que as crianças estabeleçam um diálogo mais produtivo 

com o conhecimento, nesse caso, um fazer ciências.  

Neste estudo, cuja aula compõe parte dos dados não analisados da dissertação de mestrado 

de um dos autores, analisamos o discurso em uma aula de ciências nas séries iniciais cujo 

objetivo era a correção de um questionário sobre a transformação da matéria-prima. Nossa 

questão é identificar como se orienta o discurso a partir da correção de um questionário e 

refletir sobre a instância do fazer escolar e do fazer ciências. A aula foi ministrada no ano 

de 2003 por uma professora da rede pública municipal de Belo Horizonte para crianças de 

oito anos que já sabiam ler e escrever. Em suas aulas, a professora ficava sempre de pé, 

segurando um caderno no qual estava traçado seu planejamento, seus questionários, suas 

anotações. Para a professora, o estudo sobre a transformação da matéria-prima e produtos 

alimentícios respondia às necessidades sociais de formação para a vida. Em todas as aulas, 

depois de uma exposição oral sobre o tema, distribuía um texto para ser lido e um 

questionário a ser respondido. Após um tempo, as crianças respondiam em voz alta o 

questionário até que uma resposta lhe parecesse aceitável. Então, passava-se à pergunta 

seguinte. As carteiras eram enfileiradas e todos levantavam a mão para falar. Em todas as 

aulas, esse ritual se repetia: aula expositiva, cópia, leitura e questionário. 
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Vejamos então, em qual destes dois pólos encontra-se o questionário sobre a transformação 

da matéria: 

1. P: Quem tira o leite da vaca? 

2. A: leiteiro 

3. P: Leiteiro distribui o leite. Quem tira o leite da vaca é o...? 

4. As: Vaqueiro. 

5. A: Professora, a mãe da minha colega ganhou nenem e o peito dela inflamou. Ela tinha 

que colocar uma coisa para o leite sair... 

6. P: Tá bom. Onde essa atividade é desenvolvida?  

7. A: Coloquei na roça 

8. P: Quem fez diferente? A sua resposta está completa? 

9. A: (...) 

10. P: Quem trabalha no processamento do leite? 

11. As: Funcionários da indústria. 

P: Tá certo. 

12. A: Coloquei trabalhadores 

13. P: Trabalhadores da.... 

14. As: Indústria 

15. P: Porque trabalhadores pode ser qualquer um. 

16. A: Por que que quando eu fui na roça tinham uns meninos lá de três anos que estavam 

tirando leite da vaca e quando eu pedi eles não deixaram eu tirar? 

17. P: Eles já estavam acostumados e nem conheciam você 

18. P: Quem faz o transporte do leite até as fábricas? 

19. A: O caminhão 

20. P: Eu perguntei “QUEM”, gente! 

21. As: O caminhão 

22. P: O caminhoneiro 

23. A: Quando eu fui pra Bocaiúva tinha uma coisa no meio da estrada, aí o caminhoneiro 

passou e quase caiu lá embaixo, no barranco. 

24. P: Ahan... 

Para Courtney Cazden (1989), a estrutura IRE é uma característica dos discursos 

institucionais e constitui uma tentativa de controle uma vez que é o professor que inicia os 

temas, quem pergunta e quem avalia as respostas. Cazden (1989) chama a atenção para o 
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fato de que os professores utilizam formas discursivas para adequar as respostas dos alunos 

às perguntas que espera que eles respondam. Nessa perspectiva o uso do questionário é 

uma forma discursiva que tenta controlar as respostas e é utilizada pela professora para 

avaliar e corrigir definindo a resposta “correta”. Nesse fragmento, podemos observar que 

embora a professora procure respostas aceitáveis para as suas perguntas, as crianças saem 

do script. Em seus estudos, Candela (1999) identifica a inversão ou mesmo a subversão das 

crianças ao padrão IRF. Embora as crianças manifestam o desejo de falar é a professora 

quem pergunta e distribui as falas. O discurso impõe uma só voz – a voz do controle: 

25. P: Onde o leite empacotado é vendido? 

26. A: Nas padarias 

27. A: No supermercado 

28. P: O leite Longa Vida muitas vezes é comercializado em sacolões porque ele não 

precisa ser refrigerado. 

29. A: O leite é misturado com água. 

30. A: Ah! Então não vou tomar mais não! 

31. A: Ô professora, eu tava indo para Diamantina, o caminhão saiu rolando... 

32. A: Lá em Bocaiúva... (eu quero falar!) 

33. P: Quais os derivados do leite que vocês conhecem? 

34. A: Professora eu quero falar! 

O protesto dos alunos frente ao discurso vertical é evidente. Assim, a correção acaba sendo 

uma atividade mecânica, uma decodificação, um jogo em que o aluno precisa adivinhar o 

que o professor espera ouvir. A professora é a porta-voz da verdade. Para Bakhtin a 

linguagem é arena de luta, é inseparável da questão do poder; para ele, cada signo, mais do 

que um mero reflexo, ou substituto da realidade, é materialmente constituído no sentido de 

ser produzido dialogicamente no contexto de todos os outros signos sociais. Portanto, a 

sala de aula é também uma arena de conflitos de vozes e valores mutáveis e concorrentes. 

Por isso, ignorar os comentários e histórias que aparecem na hora da correção do 

questionário parece ser um recurso para a professora manter sua posição e seguir dirigindo 

a classe. Por outro lado, as crianças querem falar! Elas buscam compreender as falas da 

professora e querem responder, querem falar o que pensam. E quando as crianças 

respondem a partir do que pensam, a professora não só fornece pistas para a correção das 

idéias das crianças como escolhe uma criança que responde a resposta considerada correta. 

Mas, a professora não argumenta com as crianças as idéias que cada um traz para a aula. 
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Nessa perspectiva, é a existência de uma resposta correta que decide quais questões serão 

perguntadas, a existência de uma resposta é a razão para colocar as perguntas. Assim, os 

alunos seguem aprendendo um fazer escolar e não um falar ciências, Lemke (1997). As 

perguntas do questionário abrem para infinitas respostas, isso evidencia que não fica claro 

o que a professora pretende ensinar. Por outro lado, algumas idéias que permeiam a aula 

são de duvidosa validade científica, pouco precisas ou com omissões, dificultam a 

compreensão e são mais próprias do senso comum do que do conhecimento científico. 

A habilidade de desenvolver a argumentação não é colocada como objetivo das aulas. No 

fragmento abaixo podemos observar a ilusão de uma convergência de sentidos quando as 

crianças colocam em questão o significado do que seria derivado do leite: 

33. P: Quais os derivados do leite que vocês conhecem? 

34. A: Professora eu quero falar! 

35. A: Pamela, fala um 

36. A: Manteiga 

37. P: João, fala outro 

38. A: Óleo 

39. P: Óleo é do leite? 

40. A: Óleo é dos vegetais 

41. A: Bolo, professora 

42. P: Bolo não, a gente usa leite no bolo, mas ele não é derivado do leite.  

43. A: Pão, professora 

44. P: Pão não 

45. A: Pão de queijo 

46. P: Não. Pão de queijo não. O leite entra para fazer o pão de queijo, mas ele não é o 

produto principal. 

47. P: O principal, prin – ci – pal , produto da manteiga é o quê? 

48. A: O leite 

49. P: Entenderam a diferença? 

50. P: No caso do bolo o leite entra em pouca quantidade. 

51. A: Chocolate é derivado 

52. P: NÃO. O cacau é o principal produto. 

53. A: Doce de leite 

54. A: Leite em pó 
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55. A: Biscoito!!! 

56. P: Já falei! Não é o principal produto. Ele entra na composição. 

57. A: Bolo! 

58. P: Já expliquei 

59. A: Arroz doce, professora 

60. P: Qual é o principal produto? Olha, o nome já está falando... 

61. A: Arroz! 

62. A: Doce! 

63. P: Vamos ler o texto. Nesse texto a gente vai ver o leite desde a hora que o vaqueiro 

ordenha a vaca, até o momento que ele sai da fábrica. 

64. P: Então, podemos ler agora? 

65. P/As/:  O leite.... 

66. P: Agora, eu vou ler e vocês só vão ouvir! 

Para Edwards e Mercer (1987), para aprender ciências não basta a experiência perceptiva, 

é necessário aprender como se constrói essa experiência no discurso científico escolar. Há 

uma série de comentários e histórias individuais que não gera um discurso argumentativo.  

Segundo Candela(1999), a assimetria é uma propriedade intrínseca a todo diálogo, sem o 

qual não seria possível a comunicação. A comunicação aqui fica comprometida porque os 

saberes das crianças e professora não propicia o diálogo. Por outro lado, mesmo que a 

correção do questionário tente assegurar uma forma de discurso onde a professora controla 

a interação não se pode afirmar que a correção do questionário e a estrutura determina o 

controle do discurso. Enquanto a professora fala as crianças pensam e rompem com o 

controle docente quando, em suas respostas ou em seus comentários resistem à influência 

da professora. Ainda que a professora tenha a última palavra, mesmo que as crianças sejam 

silenciadas – suas dúvidas e reflexões sobre o que é ciências perpetuam para além dos 

olhos e ouvidos da professora.  

Nas aulas de ciências é importante compreender o sentido profundo do uso da linguagem, 

pois: 

 
Falar ciência não significa simplesmente falar sobre a ciência. Significa fazer ciência por 
meio da linguagem. Falar ciência significa observar, descobrir, comparar, classificar, 
analisar, discutir, formular hipóteses, teorizar, questionar, desafiar, argumentar, planejar 
experimentos, seguir procedimentos, julgar, avaliar, decidir, concluir, generalizar, informar, 
escrever, ler e ensinar por meio da linguagem da ciência (LEMKE, 1997, p. 11). 
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A partir desse autor podemos afirmar que o envolvimento com a linguagem da ciência 

consiste na apropriação de discursos dessa área, em aprender a comunicar-se e a agir na 

linguagem típica desse modo de produzir e utilizar conhecimento. Assim, falar e fazer 

ciência é inserir-se num contexto discursivo já estabelecido e assumido pelos que se 

envolvem com ciência. É tornar-se competente no uso da linguagem científica. Aprender é 

tomar parte dos processos, defender suas idéias pois, na confrontação das idéias expressas 

por diferentes participantes é que se criam as condições de cada um deles reconstruir seus 

conhecimentos. 

Considerações finais 

Confunde - se ao ambiente de sala de aula os gêneros e os sentidos – isso pode ser 

explicado pela natureza caótica do discurso oral. A interação em sala de aula constitui um 

espaço discursivo difícil de situar. Embora exista uma tentativa de controlar o discurso na 

sala de aula os sentidos não são previamente determinados. Dependem da memória dos 

interlocutores, de suas histórias de vida, de suas intenções, de suas preferências, além das 

circunstâncias materiais em que ocorre o enunciado. Para cada palavra de um enunciado, 

considerado o gênero do discurso em que ocorre, há uma tendência de fechamento dos 

sentidos em busca de um significado, um "querer dizer" de cada locutor. No entanto, nem 

sempre coincidem "vontade de dizer" de quem enuncia e a posição do ouvinte.  

Discutidas por Mortimer (1997), as interações discursivas em sala de aula ocorrem na 

tensão entre a tendência de fechamento de sentidos do discurso científico, buscando a 

univocidade, e a abertura de sentidos pelas vozes dos alunos. Nesse caso, duas funções são 

percebidas no discurso: a função dialógica e a função unívoca. Nesse padrão das interações 

discursivas em aulas de ciências, o professor inicia o diálogo por meio de uma pergunta, o 

aluno responde, e o professor conclui. Esse padrão discursivo configura o gênero escolar, a 

forma como o professor conclui é determinante para caracterizar um discurso dialógico ou 

um discurso de autoridade. Se o fechamento pelo professor ocorre com sentido 

exclusivamente avaliativo, tende-se a um discurso de autoridade. Se, por outro lado, na 

réplica emitida pelo professor forem consideradas as palavras dos alunos e a partir delas 

apontadas outras possibilidades, dentre as quais comparece a explicação científica, a 

interação discursiva se aproxima da dialogia.  

Na aula em questão, as perguntas feitas a partir do questionário, predominantemente pela 

professora, quase sempre, já possuem respostas do conhecimento dos alunos. As relações 
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estabelecidas colocam, desde o princípio, os papéis desempenhados por cada um e o lugar 

social de onde falam, ouvem e agem. Essa estrutura se impõe de tal forma que, em pouco 

tempo de vivência na escola, alunos e professoras assimilam seu papel: aprender/ensinar, 

perguntar/responder. Nessas circunstâncias, mesmo quando o professor abre espaço em 

suas aulas para os diálogos informativos e manifestação da subjetividade dos alunos, no 

final, uma conclusão é dada no sentido de reproduzir o conhecimento científico. Desta 

maneira, o aluno estuda o conteúdo abordado para responder às questões de uma avaliação 

de modo que contemple as expectativas do professor e, portanto, obter o conceito esperado, 

continuando com as suas idéias prévias inalteradas sobre os fenômenos estudados.  

Assim, estabelecer o diálogo, a argumentação, a presença de diversas vozes é uma 

condição para que essa prática faça parte de um fazer ciência para além de um fazer 

escolar. As perguntas oriundas de um questionário podem desempenhar uma importante 

função epistêmica, de se constituir modo de aprendizagem pela reconstrução dos 

conhecimentos dos que nele se envolvem. Realizar uma atividade com questionário pode 

significar conhecer a perspectiva de outros pela resposta que cada um constrói e com isso, 

contribuir para buscar novos entendimentos das questões estudadas e reconstruir 

argumentos, fundamentando-os melhor e qualificando-os pelo intercâmbio com outras 

vozes, especialmente de autores especializados nos temas investigados. Assumir-se sujeito 

das respostas é compreender a função de questionário como instrumento de pensar, como 

ferramenta de produção de sentidos.  

Pois, as legítimas perguntas põem em movimento o pensamento de quem responde, 

estabelecendo relações entre seus próprios conhecimentos e aqueles expressos nos textos, 

sempre no sentido de reconstrução de conhecimento já constituído. E, pensar o 

questionário na concepção de um “fazer ciência” é oportunizar aos alunos a apropriação da 

linguagem da ciência assumindo-se sujeitos das transformações sociais. 

                                                 
i Bolsista do Programa Internacional de Bolsas de Pós Graduação da Fundação Ford. 
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Resumo 

Neste artigo, discutimos a adequação dos atuais cursos de licenciatura a um projeto de 
educação indígena e do campo, no que se refere às demandas e necessidades que esses 
povos impõem à sociedade contemporânea e às universidades brasileiras. Apresentamos 
aspectos históricos de um movimento construído para garantir a inclusão desses grupos na 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Explicitamos e problematizamos algumas 
das resistências encontradas nesse percurso, os desafios enfrentados e alguns caminhos 
trilhados. Discutimos as características de um currículo de Ciências da Vida e da Natureza 
– CVN – e, mais especificamente, de uma experiência voltada para a formação de 
educadores do campo nessa área do conhecimento. Temos, basicamente, dois objetivos 
com este artigo e com a comunicação oral a ele associada: dialogar com nossos pares para 
promover uma maior reflexão sobre novos processos de escolarização e de formação de 
professores de ciências; fazer um registro da luta dos indígenas e dos trabalhadores do 
campo pelo direito a uma educação básica em seus territórios que seja formatada a partir 
dos interesses e da cultura desses sujeitos. 

 
Introdução 

O projeto de uma sociedade moderna balizada no avanço da ciência e no conceito de 

progresso da humanidade está a dever a uma imensa maioria de excluídos dos bens 

materiais e culturais, sem falar no consumismo engendrado por esse projeto e em suas 

conseqüências devastadoras na degradação do ambiente. Fazem parte desse universo de 

excluídos as comunidades indígenas e a população do campo. Essas comunidades têm 

enfrentado um antigo e grave problema: o direito a terra, a saúde e a educação. Alguns 

desses direitos têm sido duramente conquistados.  

No plano da luta pela educação, atualmente as comunidades vêm se organizando para 

exigir o acesso aos cursos superiores, principalmente nas licenciaturas, de modo que a 

educação básica possa ser ofertada nos locais onde vivem tais comunidades: campo e 

aldeias. Existem hoje mais de 30 milhões de brasileiros em áreas rurais ou em situações de 

vida e de escolarização similares às que encontramos no meio rural. São pescadores, 

quilombolas, sem terra, extrativistas e populações ribeirinhas. Desses, aproximadamente 

500 mil são índios. 
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A luta dos movimentos sociais tem pautado a democratização do acesso aos conhecimentos 

historicamente produzidos, inclusive àqueles que se produzem no âmbito do próprio 

trabalho do campo. Há um relativo consenso de que o Estado precisa investir maciçamente 

na formação de professores para fazer frente a essa história de provação que não pode se 

perpetuar. Contudo, não há consenso quando se trata do modo como se deve ensinar 

ciências para essas pessoas, nem como formar professores para atuar nas escolas rurais e 

indígenas. Por essa razão, é legítimo perguntar: que diretrizes devemos seguir para formar 

os educadores do campo? 

Currículo como arena de luta 

O objetivo desta seção do artigo é o de explicitar as tensões geradas, os argumentos 

apresentados e os enfrentamentos vividos pelas diferentes posições. Sabemos que a 

academia tem seus modos consagrados de pensar, historicamente construídos e vinculados 

a concepção de ilhas de excelência, voltadas para a formação das elites do país. Sabemos 

também que há um conjunto de saberes e orientações curriculares dos quais a academia, 

acertadamente ou equivocadamente, não abre mão. Por conseqüência, a criação de um 

curso permanente de licenciatura para formar o educador indígena e do campo, no âmbito 

da Faculdade de Educação da UFMG, bem como as opções políticas e pressupostos 

teórico-metodológicos orientadores do mesmo deram origem a variadas tensões associadas 

a um dado conjunto de temas.  

Entre eles, podemos citar: a insuficiência das pesquisas sobre o tema; o caráter disciplinar 

das licenciaturas e dos currículos das escolas de nível médio; a abrangência e a validade 

desses diplomas em termos de nível de atuação e de espaço territorial; a oferta 

compartilhada dos cursos com os institutos especializados, tal como ocorre nos demais 

cursos de licenciatura; a exigência de que a forma de ingresso no curso siga os mesmos 

processos dos demais cursos. 

O primeiro argumento contra a oferta permanente desse tipo de curso, nos marcos de 

definição das Diretrizes Curriculares para a Educação Indígena e para a Educação no 

Campo, gira em torno da falta de pesquisas, no Brasil, sobre como os povos indígenas e do 

campo concebem a natureza e seus fenômenos. Esse argumento consiste na afirmativa que 

deveríamos realizar pesquisas em etnociência, antes de desenvolver um projeto de 

formação que viabilize o acesso desses povos ao conhecimento escolar. 
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Outra questão crucial nesse debate diz respeito à especificidade do ensino médio brasileiro. 

Faz parte de nossa tradição atribuir a esse nível de ensino (15-18 anos) a exigência de 

aprofundamento em determinados campos da cultura, o que implicaria em uma 

verticalização em sistemas mais abstratos de pensamento, pela recorrência à mediação 

teórica historicamente construída em cada área. O argumento, nesse caso, é o de que um 

nível médio com essa exigência é diferente do ensino fundamental (06-14 anos) e exige um 

docente com uma formação especializada em uma dada disciplina, sendo inadequado 

conceber a formação desse profissional por área do conhecimento. 

O nível médio de ensino sofre com a fragmentação interna das disciplinas que o constituem 

e com a ênfase na memorização de nomes, fórmulas e classificações. O que importa 

mesmo ensinar acaba perdido em uma massa de detalhes. Isso resulta em um currículo 

extenso e distante das realidades da vida e do trabalho dos estudantes. Esses sujeitos 

acabam sem acesso a uma formação mais ampla que lhes permita conhecer os princípios 

básicos que orientam as produções das ciências e da tecnologia para participar dos debates 

contemporâneos. 

O terceiro e último argumento que iremos comentar é o de que as novas licenciaturas 

deveriam seguir a orientação curricular daquelas já instituídas. O formato atual vincula a 

oferta dos cursos a um modelo que pouco diferencia a licenciatura do bacharelado, 

ofertado exclusivamente nos institutos de pesquisa em física, química e biologia. A idéia 

consiste em afirmar que essa diretriz evitaria a duplicação da atual estrutura da 

universidade e permitiria, também, o contato dos estudantes com os laboratórios de 

pesquisa e com os modos de produzir, pensar e validar o conhecimento científico, a 

despeito do fato de que nos institutos de pesquisa em ciências naturais não há profissionais 

dedicados especificamente à formação de professores e à reflexão sobre os problemas da 

educação básica, muito menos atentos às questões que envolvem a educação indígena e 

educação do campo. 

Caldart (2009) não nos deixa esquecer das especificidades da Educação do campo nos 

marcos atuais da sociedade brasileira. Segundo essa autora: 

Há hoje uma diversidade de sujeitos sociais que se colocam como protagonistas da 
Educação do campo, nem sempre orientados pelos mesmos objetivos e por concepções 
consonantes de educação e de campo, o que exige uma análise mais rigorosa dos rumos 
que estas ações sinalizam (p.37). 

Desse modo, a qualidade da educação a ser promovida para essas comunidades não pode 

ser considerada genericamente. Ela precisa levar em conta a especificidade da experiência 
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desses sujeitos, as suas condições sociais de produção, de vida e de trabalho, bem como a 

inserção dos mesmos em sua cultura específica com todas as contradições inerentes a esse 

processo histórico de constituição.  

Acreditamos que esse quadro sinteticamente apresentado fornece uma visão dos embates e 

do significado das propostas curriculares que, a despeito das críticas e resistências, nós 

temos produzido para formação de educadores indígenas e do campo. 

Inversão da flecha ou como os fins orientam os princípios 

Em 2005, a Universidade Federal de Minas Gerais firmou uma parceria demandada pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Movimentos Sociais (Via Campesina, 

Movimento das Mulheres Camponesas, Movimento dos Sem Terra, Comissão Pastoral da 

Terra e Cáritas Diocesana). A partir dessa parceria foram ofertadas 3 turmas de licenciatura 

especial, sendo uma indígena e duas de trabalhadores do campo. Essas experiências 

forneceram as bases para a transformação desses cursos em licenciaturas permanentes. 

Assim, a UFMG, por meio da Faculdade de Educação, criou dois cursos dentro da política 

do Ministério da Educação de expansão de vagas dos cursos superiores. Um desses cursos 

de Licenciatura do Campo, nas áreas de Lingua Materna e Ciências da Vida e da Natureza 

(CVN), e o outro de Formação Intercultural de Educação Indígena. O primeiro deles faz 

parte de um projeto federal chamado Procampo, cuja principal ação é a oferta de cursos de 

licenciatura. Ambos os cursos, agora permanentes, passaram a ser ofertados a partir de 

2009 e estão apoiados pela Fundação Nacional do Índio e pelos Ministérios da Educação e 

o do Desenvolvimento Agrário. 

Para enfrentar uma realidade que exige qualificação multidisciplinar, o curso de CVN 

constitui-se a partir de um currículo temático orientado por questões trazidas das realidades 

das comunidades contempladas pelo projeto. Isso foi feito dentro de uma normativa legal 

que nos permite a organização por áreas de conhecimento, seguindo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, que estão propostas em quatro grandes áreas, mesmo que as 

escolas mantenham uma organização disciplinar. 

As duas licenciaturas habilitam para o exercício da docência nas quatro últimas séries do 

ensino fundamental e no nível médio para atuarem em contextos socioculturais 

diversificados das escolas do campo e das aldeias indígenas. O curso de Licenciatura do 

Campo é baseado na pedagogia da alternância com o propósito de que o trabalho de 

plantio, colheita e capina não sejam empecilhos para os alunos freqüentarem as aulas, além 
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de articular saberes da experiência com os saberes científicos e escolares. Esse curso tem 4 

anos de duração composto por 8 períodos de Tempo Escola (TE) e 8 períodos de Tempo 

Comunidade (TC). 

Cada tempo escola (TE) tem duração, aproximadamente, de 40 dias, com 8 horas-aula 

diárias, onde são realizados seminários temáticos; círculos de produção de conhecimento; 

trabalhos de campo, entre outros. Nos tempos comunidades (TC) são realizadas atividades 

de pesquisa, aprofundamento; estudos autônomos de conteúdos já vistos no tempo escola e 

estágios. Essa alternância entre TC e TE é o ponto alto de orientação e reestruturação do 

currículo, devido à forte interação que ocorre entre o que se passa na vida dos estudantes e 

os conhecimentos produzidos no curso. 

A proposição curricular inicial para esses cursos foi centrada na definição da área como 

produto de conhecimentos oriundos da química, física, geofísica, biologia e astronomia. A 

partir daí foram eleitas algumas idéias-chave que estruturam o pensamento das disciplinas 

e que estão organizadas em torno de temas. 

Os temas dialogam também com problemas trazidos pelos estudantes. Alguns estão 

relacionados a ataques de pragas nas lavouras e a avaliação de práticas alternativas de 

produção e conservação de alimentos e de sementes. Problemas de saúde como dores de 

dente, desnutrição, alcoolismo, assistência materno-infantil, uso de fitoterápicos e de 

homeopatia também foram levantados, além de questões associadas à sexualidade e à 

violência contra a mulher, ao trabalho escravo e infantil. Modos de ver o mundo e 

compreender seus fenômenos foram discutidos como no caso do debate sobre rezas e 

simpatias para combater veneno de picadas de insetos, ou mitos em relação à lua e à 

geração espontânea de microrganismos. A lista de problemas é extensa e inclui questões 

relacionadas à água (disponibilidade, qualidade, tratamento, usos, disputas, transposição 

de rios, construção de açudes e conflitos por água) e à qualidade e degradação de solos 

(agrotóxicos, transgênicos, sementes, monocultura e biodiversidade, por exemplo). 

Temas que fazem parte do currículo de Ciências da Vida e da Natureza 

Na primeira turma ofertada em 2005, procuramos contextos significativos para se ensinar 

conceitos definidos, por nós, como sendo estruturadores de cada campo disciplinar (APEC, 

2003). A partir do momento que o campo passou a indagar à universidade sobre a realidade 

e as contradições entre campo e cidade, a nossa proposta curricular foi sendo reorientada. 

Atualmente, temos avançado na definição dos temas do currículo e de sua 
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operacionalização. A esse respeito, apresentamos a seguir alguns exemplos de temas e 

conteúdos conceituais que são trabalhados no curso de CVN. 

 
1) na formação específica: 

Artefatos de 
ampliação da 
capacidade 
humana: outro 
uso da água 

Breve história das máquinas: da roda e da alavanca às bombas e 
turbinas. Fundamentos e aplicações de princípios hidráulicos. 
Elevadores, compressores e bombas hidráulicas. Eficiência e utilidade: 
a turbina e os motores de combustão. 

O uso prudente do 
solo 

Formação, degradação, conservação e recuperação de solos. Ciclos de 
materiais na natureza. Avanço do agronegócio e suas implicações na 
qualidade dos solos. Fertilizantes, adubos orgânicos e agrotóxicos: 
relações entre o uso do solo, a qualidade da vida e o compromisso com 
o futuro. 

O cultivo dos 
alimentos e a 
persistência da 
fome  

Das práticas de caça e coleta à produção de alimentos: origens da 
agricultura. Desafios locais e globais no plantio dos alimentos. 
Agricultura familiar e produção em grande escala. Gestão solidária da 
terra. Nutrição mineral dos vegetais. Processos bioquímicos nos 
vegetais. Técnicas tradicionais e alternativas de plantio e produção. Os 
avanços da ciência e da tecnologia e o Princípio da Precaução. 

 
2) na formação integradora 

Análise da Prática 
Pedagógica I 

Temas, questões e problemas  que interrogam o currículo em Ciências 
da Vida e da Natureza no Curso de Licenciatura em Educação do 
Campo.   

Processos de 
ensino e 
aprendizagem I 

Produção e análise da trajetória familiar e escolar no âmbito  
individual, grupal e social. Articulação dos processos pedagógicos do 
Tempo Escola e Tempo Comunidade. 

 
3) na formação pedagógica 

Formação da 
sociedade 
brasileira  

Aspectos econômicos, políticos e sociais. Estrutura agrária e agrícola. 
Relação campo/cidade. A  escola no processo de constituição do 
espaço/tempo  rural e do campo. 

Educação, 
Conhecimento e 
Cultura I 

A diversidade epistemológica do mundo: da construção de 
procedimentos às estratégias de legitimação. Ciência, discurso e poder. 
Ciências naturais e sociais, comprometimento com o sentido coletivo 
da vida e responsabilidade com o mundo. 

A escola e a 
diversidade sócio-
cultural 

Alunos e professores como sujeitos socioculturais. A diversidade 
cultural enquanto construção histórica, social, cultural e política das 
diferenças. Língua brasileira de sinais.  
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Considerações finais: as especificidades dos cursos para formar educadores do 

campo 

A despeito do precário processo de escolarização que tiveram, os jovens camponeses se 

impuseram como cidadãos de direito aos cursos superiores das universidades públicas 

federais e trazem consigo um esboço da escola que atenderá às demandas de suas 

comunidades. Isso nos obriga a pensar a formação deles de um modo genuinamente 

diferente.  

A realidade das escolas do campo e das escolas indígenas mostra-nos que a formação 

específica ou disciplinar torna extremamente difícil o exercício da profissão e a efetivação 

de uma escola para os filhos das pessoas que moram em aldeias ou no campo. Via de regra, 

os educadores que atuam nesses espaços têm um forte envolvimento com a realidade local, 

por serem membros da própria comunidade. Além disso, o campo e a cidade têm percursos 

históricos diferentes em relação aos processos de escolarização.  

Ao contrário da cultura que se estabeleceu nos centros urbanos, os professores não 

lecionam exclusivamente uma disciplina: biologia, química ou física, nem têm como correr 

de uma escola para outra em função das distâncias e da dificuldade de transporte. Ademais, 

não podemos nos esquecer das implicações que uma formação disciplinar dos conteúdos 

tem trazido para uma visão cada vez mais fragmentária do mundo, da vida e da natureza, 

gerando uma perspectiva descontextualizada e pouco frutífera, como ferramenta cultural, 

para se pensar e agir no mundo e sobre o mundo.  

As diferenças em termos de escolaridade média das populações campo e urbanas são 

acentuadas em todas as regiões do país. Além das escolas de ensino médio no campo serem 

em número reduzido, onde elas existem é comum encontrarmos professores que são 

técnicos agrícolas, em informática ou mesmo em contabilidade. Prevalece uma prática de 

responsabilizar aqueles que estão mais avançados nos estudos, por ensinar para os que se 

encontram em níveis mais elementares. Nas Escolas Famílias Agrícolas – EFAS – 

encontramos estudantes do último ano do nível médio ou ex-alunos desse nível ensinando 

na condição de professores para os próprios colegas. Há ainda aqueles que precisam se 

deslocar mais de 40 Km até uma cidade mais próxima para ensinar ou para estudar. Nos 

casos de um professor especializado lecionar em diferentes lugares, ele se vê obrigado a 

uma peregrinação, além de abandonar os estudantes da localidade em que vive e conhece 

para ensinar a outros que pertencem a outras realidades.  
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Na zona urbana, o quadro que viemos traçando é, também, mais freqüente do que se 

imagina. Mesmo nas grandes redes de ensino privado do país, nas grandes cidades 

encontramos muitos professores formados em farmácia, odontologia ou engenharia, por 

exemplo. A diferença é que a educação prestada por essas redes têm maior valor 

instrumental, na medida em que tem servido de acesso da elite aos cursos superiores de 

maior prestígio. 

Segundo estudos do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio 

Teixeira – o país precisaria hoje de, pelo menos, 55 mil professores de física e igual 

número de professores de química. No período de 1990 a 2001, apenas 7.216 graduaram-se 

em física e 13.559 em química. A estimativa do INEP é que até 2010 o país vai formar 

mais 14.200 professores de física e 25.300 de química. Desse modo, se cada professor de 

física ou química lecionar em três turnos, mesmo assim não será possível atender 50% da 

demanda do país. 

Como é que o país pode conferir diploma de ensino médio aos estudantes sem que eles 

tenham cursado biologia, física e química? Quem se encarregará de formar professores 

para a educação básica? Que compromissos e responsabilidades nós temos com a educação 

do país e com essa massa de excluídos? Que educação é preciso fazer acontecer nas 

escolas indígenas e do campo? Como lidar nas escolas do campo e indígenas com uma 

realidade de jovens eternamente migrantes para as grandes cidades? Como pensar a 

formação de um educador que possa enfrentar a responsabilidade e o desafio de educar as 

comunidades indígenas e do campo?  

Considerar a insuficiência de uma abordagem disciplinar como tem sido a experiência 

brasileira na formação de professores não significa, em nosso julgamento, virar as costas 

aos conteúdos conceituais estruturadores do pensamento em cada área ou mesmo 

disciplina. Consideramos que os conhecimentos científicos socialmente produzidos são 

uma herança da humanidade e, como tal, devem ser ensinados com um direito de 

cidadania. 

O desafio que está posto é o de que as comunidades rurais e indígenas tenham acesso a 

uma educação básica que lhes permita melhorar a compreensão de mundo, a capacidade de 

trabalhar e produzir sua própria existência de um modo diferente ao que está instituído. 
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Resumo 

Este artigo apresenta o levantamento inicial do curso Habilitação Técnica de Estética do 
Senac Amazonas, apresentando como público alvo às alunas em processo de formação 
profissional, para coletar dados sobre as tendências investigativas do Ensino de Ciências na 
educação Profissional e propõe estratégia de ensino que se utiliza da prática Social com 
Organizador Prévio.Foi aplicado um questionário que objetivava traçar o perfil da turma, 
bem como para verificar quais os contéudos da área de ciências que mais tiveram 
dificuldade de aprendizagem, verificou-se que os contéudos relacionados a microbiologia e 
parasitologia foram os mais citados tanto pela complexidade do assunto quanto pela 
metodologia e material didático utilizado pela professora.Diante deste levantamento 
propomos uma metodologia de ensino que enfatize a aprendizagem significativa e a prática 
social para possibilitar a aprendizagem das alunas. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Aprendizagem Significativa, Educação Profissional e 

Estratégia de Ensino 

Introdução  

Este artigo abordará as tendências investigativas no ensino de Ciências para a compreensão 

das práticas pedagógicas do Ensino de Ciências na Educacção Profissional Técnica do 

curso Habilitação Técnica em Estética do Senac Amazonas, considerando as bases 

tecnológicas científicas necessárias para a formação do Técnico em Estética. Será 

enfatizado um dos conceitos chaves da teoria de Ausubel, o organizador prévio que facilita 

a aprendizagem significativa construindo pontes entre o que o aluno já sabe e o que ele 

precisa aprender. 

Tendências Investigativas no Ensino de Ciências 

O Ensino de ciências nas últimas décadas tem sido investigado por pesquisadores e 

docentes da área, norteados pelas seguintes reflexões: Por que ensinar ciências? O que 

ensinar em ciências? Como promover o ensino de ciências? Para quê e para quem ensinar 

ciências? Estas questões quando investigadas nos apresentam uma realidade distante das 
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necessidades da sociedade contemporânea que é formar cidadãos responsáveis e 

conscientes dos problemas globais emergentes que ameaçam todas as formas de vida no 

planeta.  

Para tal, o Ensino de Ciências deve superar a tradicional transmissão de conhecimentos 

apoiados em conceitos desconexos, fragmentados, baseados em concepções 

individualistas, elitistas, empírico indutivista, que para Gil et al (2005) classifica como 

visões deformadas da Ciência e da Tecnologia que resultam em “visões empobrecidas e 

distorcidas que criam o desinteresse, quando não a rejeição, de muitos estudantes e se 

convertem num obstáculo para a aprendizagem”( Gil et al 2005).   

Para Santos (2005), as tendências contemporâneas que dominam o ensino de ciências são: 

o ensino a partir da história da ciência com ênfase na história do conceito remetendo a uma 

visão internalista de ciência; o ensino com base no cotidiano do sujeito que sugere uma 

visão reducionista; ensino por meio de experimentação, apesar de necessário nas ciências 

naturais, porém depende da maneira como o professor encaminha as aulas baseadas na 

experimentação. 

As críticas às tendências acima, são superadas pela pedagogia histórico-crítica que Santos 

(2005) apresenta enquanto diferencial, a preocupação com a emancipação popular, para 

isto adota a visão externalista do ensino de ciências, amplia o conceito de cotidiano para 

partir da prática social tornando a ação educativa significativa e propõe a relação dialética 

entre teoria e prática. 

Ressignificar o ensino de ciências parece ser o grande desafio que deve ser vencido nas 

dimensões epistemológicas e metodológicas intimamente relacionadas à formação e ao 

fazer do professor. Moreira (2006) apresenta a teoria de Ausubel, como um sistema de 

referência para o ensino de ciências: 

A aprendizagem significativa processa-se quando o material novo, idéias e 
informações que apresentam uma estrutura lógica, interage com conceitos 
relevantes e inclusivos, claros e disponíveis na estrutura cognitiva, sendo 
por eles assimilados, contribuindo para sua diferenciação, elaboração e 
estabilidade ( p.14). 

  Por tratar-se de uma teoria, é fundamentada em conceitos que possibilitam a 

compreensão de como são armazenadas e classificadas as informações na estrutura 

cognitiva do aluno. Apesar da teoria significativa explicar de que maneira internamente o 

aluno constrói aprendizagens, não descarta o papel do professor neste processo de 

construção, ou seja, para que haja aprendizagem significativa Moreira (2006) destaca que o 
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material a ser aprendido tenha um potencial significativo e relacione com a estrutura de 

conhecimento do aluno e que este mesmo aluno apresente disposição para relacionar o 

novo material a sua estrutura cognitiva de forma não arbitrária. 

Imaginemos que o aluno apresente disposição para aprendizagem significativa, neste 

sentido qual será o papel do professor para facilitar esta aprendizagem? A idéia de que a 

aprendizagem significativa ocorre quando o aluno estabelece relações entre o material 

aprendido e o material novo é reforçada por Ausubel apud Moreira(2006)  quando afirma 

que cada disciplina apresenta uma série de conteúdos que podem ser organizados e 

sistematizados possibilitando que os conceitos mais gerais e inclusivos constituam para o 

aluno um sistema de processamento de informações. Acredita-se que uma das principais 

tarefas do professor é organizar o conteúdo para possibilitar que os conceitos mais gerais e 

inclusivos estejam hierarquicamente acima dos conceitos intermediários e dos conceitos 

pouco inclusivos e específicos. 

Para Moreira (2006) a utilização de mapas conceituais pode servir como instrumento de 

organização dos conceitos, são apresentados em forma de diagrama, porém não são 

esquemas, 

(...) mapas conceituais são apenas diagramas indicando relações entre 
conceitos  Mais especificamente,  no entanto, eles podem ser vistos como 
diagramas hierárquicos que procuram refletir a organização conceitual de 
uma disciplina ou parte de uma disciplina. Ou seja, sua existência é derivada 
da estrutura conceitual de uma disciplina. P. 51 

 

A recomendação de Moreira (2006) quanto ao mapa conceitual é que não existe o mapa 

conceitual e sim um mapa conceitual, pois sua organização pode ser diferente quando 

traçados por diferentes especialistas numa mesma área, demonstrando diferenças de 

interpretação entre os conceitos chaves. O importante é que um mapa conceitual possibilite 

visualizar conceitos chaves da teoria de Ausubel, a diferenciação progressiva e a 

reconciliação integrativa, processos que respectivamente possibilitam ordenar o material de 

aprendizagem priorizando as idéias mais inclusivas e delineiam claramente as 

similaridades e diferenças entre idéias aproximadas, este ir e vir deve está explicito no 

diagrama. 

Outro facilitador da aprendizagem significativa que o professor pode utilizar é o 

organizador prévio, 

1081 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

Material introdutório apresentado antes do material a ser aprendido, porém 
em nível mais alto de generalidade, inclusividade e abstração do que o 
material em si e, explicitamente relacionado às ideias relevantes existentes 
na estrutura cognitiva e à tarefa de aprendizagem. Destina-se a facilitar a 
aprendizagem significativa, servindo de ponte entre o que o aprendiz já sabe 
e o que ele precisa saber para que possa aprender o novo material da 
maneira significativa. É uma espécie de “ponte cognitiva”. ( Moreira, 2006 
p.107). 

A teoria de Ausubel apresentada por Moreira (2006) como um sistema de referência para o 

ensino de ciências evidencia a construção interna da aprendizagem do aluno e possibilita 

ao professor organizar a sua prática pedagógica para a promoção da aprendizagem 

significativa.  

 Ensino de Ciências no Curso Técnico em Estética do Senac Amazonas 

A Educação Profissional está prevista no art. 39 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96. O Decreto Federal 5.154, de julho de 2004, legaliza e define no Artigo 

1º os cursos e programas da educação profissional: Formação inicial e continuada de 

trabalhadores; educação profissional técnica de nível médio e educação profissional 

tecnológica de graduação e de pós-graduação. 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio qualifica profissionais técnicos desde 

que recebam formação de Instituições credenciadas pelos sistemas Estadual e distrital de 

educação e pelo MEC, ou seja, estes cursos devem obedecer as exigências necessárias para 

funcionamento, dentre elas, as instituídas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio constantes na Resolução CNE/CEB  No 04 

de 1999. 

O curso Habilitação Técnica em Estética do Senac Amazonas autorizado e credenciado 

conforme Resoluções CEE/AM No 162/00 e No 045/00 apresenta o seguinte perfil 

profissional de conclusão: O Técnico em Estética é um profissional da área de Saúde em 

interface com a área de Imagem Pessoal, integra uma equipe multiprofissional e presta 

cuidados estéticos. Atua no embelezamento, promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde da pele da face, dispensando ainda cuidados com corpo.  O técnico 

em estética conhece, indica e aplica procedimentos de estética facial e corporal, utilizando, 

adequadamente, produtos cosméticos e equipamentos próprios disponíveis no mercado. Na 

realização do seu trabalho, adota todas as técnicas de higiene e segurança exigida pela 

profissão.  
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O currículo deste curso apresenta cinco módulos assim denominados: Núcleo da área de 

saúde e os demais módulos que compõem a parte específica, além do estágio 

supervisionado, totalizando uma carga horária de 1.574 horas. 

Optou-se por este curso tendo em vista a presença de conteúdos científicos presentes no 

módulo I – Núcleo da área de saúde, que contém os conteúdos conceituais deste curso e 

que fundamentam teoricamente o fazer deste profissional. 

O local da pesquisa foi o Centro de Formação profissional Pequeno Franco do Senac 

Amazonas que oferta cinco cursos técnicos profissionalizantes, totalizando  cem alunos em  

processo de formação. O curso técnico de estética pesquisado funciona no turno matutino 

apresentando quinze alunos matriculados. Os profissionais que acompanham esta formação 

são: Gerente da unidade, supervisão pedagógica, docentes e técnicos administrativos. 

Para a coleta dos dados optou-se por um levantamento inicial com a utilização de 

instrumentos qualitativos (análise do plano de curso, observação livre de uma aula prática e 

questionário com questões semi abertas). A entrevista foi respondida por 15 alunas e 

objetivava caracterizar o perfil da turma e dos alunos e levantar suas dificuldades de 

aprendizagem quanto aos conteúdos científicos estudados no módulo 1 – núcleo da área de 

saúde. Após a sistematização dos dados obtiveram-se as seguintes informações: 

A turma é formada por alunas mulheres, com predominância da faixa etária entre 25 a 34 

anos e as demais entre 35 a 55 anos de idade. A grande maioria exerce atividade 

profissional relacionada ao curso de estética, cumprindo uma jornada de trabalho de oito 

horas diárias. A satisfação com curso foi expressa por quase cem por cento das alunas, pois 

afirmaram que a formação tem possibilitado enriquecimento de conhecimento e 

compatibilidade com seus interesses. 

Quando perguntadas sobre o conteúdo do Núcleo da área de saúde que mais trouxe 

dificuldades de aprendizagem citaram: microbiologia e parasitologia, primeiros socorros, 

anatomia e epidemiologia. Apontaram o material didático, às atividades de fixação, a 

metodologia do professor e a complexidade do conteúdo, como os responsáveis pelas 

dificuldades de aprendizagem. 

Enquanto facilitadores de aprendizagem a maioria mencionou a aula seguida de prática, na 

seqüência por ordem de apresentação: trabalho em grupo, estudo dirigido por questionário, 

estudo de caso, seminário e consulta na Internet. 
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Todas as alunas partilham do mesmo objetivo e expectativa profissional: atuar na área com 

segurança e excelência e sucesso profissional.  

 Estratégia de Ensino para o Ensino de Ciências que favoreça a Aprendizagem 

Significativa. 

Diante dos dados coletados, foi feita uma análise do material didático citado pela maioria 

como um dificultador da aprendizagem e verificou-se que a apostila está organizada 

conforme uma das tendências de ensino de ciências refutada por Santos (2005), a partir da 

história da ciência com ênfase na explicitação de conceitos.  

Considerando as dificuldades apontadas pelas alunas e análise do material didático, 

verificou-se a necessidade de sistematizar uma estratégia  pedagógica de ciências que 

prime pela aprendizagem significativa. Para Kalhil (2003), estratégia pedagógica, 

el conjunto de tareas o acciones previamente planificadas que conducen al 
cumplimiento de objetivos preestablecidos bajo una metodología elaborada 
para tal fin durante el proceso pedagógico.p. 

A estratégia pedagógica traçada objetiva a organização do trabalho docente para 

possibilitar a aprendizagem significativa, contextualizando o ensino de ciências e 

valorizando a participação do aluno enquanto ser ativo do processo ensino aprendizagem. 

Partiu de uma prática social de interesse público, para tal foram traçados os seguintes 

passos: 

Revisão do material didático que fundamenta teoricamente o Núcleo de saúde, 

especificamente o módulo microbiologia e parasitologia; 

Seleção e sistematização de um conteúdo familiar às alunas, capaz de estabelecer conexões 

entre o que precisa ser aprendido, neste caso através da implementação dos organizadores 

prévios para iniciar a abordagem do assunto, considerado complexo para as alunas. 

Para sistematizar o organizador prévio do conteúdo microbiologia e parasitologia foram 

realizadas pesquisas na Internet e visita na Fundação Alfredo da Mata (FUAM), 

considerada referência no tratamento de doenças de pele mais freqüentes e ou mais grave. 

Optou-se por eleger a Hanseníase para iniciar o assunto sobre microbiologia e parasitologia 

pelos seguintes critérios: trata-se de uma doença grave e incapacitante de fácil diagnóstico 

com possibilidade de cura. O coeficiente de detecção no Estado do Amazonas no ano de 

1987 era de 7,42/10.000 hab.índice que mantinha o Estado como hiperendêmico, porém 

nos últimos dez anos a queda do índice foi freqüente e em 2007 apresentou um coeficiente 
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de 2,17/10.000 hab, que segundo o parâmetro do Ministério da Saúde o Estado passa de 

hiperendêmico para Muito alto (1). 

Outra questão observada: trata-se de uma doença que ataca nervo e pele causada por um 

micróbio chamado bacilo de Hansen.   

Por trata-se de um assunto de saúde pública existe uma produção de material didático de 

domínio público, ilustrativo e acessível aos diferentes públicos desde o de baixa 

escolaridade até os mais esclarecidos, facilitando assim a sistematização do trabalho 

docente. 

O método escolhido foi a aula expositiva através de ilustrações (folder e cartazes 

informativos) cedidos pela FUAM. Após a apresentação os alunos serão orientados a 

formar quatro grupos de estudos para pesquisar e organizar debates sobre os seguintes 

temas: O que é Hanseníase?Como acontece a transmissão? Como reconhecer os sintomas?  

O que fazer para tratar? 

Após apresentação dos alunos o professor trabalhará com os dados estatísticos do Estado 

do Amazonas e sistematizará as informações intencionalmente para aprofundar o conteúdo 

de microbiologia e parasitologia. 

Considerações Finais 

Verifica-se que comumente trabalha-se o ensino de ciências enquanto conhecimento 

científico inquestionável, estático, cercado de conceitos descontextualizados que impedem 

a aprendizagem significativa, causando o desinteresse dos alunos por assuntos de grande 

valia na sua formação integral, vem se constituindo como um entrave na formação 

científica dos alunos. 

Contextualizar, sistematizar, organizar, trocar, interagir, pesquisar, são verbos que nos 

remetem a uma prática pedagógica inclusiva e significativa capaz de intencionalmente 

predispor o aluno à aprendizagem de conteúdos científicos que implicitamente fazem parte 

da prática social, formando o aluno para além de conteúdos memorizados que serão 

cobrados numa prova de avaliação, mais atribuindo significados para toda uma vida, 

oportunizando e respeitando as idiossincrasias. 

A estratégia pedagógica acima tem esta intencionalidade: atribuir valor de importância ao 

ensino de ciências através das possibilidades que o professor tem de organizar o ensino, 

partindo de idéias gerais, inclusivas e facilitadoras da aprendizagem. 
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Conforme foi apontado no levantamento inicial, o aluno da educação profissional encontra-

se numa faixa etária adulta, revelando com maior clareza, necessidades e interesses que o 

fizeram optar pela formação profissional, requerendo geralmente do professor 

metodologias que valorizem as suas falas, participações e conteúdos significativos para o 

seu fazer profissional. Compete aos profissionais de educação optar por práticas 

pedagógicas que atendam esta reivindicação que culminam com as mudanças necessárias 

no ensino de ciências. 

Nota Explicativa 

(1) Dados retirados do boletim epidemiológico da Fundação Alfredo da Mata - 

ano IX – número 015 – Governo do Estado do amazonas. 
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Resumo 

O presente trabalho teve como objectivo identificar concepções e obstáculos de professores de 
1º. Ciclo do Ensino Básico (1.ºCEB) num domínio da educação sexual, mais precisamente no 
que se refere ao sistema reprodutor. A investigação iniciou-se com a construção de um 
questionário que, depois de validado, foi aplicado a uma amostra de 486 professores. Os 
resultados que se apresentam foram obtidos em resposta a duas questões abertas: a) 
Represente, através de um desenho esquemático legendado, os aparelhos reprodutores 
(masculino e feminino) e a fecundação; b) Represente, agora, como acha que um aluno de 1.º 
ciclo desenharia os aparelhos reprodutores (masculino e feminino) e a fecundação, antes da 
respectiva aprendizagem. Depois da recolha dos questionários, construiu-se uma base de 
dados no programa SPSS, com o qual se procedeu à análise categórica – ANACOR - dos 
mesmos. A percentagem de professores que respondeu a estas duas questões foi de 
aproximadamente 30%, tendo a análise dos desenhos sobre as representações dos professores 
revelado a existência de oito categorias de representação para o aparelho reprodutor feminino 
e cinco para o aparelho reprodutor masculino. No respeitante à fecundação emergiram três 
categorias relativas aos gâmetas. No que concerne à localização deste processo, a maioria 
esboçou-o de modo descontextualizado. Alguns factores que parecem influenciar tais 
concepções são a prática religiosa, a idade e o tempo de serviço dos professores. Quanto às 
concepções dos professores sobre a representação mental dos alunos acerca do sistema 
reprodutor, verificou-se uma menor diversidade de categorias para os aparelhos reprodutores e 
um decréscimo na representação da fecundação. 

Palavras-chave: Aparelhos Reprodutores, Fecundação, Educação Sexual, Concepções 

 Introdução 

A Reprodução Humana é um tópico programático da área de Estudo do Meio no 3.º ano do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico (1.ºCEB), assim como as outras funções vitais. Todavia os professores 

manifestam bastantes dificuldades para ensinar esta função vital em particular, da mesma 

forma que têm expressado diversas dificuldades para abordar a Educação Sexual em meio 

escolar.  

Considerando as quatro áreas de conhecimento da Educação Sexual (Corpo em Crescimento; 

Expressões da Sexualidade; Relações Interpessoais; e Saúde Sexual e Reprodutiva) (Vaz et al., 

1996) a terceira – Relações Interpessoais – afigura-se como a menos difícil de tratar 
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(Anastácio, 2007). Especificando tópicos de sexualidade, os tópicos “sexualidade numa 

perspectiva reprodutora” e “anatomia dos órgãos genitais” aparecem num grau de dificuldade 

intermédia. Porém, os professores de 1.ºCEB não se revelam muito interessados em formação 

específica para a educação sexual que incida nos aparelhos reprodutores. Por outro lado, os 

professores que afirmam já ter frequentado formação nesta área, expressam menores 

dificuldades nos tópicos específicos e mostram-se mais favoráveis à inclusão dos aparelhos 

reprodutores nos conteúdos de formação em educação sexual (Anastácio, 2007). 

Apesar do enquadramento legal e das orientações escolares existentes (CCPES, et al., 2000; 

GTES, 2005, 2007), a implementação da educação sexual e a abordagem do sistema 

reprodutor no contexto de sala de aula continua a ser difícil. Por este motivo, julga-se 

importante aprofundar o conhecimento das concepções dos professores acerca desta temática. 

As concepções têm vindo a ser analisadas em situações didácticas, tendo-se começado com os 

alunos e enfatizado a importância das experiências individuais na sua construção (Astolfi, 

1978; 1988; Ausubel et al., 1980; Driver, 1989). 

Posteriormente, De Vechi e Giordan (2002) investigaram as concepções dos professores, desde 

o 1.º ciclo até ao ensino secundário, e constataram que, tal como os estudantes, os professores 

recorrem a modelos simples para explicar a realidade, sendo apenas quando têm que preparar 

as aulas que se adaptam ao conhecimento científico. 

O conhecimento científico é o conhecimento aceite pela comunidade científica. Ora como as 

estruturas mentais humanas não estão organizadas para separar o que é científico do que não o 

é, as concepções formam um todo constituído por conhecimento científico, crenças, 

ideologias, práticas sociais e por dimensões racionais e afectivas, como elucida Clément 

(1994). Este autor refere-se às representações sociais como uma dimensão importante. Assim, 

numa situação didáctica, não só as concepções de professores e alunos, mas também as 

representações sociais interagem com o papel de cada actor nesta situação. O professor planeia 

as suas aulas com base nos conhecimentos e valores que possui e que pretende transmitir aos 

alunos (Giordan, 1999). Porém, estes possuem também um quadro conceptual de referência 

que será tão mais distante do do professor quanto mais jovem for o aluno, como acontece no 

1.º CEB, agravado pelo desfasamento psicológico e cognitivo que os separa. Por isto, é 
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importante que o professor vá ao encontro das representações dos seus alunos e que conheça o 

quadro de referência da criança, a fim de a auxiliar na construção efectiva do seu próprio 

conhecimento. Só a partir deste diagnóstico se consegue a modificação das concepções prévias 

para concepções mais científicas e, por outro lado, se mobilizam os conhecimentos para os 

contextos quotidianos (Carvalho, 2003).   

 Desta forma, conhecer as concepções é essencial para identificar o que pode constituir um 

obstáculo à aprendizagem (Clément, 1998), ou neste caso à prática pedagógica. 

Apresentamos então aqui concepções de professores de 1.º CEB acerca do sistema reprodutor, 

bem como as suas concepções acerca das representações das crianças, expressas por meio de 

desenhos num questionário, técnica que vários autores têm vindo a utilizar (por exemplo: 

Astolfi, 1988; Baptista et al., 2008; Clément, 1998, 2003; De Vechi & Giordan, 2002; Pereira 

2004; Sousa, 2006). 

Objectivos 

Os objectivos definidos para esta componente de investigação foram os seguintes: 

UUObjectivo geral: 

- identificar concepções e obstáculos de professores de 1.ºCEB ao ensino do sistema 
reprodutor no contexto da educação sexual. 

Objectivos específicos: 

- saber que conhecimento científico os professores possuem sobre o sistema 
reprodutor; 

- identificar obstáculos ao ensino da reprodução humana; 

- conhecer as concepções dos professores acerca das representações que os alunos 
possuem relativamente ao sistema reprodutor antes do ensino formal; 

- identificar factores individuais e contextuais que possam interagir com as concepções 
dos professores. 

 

Metodologia 

Com o intuito de identificar concepções e obstáculos de professores de 1.ºCEB de acordo com 

os objectivos acima definidos, elaborou-se um questionário baseado em: i) dados da literatura 

concernente à educação sexual e à promoção da saúde, especificando áreas de conhecimento 
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deste tema (Vaz et al., 1996; Teixeira, 1999; CCPES et al., 2000), sobre valores, tais como 

religião, prática religiosa e tendência política que parecem influenciar opiniões e a prática 

pedagógica da educação sexual (Teixeira, 2003; Clément, 1998; 2003) e sobre factores 

individuais e contextuais que podem interagir com a prática pedagógica da educação sexual 

(Kehily, 2002; Walker et. al., 2003); ii) estudos prévios sobre concepções e representações 

mentais dos professores acerca dos aparelhos humanos e funções vitais, expressas por meio do 

desenho (Clément, 2000; 2003); iii) contacto próximo com professores de 1.ºCEB, que nos 

permitiu ter algum conhecimento das suas opiniões, percepções de dificuldade e necessidades 

de formação para abordar a educação sexual em contexto de sala de aula.  

O questionário, validado através de um teste piloto realizado com 38 professores de 1.º CEB 

na presença da investigadora, foi aplicado a uma grande amostra de professores do mesmo 

nível de ensino, tendo-se obtido 486 exemplares devidamente preenchidos. Para averiguar as 

concepções dos professores em matéria de sistema reprodutor, bem como as suas concepções 

acerca das representações que os alunos possuem neste domínio, formularam-se duas questões 

abertas, que consideramos variáveis dependentes e que foram enunciadas da seguinte forma: 

a) Represente, através de um desenho esquemático legendado, os aparelhos 

reprodutores (masculino e feminino) e a fecundação;  

b) Represente, agora, como acha que um aluno de 1.º ciclo desenharia os aparelhos 

reprodutores (masculino e feminino) e a fecundação, antes da respectiva 

aprendizagem. 

A seguir a cada questão deixou-se um espaço em branco de cerca de meia página para 

desenhar. 

A fim de identificar factores influentes nas concepções dos professores, incluíram-se questões 

para indicarem idade, tempo de serviço, estado civil, habilitação académica, área de 

residência, área de trabalho, religião, prática religiosa e tendência política. Apresentaremos os 

dados relativos aos factores que revelaram alguma influência nas concepções dos professores.  

Após a recolha, construiu-se uma base de dados no programa SPSS. Procedeu-se à sua análise 

estatística, iniciando-se com uma análise descritiva à qual se seguiu a análise de 

correspondência ANACOR. Esta análise categórica aplicou-se para analisar variáveis 
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nominais e para estabelecer a dependência / independência entre estas variáveis e os factores, 

usando o teste de Qui-quadrado. A influência das variáveis ordinais idade e tempo de serviço 

foi analisada utilizando a correlação e Spearman. 

 

Resultados 

Concepções dos Professores acerca do Sistema Reprodutor 

Apenas 34,2% da amostra representou o Aparelho Reprodutor Feminino (ARF) e somente 

33,1 % representou o Aparelho Reprodutor Masculino (ARM). 

Da análise dos desenhos emergiram oito categorias para o ARF, sendo a mais frequente a 

categoria incluindo a sequência dos quatro órgãos internos “ovários, trompas de Falópio, 

útero, vagina” (Figura 1-A). Denominou-se por “simples” a categoria de desenho com uma 

representação externa simples da vulva e sem órgãos reprodutores. Para o ARM encontraram-

se cinco categorias, sendo a mais frequente a relacionada com a representação externa dos 

genitais, que denominámos “pénis, testículo, externo”, apesar da concepção cientificamente 

inaceitável de denominar por testículos a representação do escroto (Figura 1-B). 

  

 

Figura 1: Categorias para Aparelho Reprodutor Feminino (A) e Aparelho Reprodutor 
Masculino (B). 

Quanto à fecundação, a sub-amostra de respondentes reduziu-se a 103 professores (21,2%) e 

emergiram três categorias para a localização (Fl), assim como para as células envolvidas neste 

processo biológico (Fc). Analisando a localização, a maioria dos respondentes (68) procedeu a 

uma representação descontextualizada, enquanto uma minoria (12) representou a fecundação 

B A 

1091 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                              Actas 

“no aparelho reprodutor feminino, nas trompas de Falópio”. Em termos de células, a categoria 

mais frequente foi a que incluiu os dois gâmetas “espermatozóide, óvulo”, tendo sido 

esboçada por 90 professores.  

 

 

Figura 2: Categorias para a Fecundação: Localização (A) e Células (B). 

A representação mais frequente para as categorias emergentes da fecundação é exemplificada 

pelo desenho da Figura 3. 

A B 

 

Figura 3: Desenho da fecundação (descontextualizada e duas células) 

Aplicando a análise de correspondência ANACOR, poucos dos factores considerados 

revelaram influência nas concepções dos professores acerca do sistema reprodutor. O factor 

prática religiosa tende a ser o mais influente. Para a representação do Aparelho Reprodutor 

Masculino, os dados sugerem que os professores mais praticantes da religião revelam alguma 

inibição em representar os órgãos reprodutores masculinos. Dos quatro grupos de prática 

religiosa (muito, moderadamente, pouco e nada praticantes), apenas dois contribuíram para 

explicar a emergência de categorias de ARM: a categoria “Pénis, testículo, uretra” (PTU) foi 
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representada apenas por professores moderadamente praticantes, enquanto o grupo dos muito 

praticantes foi o que representou mais frequentemente a categoria “Pénis” (P). Esta análise 

revelou um valor de Qui-quadrado significativo (XPP2=21,498; p=0,044), que permite 

estabelecer alguma dependência entre a prática religiosa e a representação das categorias de 

ARM. 

 

 

Figura 4: Relação entre ARM e Prática religiosa obtida por ANACOR. 

Entre os factores idade e tempo de serviço e a complexidade de categorias de representação do 

aparelho reprodutor masculinoi e da fecundaçãoii constataram-se correlações negativas 

significativas, embora muito baixas. Correlacionando ARM com idade, os valores (r=-0,094; 

p=0,040) apontam para esquemas mais simples por parte dos professores mais velhos e 

representações mais detalhadas por parte dos professores mais jovens. Quanto às células 

envolvidas na fecundação, a idade aponta para uma correlação negativa significativa (r=-

0,111; p=0,015) indicando que os professores mais velhos são os que menos representam os 

dois gâmetas conjuntamente. No mesmo sentido tenderam os valores relativos ao tempo de 

serviço (r=-0,111; p=0,017). No respeitante à localização do processo de fecundação, 

manteve-se a mesma tendência (idade: r=-0,124; p=0,006; tempo de serviço: r=-0,118; 

p=0,011), significando que os jovens professores tendem mais a representar a fecundação 

contextualizada no aparelho reprodutor feminino.  
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 Concepções dos Professores acerca das Representações dos Alunos sobre o 

Sistema Reprodutor 

Relativamente às concepções que os professores têm acerca das representações mentais das 

crianças sobre o sistema reprodutor antes do seu ensino formal, os resultados indicaram menor 

diversidade de categorias para os aparelhos (apenas duas para o feminino e três para o 

masculino) e uma grande redução na representação da fecundação, sobretudo dos gâmetas. A 

representação dos alunos sobre o aparelho reprodutor masculino (ARMa) foi esboçada por 

mais professores (158) do que a representação sobre o aparelho reprodutor feminino (ARFa) 

(147). A maior parte dos respondentes traçou a categoria “simples” para ARFa e a categoria 

“Pénis, testículo, externo” para ARMa. 

  

Figura 5: Concepções dos professores acerca da representação dos alunos sobre os aparelhos 
reprodutores: A – Feminino (ARFa); B - Masculino (ARMa). 

Relativamente à localização da fecundação, apenas 28 professores consideraram que as 

crianças possuem já algum conhecimento deste processo. Porém, 27 fizeram uma 

representação “descontextualizada”, havendo somente um que esquematizou a fecundação no 

aparelho reprodutor feminino, embora incompleta. Quanto à existência de células no processo 

de fecundação, de um modo geral os professores consideraram que os alunos não têm 

conhecimento. Apenas um representou o “óvulo” e dois representaram as duas células 

conjuntamente “espermatozóide, óvulo” (Figura 6). 

A B 
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Figura 6: Concepções dos professores acerca da representação dos alunos sobre a fecundação: 
A – Localização (FLa); B - Células (FCa). 

A figura 7 exemplifica os desenhos dos professores representando as ideias das crianças acerca 

da fecundação, quer a localização quer as células. Na perspectiva dos professores, as crianças 

entendem a fecundação como um contacto físico entre um homem e uma mulher. 

A B 

 

 

 

A B

 
Figura 7. Concepções dos professores acerca das representações dos alunos sobre a 

fecundação: A – Localização; B – Células. 

O reduzido número de respondentes a esta questão impossibilitou a análise de correspondência 

entre quaisquer factores e as categorias obtidas. 
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Discussão 

Constatando-se grande redução no número de respostas a estas duas questões, da reflexão 

sobre as não respostas apontam-se as seguintes interpretações. Primeiro, os professores evitam 

desenhar, afirmando que não o sabem fazer, o que já presenciámos em contexto de aula e aqui 

foi reforçado pelas frases que redigiram no espaço destinado ao desenho, nomeadamente “não 

sei desenhar” ou “sem jeito para o desenho”. A segunda interpretação é que os professores 

parecem sentir-se desconfortáveis face a imagens do sistema reprodutor, o que é 

consubstanciado pela inscrição da palavra “inadmissível” no espaço em branco.  

A categoria mais frequente para o aparelho reprodutor feminino foi a que representa a 

sequência de órgãos internos “ovário, trompa de Falópio, útero, vagina”, enquanto a mais 

frequente para o aparelho masculino foi a categoria “pénis, testículo, externo”, a qual 

representa os órgãos externos, embora reflectindo uma incorrecção do ponto de vista científico 

quando denomina por testículos o órgão externo escroto. As categorias encontradas, bem como 

as incorrecções científicas que traduzem, têm emergido noutras investigações realizadas em 

Portugal, quer visando as concepções dos futuros professores de 1.ºCEB (Teixeira, 1999; 

2003) quer analisando as concepções dos alunos de 1.ºCEB. Acresce ainda que estas 

categorias de concepções e incorrecções têm vindo a ser representadas em manuais escolares 

para o 1.ºCEB (Alves et al., 2007; Teixeira, 1999), o que pode levar a considerar tais recursos 

como um obstáculo didáctico (Carvalho & Silva, 2005; Clément, 2003) na medida em que 

reforçam concepções cientificamente inaceitáveis e, como sabemos, são materiais de 

referência para os professores. Salientamos que alguns professores escreveram mesmo “ver 

manual” no espaço destinado ao desenho. Evidencia-se assim a necessidade de mudança 

destas concepções, no sentido da sua evolução e mobilização para concepções cientificamente 

aceitáveis. 

Relativamente às células envolvidas na fecundação, a maioria dos respondentes representou a 

categoria constituída pelos dois gâmetas “espermatozóide, óvulo”. Quanto à localização deste 

processo fisiológico, recorde-se que a maioria dos respondentes (66,2%) efectuou uma 

representação descontextualizada. A predominância desta categoria sugere a existência de um 

conhecimento fragmentado em vez de um processo de ensino aprendizagem integrador das 

funções vitais, como se tem verificado noutras áreas da biologia, nomeadamente na genética 

1096 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                              Actas 

(Paiva & Martins, s/d). Ora se os professores possuem estas concepções, a tendência é que seja 

este o conhecimento a ser ensino aos alunos na sua prática pedagógica. 

A análise dos factores influentes foi limitada pelo reduzido número de respondentes. Todavia, 

a influência significativa da prática religiosa indica alguma inibição por parte dos professores 

mais praticantes. Embora aqui esta influência se verifique apenas na representação do aparelho 

reprodutor masculino, associando-se à categoria “pénis”, não podemos esquecer que este 

factor manifesta influência em vários aspectos relacionados com tópicos de sexualidade 

(Anastácio, 2007). Talvez estejamos perante obstáculos psicológicos e sociais. Porém, esta 

questão tem de ser clarificada futuramente com uma amostra maior.  

Os professores mais velhos e com mais prática profissional, tenderam para a representação de 

categorias mais simples, enquanto os mais jovens e no início de carreira efectuaram 

representações mais detalhadas. Considerando a ideia de De Vecchi e Giordan (2002) de que 

os professores recorrem a modelos simplistas e que a apropriação do conhecimento ocorre 

quando preparam aulas, podemos entender que os professores jovens preparam mais aulas 

sobre a função sexual e reprodutora. Todavia, estes professores têm manifestado menores 

dificuldades nesta temática, o que tende a associar-se também a uma formação académica 

mais recente (licenciatura) e que a contempla (especificamente no caso dos nossos alunos, na 

disciplina de Temas de Saúde e Ambiente) (Anastácio, 2007). 

No mesmo sentido, as concepções que os professores expressaram acerca das representações 

mentais das crianças sobre este tema, é similar à evidenciada nos manuais escolares (Alves et 

al., 2007; Bernard et al., 2007). Embora 3 professores representassem os gâmetas, 28 

representaram a ideia das crianças sobre a fecundação como um contacto entre um homem e 

uma mulher. Os dados apontam para o facto de os professores considerarem que as crianças 

concebem a ocorrência da fecundação como a proximidade entre dois seres, mas ignoram a 

existência do óvulo e do espermatozóide antes do ensino formal. Todavia, os professores não 

possuem uma ideia clara acerca das concepções prévias das crianças que antecedem este 

processo de ensino aprendizagem, o que confirmámos em grupos de foco (Anastácio, 2007). 

Julgamos que este é um aspecto a ser considerado, uma vez que as crianças já possuem 

algumas ideias neste domínio, nomeadamente quando se referem à «semente», e os 
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professores precisam conhecê-las para as modificar e construir concepções científicas (Astolfi, 

1978, 1988; Ausubel, et al. 1980; Clément, 1994; Driver, 1989).  

                                                 
 
 
i Considerando desde a menos complexa - 1 - representando apenas o “pénis” até à mais complexa – 5 – 
representando “pénis, testículos e outros” órgãos. 
 
ii Para as células, considerando menos complexa - 1 - representando só o espermatozóide e mais complexa – 3 – 
representando os dois gâmetas conjuntamente; para a localização da fecundação, considerando menos complexa - 
1 - representando sem contextualização no aparelho reprodutor e mais complexa - 3 – representando na trompa de 
Falópio.  
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Resumo 

O Currículo Nacional português centra-se na construção de conhecimento e no 
desenvolvimento de competências, com vista à formação de cidadãos cientificamente 
literados. Assim, a construção de planificações e materiais didácticos por parte dos 
professores, e segundo metodologias de ensino que potenciem a construção e 
desenvolvimento de competências, mostra-se fundamental para o sucesso do ensino, 
nomeadamente do ensino das Ciências Naturais. Utilizando uma temática do 3.º Ciclo do 
Ensino Básico, “Gestão Sustentável de Recursos”, as competências essenciais a 
desenvolver pelos alunos na mesma e os pressupostos teóricos da Aprendizagem Baseada 
na Resolução de Problemas (ABRP), construiu-se um conjunto de planificações e 
respectivos materiais didácticos. Como ponto de partida, recorreu-se a uma situação real e 
do conhecimento dos alunos – a Reabilitação das Ribeiras de Gaia – procurando abranger-
se, em simultâneo, os conteúdos conceptuais previstos pelo Currículo Nacional para o 3.º 
Ciclo do Ensino Básico. Seguidamente, os materiais foram alvo de uma análise e avaliação 
formativa efectuada por alunos e especialistas nas temáticas abordadas. Os dados 
recolhidos através das avaliações efectuadas permitirão aperfeiçoar os materiais 
melhorando a sua qualidade cientifico-didáctica e atingindo os pressupostos educacionais 
para quais foram construídos. Os resultados recolhidos indicam que os alunos se sentem 
motivados para a aprendizagem destas temáticas, que consideram ser possivel a 
conctrucção e mobilização de conhecimento, incluindo de outras áreas disciplinares, e que 
pensam conseguir desenvolver as competências essênciais para esta temática. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas; construção de 

materiais didácticos, ribeiras de Gaia, estudo de avaliação. 

Introdução 

A sociedade actual é qualificada como sendo a sociedade do conhecimento, exigindo 

cidadãos competentes e capazes de tomar decisões conscientes e responsáveis. Segundo a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (2001), uma sociedade de 

conhecimento é uma sociedade que não acumula conhecimento resultante do trabalho 

científico, mas que o sabe tornar consumível, mobilizável e útil. Assim, Portugal e outros 

países possuem um currículo orientado para o desenvolvimento de competências em 

detrimento de um currículo baseado apenas na consecução de objectivos. De acordo com o 

referido, compete aos professores, principais organizadores e construtores de processos de 
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ensino e aprendizagem, dentro e fora da sala de aula, desenvolver estratégias que permitam 

a construção de conhecimento e o desenvolvimento de competências diversas (Roldão, 

2003; DEB, 2001b). Assim, no presente estudo elaborou-se e construiu-se um conjunto de 

planificações e materiais didácticos que potenciam a construção de conhecimento 

científico e o desenvolvimento de competências numa temática das Ciências Naturais, 

leccionada no 3.º Ciclo do Ensino Básico. Para o efeito a temática escolhida – 

“Sustentabilidade na Terra: Gestão Sustentável de Recursos” – particulariza o recurso 

“água” através da recuperação e requalificação de cursos de água. A escolha da temática 

justifica-se pelo facto de a água ser um recurso a ser utilizado de forma sustentável, pois, 

tal como definido pelas Nações Unidas, o decénio 2005-2015 é a década Internacional para 

o Desenvolvimento Sustentável, isto é, um desenvolvimento capaz de satisfazer as 

necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras para 

satisfazer as suas próprias necessidades (CMMAD,1987 - Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento da ONU -comissão Brundthand). Os materiais foram 

construídos segundo os pressupostos teóricos da Aprendizagem Baseada na Resolução de 

Problemas (ABRP), que preconiza a construção de conhecimento e o desenvolvimento de 

competências tais como a autonomia e a auto-regulação das aprendizagens, entre outras 

(Woods, 1994; Ronis, 3008). 

A problemática ambiental das Ribeiras de Gaia 

A água, de todos os recursos naturais, é aquele que apresenta mais problemáticas 

ambientais associadas. Além disto, é considerado um desafio educacional quando se 

estabelece uma ponte entre as temáticas curriculares abordadas e a relação destas com a 

sociedade política, económica e ética do quotidiano do aluno. Desta forma, esta temática 

mostra-se adequada à construção de materiais didácticos segundo a metodologia de ensino 

orientada para a Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (World Water 

Council, 1998; DEB, 2001b). Este recurso é utilizado pelo Homem nas suas diversas 

actividades socioeconómicas (domésticas, industriais e agrícolas). Estas actividades são as 

principais responsáveis pela contaminação dos reservatórios naturais de águas como os 

rios, as ribeiras, as águas subterrâneas, as águas costeiras, entre outras. (Environmental 

Protection Agency, 1997; União Europeia, 2000; Ojeda, 2007). 

Os sistemas fluviais constituem um exemplo de massas de água naturais fortemente 

poluídas, degradadas e destruídas. Um sistema fluvial oferece ao Homem reservatórios de 
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água potável para consumo, uma paisagem natural, um local para desenvolver actividades 

culturais e recreativas, um ecossistema natural com fauna e flora características. Reúne, 

também, condições para promover a Educação Ambiental e a investigação científica 

através dos seus elementos constituintes (biológicos, geomorfológicos, hidrológicos, 

físico-químicos, entre outros). São vários os motivos que justificam a reabilitação, a sua 

restauração e a conservação destes sistemas naturais. Além disto, a legislação europeia e 

nacional prevê o estabelecimento de objectivos ambientais com a finalidade de diminuir e 

eliminar a poluição destes cursos de água bem como os proteger (Environmental Protection 

Agency, 1997; União Europeia, 2000; Ojeda, 2007). 

Entendo-se por restauração e reabilitação de cursos de águas o programa coordenado de 

acções a curto e longo prazo que visam restabelecer a organização e funcionamento dos 

ecossistemas degradados ou destruídos. Para as referidas acções, tem-se como referencias 

as condições dinâmicas mais parecidas com aquelas que não sofreram perturbações 

antrópicas. Assim, para o desenvolvimento destes projectos/ programas de reabilitação é 

necessário caracterizar os sistemas fluviais nos seus diferentes elementos constituintes e 

como estes estão se inter-relacionam para o funcionamento ecológico em equilibrio. Para 

tal, procede-se ao estudo da região hidrográfica na qual este se insere, à sua geomorfologia; 

à dinâmica fluvial, aos parâmetros físico-químicos e químicos da água, ao levantamento da 

fauna e flora existente (figura 1) (Environmental Protection Agency, 1997; União 

Europeia, 2000; Ojeda, 2007). 

Seguidamente, diagnostica-se os principais problemas ambientais como, por exemplo, as 

formas de degradação, as fontes de poluição, as principais substâncias contaminantes. Por 

último, apresentam-se as propostas de solução que visem a eliminação e mitigação dos 

problemas ambientais do curso de água em estudo. Após a implementação do projecto e da 

concretização das acções que conduziram à reabilitação do curso de água é necessário 

monitorizar os mesmos através, por exemplo, de sistemas de vigilância, análises periódicas 

à água ou medição de índices bióticos e abióticos (Environmental Protection Agency, 

1997; União Europeia, 2000; Ojeda, 2007). 

O Município de Vila Nova de Gaia possui cerca de 400km de ribeiras. Nestas desaguavam 

afluentes de águas não tratadas resultantes de actividades humanas conduzindo à poluição 

da água. Alguns troços das ribeiras encontravam-se entubados e/ou com as margens 

cimentadas, impedimento o desenvolvimento de vegetação ripícola. Consequentemente, as 

ribeiras ao desaguarem no rio Douro ou no mar contribuíram para má qualidade da água 
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destes. A Câmara Municipal levou a cabo um projecto de reabilitação e recuperação destes 

cursos de água visando a restauração da qualidade ambiental e de vida das populações do 

município. Inaugurou, também, o Centro de Educação Ambiental das Ribeiras de Gaia 

(CEAR), direccionado para funções na área da Educação Ambiental, promovendo e 

desenvolvendo actividades orientadas para a sensibilização de novas formas de agir, ser e 

estar no ambiente, envolvendo comunidades escolares e o cidadão comum (figura 2A) 

(Águas de Gaia, 2000). 

 

 
Figura 1 – Elementos naturais constituintes de um sistema fluvial (Adaptado de: Ojeda, 2007, p. 

19) 
 
 
As acções que visaram a reabilitação dos cursos de água consistiram, por exemplo, em: (i) 

diagnosticar e eliminar as principais formas de poluição;; (ii) desentubar e renaturalizar as 

margens; (iii) não permitir a construção em leitos de cheia; (iv) monitorização (figura 2B). 

Desta forma, permitiu-se, também, a existência de praias com Bandeira Azul na Área 

Metropolitana do Porto. (Águas de Gaia, 2000; Águas de Gaia, 2007). 
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Em suma, Vila Nova de Gaia constitui um bom exemplo de desenvolvimento sustentável 

na gestão do recurso água, cruzando Sociedade, Educação, Ambiente (Águas de Gaia, 

2000; Águas de Gaia, 2007). 

 

 
Figura 2 – Centro de Educação Ambiental das Ribeiras de Gaia (CEAR) (A – aquários exemplos 

de fauna e flora ribeirinha; B – curso de água reabilitado) (Adaptado de: Guerra, 2008). 
 

Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas 

A Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (ABRP) é uma metodologia de 

ensino cuja apresentação de um problema é o ponto de partida para a aprendizagem. Ao 

contrário das metodologias tradicionais de ensino e das típicas resoluções de problemas 

ilustrativas do conhecimento construído, na ABRP o problema surge no início do processo 

de ensino e aprendizagem e é o motor para a sua prossecução (figura 3). Os problemas são 

formulados a partir de situações reais e complexas e do conhecimento dos alunos. Desta 

forma a aprendizagem do conhecimento surge contextualizado, pertinente e utilitário para 

os alunos (Woods, 1994; Guerra, 2008; Ronis, 2008). 

Os problemas caracterizam-se, ainda, por serem abertos, isto é, a solução e o processo de 

resolução são desconhecidos do aluno, tendo estas que ser planificadas pelos alunos sob a 

orientação do professor. A aprendizagem é centrada no aluno, este é co-construtor e 

responsável pelo seu conhecimento. Por outro lado, o professor é o facilitador, o 

organizador do processo de ensino e aprendizagem, devendo escolher as situações a partir 

1104 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

das quais podem ser formulados problemas, promovidas aprendizagens e o 

desenvolvimento de competências (Woods, 1994; Barell, 2007; Ronis, 2008). A ABRP, de 

forma sintética, possui as seguintes etapas, que no seu conjunto formam um ciclo da ABRP 

(figura 4): (i) análise, definição e exploração do problema, formulação de hipóteses, 

identificação de conceitos/ temáticas subjacentes; (ii) identificação do corpo de 

conhecimentos prévios e pertinentes a mobilizar e do corpo de conhecimentos necessários 

a construir com vista à resolução do problema; (iii) trabalho colaborativo em pequenos 

grupos de alunos para organizar, planificar e estabelecer as prioridades e os objectivos de 

aprendizagem, recursos necessários, e distribuir tarefas; (iv) preparação individual e auto-

aprendizagem através de actividades como, por exemplo, pesquisa e partilha dos 

conhecimentos construídos e mobilizados com os restantes membros do grupo; (v) 

integração, transferência e uso do conhecimento na resolução do problema; e (vi) avaliação 

e reflexão da eficácia do processo de resolução usado e das soluções apresentadas 

(Schmidt, 1983; Walton & Matthews, 1989; Schoenfeld, 1992; Ronis, 2008). 

 

 
Figura 3 – Processo de ensino e aprendizagem tradicional e orientado para a Aprendizagem 

Baseada na Resolução de Problemas (Adaptado de: Woods, 1994, p. 2-2). 
 

Além do referido, a ABRP desenrola-se sob factores cognitivos (por exemplo, aluno como 

co-construtor do seu conhecimento; reflexão sobre o agir e sobre o pensar), motivacionais 

(por exemplo, o aluno ao experimentar o sucesso no processo de resolução adquire 

confiança e empatia com o conhecimento cientifico necessário a construir) e funcionais 

(por exemplo, uso do conhecimento como principal motor para a compreensão e resolução 

do problema), que complementam a justificação do uso desta metodologia no processo de 

ensino (Guerreiro & Sousa, 1999; Dolmans et. al., 2005; Ronis 2008).  
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Figura 4 - Etapas da ABRP (itálico) e competências (Adaptado de: Woods, 1994, p. 3-11). 

 

Em síntese, a ABRP permite aos alunos não só a mobilização, construção e integração de 

saberes científicos em situações reais, mas também o desenvolvimento de competências de 

diferentes tipos. 

Objectivos 

Estudos mostram que a ABRP tem sido pouco utilizada no ensino das Ciências Naturais, 

apesar das suas potencialidades educacionais já referidas. Por outro lado, tem-se, também, 
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verificado pouco a construção e avaliação de materiais didácticos suportados na ABRP 

(Chang, 2005; Beringer, 2007). Pelo exposto, este trabalho teve como principais 

objectivos: (i) a construção de planificações, e respectivos materiais didácticos, inseridos 

na temática “Sustentabilidade da Terra – Gestão Sustentável de Recursos” de acordo com 

as Orientações Curriculares para o 3.º Ciclo do Ensino Básico e os pressupostos teóricos da 

metodologia ABRP, e (ii) avaliação formativa dos materiais por dois painéis de juízes, com 

a finalidade de os aperfeiçoar de forma a atingirem os propósitos educacionais para os 

quais foram construídos. 

Desenvolvimento 

Tal como já foi referido, deste trabalho consta a construção de um conjunto de 

planificações e materiais didácticos que foram alvo de um estudo de avalição. Para se 

proceder à construção dos materiais foi necessário aprofundar os conhecimentos 

relativamente à metodologia orientada para a ABRP, bem como os objectivos, as 

competências essenciais e o conhecimento científico a desenvolver nos alunos através dos 

mesmos (Guerra, 2008; Guerra & Vasconcelos, 2008). 

Construção das planificações e materiais didácticos 

Antes de se proceder à construção dos materiais definiram-se as competências essenciais e 

o conhecimento científico a serem construídos a partir das actividades/ tarefas propostas 

nas planificações e cujo desenvolvimento seria auxiliado pelos respectivos materiais. Na 

tabela 1, a título de exemplo, refere-se alguns materiais didácticos e respectivas 

competências cujo desenvolvimento era potenciado. 

Teve-se, também, o cuidado de nos materiais didácticos, e a situação a partir da qual foram 

formulados, os problemas possuírem uma pertinência educacional. Por outras palavras, 

pretendeu-se que se adequassem ao preconizado pelo Ministério da Educação para as 

Ciências Naturais no 3º Ciclo do Ensino Básico (DEB, 2001a; 2001b). 

No total, foram construídas três planificações, cada uma das quais correspondente a um 

ciclo da ABRP, visando o desenvolvimento das competências específicas, a construção e 

mobilização de conhecimento (figura 5). A situação real que serviu para a formulação das 

questões foi uma notícia do jornal “Primeiro de Janeiro”, relativa à qualidade das praias de 

Vila Nova de Gaia. Estas são as praias que exibiam maior número de galardões Bandeira 
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Azul a nível nacional. Da discussão que se espera conseguir gerar no grupo turma pensou-

se ser possível formular as seguintes questões problema, assinalados a itálico na figura 5. 

Tabela 1 – Algumas das competências essências a desenvolver e materiais didácticos construídos 
(Adaptado de: Guerra, 2008, p. 99). 

 

A análise da figura 5 permite constatar que na primeira etapa (formulação de questões 

problema) se pressupõe a elaboração de três questões problema. Tal como se já foi 

referido, o professor tem o papel de organizar o processo de ensino e aprendizagem pelo 

que os problemas (ou questões-problema) têm que ser por ele previstos de forma a 

construir os materiais inerentes ao mesmo. Contudo, deve o tutor facilitar o processo para 

que sejam os alunos a problematizar. Nas seguintes etapas do ciclo de resolução estão 

algumas das actividades passiveis de serem desenvolvidas com os materiais didácticos 

construídos (Guerra, 2008; Guerra & Vasconcelos, 2008). 
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Figura 5 – Ciclo da Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas, questões-problema a 
resolver e actividades a desenvolver nos materiais didácticos construídos (Adaptado de Guerra: 

2008; p 102).  

Metodologia de investigação 

A metodologia de investigação utilizada foi um estudo de avaliação, mais propriamente 

uma avaliação formativa realizada por alunos e professores (estes últimos também 

designados por especialistas). Os materiais foram construídos com a finalidade de 

potenciarem o desenvolvimento de competências diversas. A avaliação foi formativa, pois 

foi realizada durante o processo de construção dos materiais, isto é, antes da sua utilização 

pelo público-alvo (Anderson, 1999; Dick et. al., 2001). A tabela 2 apresenta as 

características do estudo realizado. 

Utilizou-se como técnica de análise de dados dos resultado da aplicação dos instrumentos a 

análise de conteúdo. Para tal, foram estabelecidas previamente as categorias e 

subcategorias de análise, sendo posteriormente, as transcrições das entrevistas e as listas de 

verificação codificadas. 
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Tabela 2 – Características do Estudo de Avaliação (Adaptado de: Guerra, 2008).  

 

Resultados  

As tabelas 3 e 4 sistematizam os resultados das avaliações efectuadas. 

No decorrer das entrevistas semi-estruturadas e individuais, aplicadas aos alunos, estes 

tinham contacto com os materiais didácticos (texto, fichas de trabalho, guião de campo, 

entre outros.) que eram explicados pelo investigador. A análise de conteúdo das 

transcrições das entrevistas permitiu obter frequências absolutas das subcategorias de 

análise (tabela 3). As subcategorias que se destacam nos resultados correspondem à 

contextualização da matéria (reconheciam o conteúdo conceptual) e a empatia pelos 

materiais e interiorização da metodologia da ABRP (tabela 3). 

Tabela 3 – Resultados da análise das entrevistas (Adaptado de: Guerra, 2008). 
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Tabela 4 – Resultados da análise das listas de verificação (Adaptado de: Guerra, 2008). 
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A análise realizada às listas de verificação utilizadas pelos professores permitiu avaliar as 

planificações e materiais didácticos. Verificou-se que, à excepção das subcategorias A.1.; 

A.2.; B.6.; B.7.; B.9.; C.10. (tabela 4), todas as subcategorias foram igualmente referidas 

pelos professores. 

Assim, as categorias A.1.; A.2.; B.6.; B.7.; B.9.; C.10. (tabela 4) foram consideradas como 

aspectos que podem ser aperfeiçoados para uma melhor qualidade na aplicação dos 

materiais.  

Conclusões 

Em síntese, este estudo de avaliação permitiu obter indicadores que apontam para: (i) os 

alunos desenvolveram empatia com os materiais e a metodologia da ABRP; (ii) é possível 

a operacionalização de materiais construídos segundo a metodologia da ABRP no ensino 

das ciências; (iii) a utilização dos materiais (planificações e respectivos materiais 

didácticos) permite potenciar o desenvolvimento de competências. Pelo exposto, 

consideramos que a metodologia orientada para a ABRP é uma metodologia que pode 

auxiliar na melhoria do ensino e d aprendizagem das Ciências Naturais 
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Resumo 

A urgência global de inovações sustentáveis no desenvolvimento socioeconómico faz com 
que os recursos energéticos e, particularmente a eficiência energética bem como as 
problemáticas associadas sejam importantes temáticas a abordar nas aulas de ciências 
desde os primeiros anos de escolaridade focando especialmente as interacções entre 
Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Contudo, existem lacunas quer ao nível curricular, 
quer dos manuais escolares, formação de professores e recursos/estratégias didácticas 
fundamentadas para tal abordagem. A presente comunicação apresenta uma proposta de 
enquadramento didáctico e conceptual que fundamenta o desenvolvimento de 
recursos/estratégias de ensino e aprendizagem para a abordagem dos recursos energéticos e 
eficiência energética numa perspectiva CTS. Tal proposta foi concebida e está a ser 
validada por um painel de peritos no âmbito de um projecto de investigação cuja finalidade 
consiste em conceber, produzir, implementar e avaliar um courseware didáctico para 
jovens dos 8 aos 14 anos numa perspectiva CTS e articulando a educação não-formal com 
a formal em ciências. Com este courseware pretende-se promover a construção, por parte 
dos professores e dos seus alunos, de concepções sobre as interacções CTS mais 
consentâneas com a realidade actual dos empreendimentos científico e tecnológico e 
estimular o recurso a contextos de educação não-formal articulados com a escola. 

 
Palavras-chave: educação CTS, recursos energéticos, eficiência energética, Ensino Básico 

Introdução 

A utilização crescente de recursos energéticos decorrente de uma evolução tecnológica 

acelerada e da moldagem de comportamentos de consumo a tal evolução, encontra-se na 

base de muitos problemas sócio-económicos e ambientais e da urgência global de 

inovações sustentáveis. São inúmeras as recomendações internacionais que nos orientam 

nesse sentido (eg., COM, 2005), recomendações que destacam o importante papel da 

educação, a concretizar quer em contextos formais quer não-formais em ciências. Esse 

papel deve ser desempenhado de forma consistente com perspectivas sócioconstrutivistas 

de aprendizagem e promovendo a abordagem das interacções entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS). Tais interacções balizam a educação científica formal do Ensino Básico 

Português (DEB, 2001). Mas o currículo português remete a abordagem das problemáticas 
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energéticas para aspectos disciplinares específicos favorecendo abordagens didácticas 

tradicionais (Pedrosa e Loureiro, 2008) que parecem ter vindo a ser insuficientes na 

preparação dos alunos futuros cidadãos. A isto acrescem a insuficiente formação inicial e 

contínua de professores e a falta de recursos didácticos adequados para a educação CTS, 

especialmente nos primeiros anos de escolaridade (Acevedo-Romero e Acevedo-Díaz, 

2004; Membiela, 2001), quer manuais escolares (Pedrosa e Loureiro 2008) quer outros que 

recorram a Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e a contextos não-formais de 

educação articulados com a educação formal (Guisasola e Morentin, 2007). 

Neste contexto está a ser desenvolvido um estudo cuja finalidade é a concepção, produção, 

implementação e avaliação de um courseware didáctico para jovens de 8-14 anos numa 

perspectiva CTS e articulando a educação formal com a não-formal. Esta articulação 

recorre a actividades no espaço “Jardim da Ciência” situado na Universidade de Aveiro e 

de inúmeros recursos disponibilizados na Internet. 

A concepção deste courseware didáctico iniciou com a selecção do tema e análise de 

software educacional e courseware didáctico já desenvolvido sobre o tema seleccionado. O 

tema seleccionado foi os recursos energéticos e a eficiência energética. Seguidamente 

passou-se a uma revisão de literatura sobre o ensino sobre energia e recursos energéticos 

tendo, também em conta, investigações de levantamento das concepções das crianças sobre 

energia e conceitos relacionados e sobre a educação CTS. Por fim, passou-se ao 

desenvolvimento de um enquadramento didáctico e conceptual e de um guião de 

actividades. 

Objectivo 

A presente comunicação constitui uma resenha do enquadramento didáctico e conceptual 

do projecto em curso com o objectivo de apoiar a fundamentação de propostas de 

desenvolvimento de recursos/actividades de ensino e aprendizagem do tema recursos 

energéticos e eficiência energética numa perspectiva CTS. A título de exemplo, apresenta-

se também um sumário das actividades propostas no courseware didáctico com base neste 

enquadramento didáctico e conceptual. 

Desenvolvimento 

Para se abordar os recursos energéticos e a eficiência energética nos primeiros anos de 

escolaridade, é necessário ter-se em conta estudos sobre o ensino sobre energia e recursos 
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energéticos que tomem em consideração as concepções das crianças sobre energia e 

conceitos relacionados e as recomendações da investigação para uma educação de cariz 

CTS. Daí que, nas secções seguinte, se tenha optado por se apresentar um enquadramento 

sumário de tais estudos. Far-se-á, também, uma apresentação da proposta de actividades do 

courseware em desenvolvimento de acordo com a análise resultante.  

Das ideias prévias das crianças sobre energia 

Seja pelas experiências pessoais dos fenómenos, pela linguística de um determinado grupo 

cultural, ou pelo contacto diário com vários meios de comunicação, a criança chega já à 

aula de ciências com concepções sobre energia muitas vezes persistentes, reforçadas 

socialmente e resistentes a mudanças (Solomon, 1992). Entre as mais comuns, esta última 

autora encontrou a associação de energia a (i) actividade humana para a sua saúde ou como 

exercício físico; a (ii) actividade mecânica de objectos e máquinas; a (iii) combustível ou 

substância armazenada, como a electricidade, que permite o movimento dos objectos; e a 

energia como (iv) algo criado, utilizado e gasto, a escassear no nosso planeta. Para evitar a 

persistência de tais concepções após o processo de ensino e aprendizagem, Millar (2005) 

sugere: 

- enfatizar a “utilização/consumo de recursos energéticos” em detrimento de 

“utilização/consumo de energia”, admitindo a electricidade como um “combustível 

secundário” proveniente de “combustíveis primários”; 

- evitar falar de “formas de energia”; em substituição, referir “formas de armazenamento 

de energia” ou “recursos energéticos” e “fontes energéticas”;  

- classificar luz e vento como fontes energéticas, ou simplesmente como “energia solar” e 

“energia eólica” em vez de “recursos energéticos”, facilitando-se, no futuro, a 

compreensão, por parte dos alunos, do conceito de energia e dos processos inerentes; 

- centrar o discurso nas transferências de energia de um objecto/sistema para outro 

recorrendo, por exemplo, à utilização de diagramas.  

Para abordar a energia na escola, este autor recomenda a discussão sobre recursos 

energéticos como ponto de partida, passando-se depois à discussão acerca da variedade de 

combustíveis primários e secundários utilizados diariamente em diferentes actividades 

(residencial, transporte, etc.), bem como o modo como tal utilização tem vindo a variar 

historicamente, as diferenças que ocorrem em distintas regiões do planeta e suas 
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consequências, a importância das fontes energéticas renováveis e da eficiência energética 

de equipamentos. 

Das interacções CTS na abordagem dos recursos e eficiência energética 

A energia e a utilização de recursos energéticos são temas pelos quais se pode abordar as 

interacções CTS (Membiela, 2001). A pertinência destas problemáticas emerge dos vários 

impactes sócio-político-económicos e ambientais da utilização dos recursos energéticos, 

cada vez mais abordados por meios de comunicação social, Internet e no âmbito de 

variadas campanhas institucionais e mediáticas. Acresce o facto de as crianças terem 

bastante influência na gestão familiar do consumo energético o que se evidencia na 

frequência de anúncios publicitários dirigidos a populações infantis e juvenis. A 

abordagem CTS implica a diversificação de estratégias recorrendo a actividades de 

pesquisa e aprendizagem cooperativa com envolvimento activo dos alunos na resolução e 

tomada de decisões sobre problemas próximos e relevantes (Membiela, 2001). Pelo 

referido, defende-se que tal abordagem deve ser realizada na escola com recurso às TIC e a 

contextos de educação não-formal, incluindo a Internet, a televisão, a imprensa e os 

museus e centros de Ciência, devidamente articulados com as actividades formais. 

Para conceptualizar actividades de ensino e aprendizagem nestas perspectivas, sentiu-se a 

necessidade de se construir um enquadramento didáctico e conceptual dos temas referidos 

tendo presentes as concepções das crianças antes descritas e focando as interacções CTS 

existentes. Este enquadramento foi validado por professores e investigadores em 

workshops no âmbito de um colóquio sobre investigação Didáctica e de um seminário 

sobre educação CTS. Está, também, a ser validado conjuntamente com o guia de 

actividades, por um painel de peritos constituído por professores do ensino básico, 

investigadores em Física, Didáctica das Ciências e Tecnologia Educativa. De tal 

enquadramento resultou a figura 1 que esquematiza algumas rotas conceptuais orientadoras 

do desenvolvimento das actividades referidas. De salientar que este esquema não se destina 

ao aluno, mas sim ao professor. As actividades que este desenvolver poderão incluir 

apenas algumas das ideias esquematizadas consoante os níveis de escolaridade dos alunos 

com que estiver a trabalhar. 

Aqui sugere-se como ponto de partida e no contexto sócio-ambiental, a realização de 

actividades onde as crianças possam discutir acerca do crescimento elevado e rápido da 

procura energética mundial e dos problemas associados, nomeadamente (i) a poluição, 
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com 78% das emissões de gases com efeito de estufa (COM, 2005) a dever-se ao sector dos 

transportes e as alterações climáticas daí resultantes; (ii) o possível esgotamento das 

reservas de combustíveis fósseis num futuro próximo; e (iii) a distribuição desigual dos 

combustíveis fósseis no planeta. Nos primeiros anos de escolaridade, esta discussão pode 

partir do levantamento de problemas do meio local ou da análise de notícias de imprensa 

ou de televisão sobre estas problemáticas. 

Nesta perspectiva sugere-se abrir posteriormente uma discussão acerca da utilização 

generalizada de energia térmica, mecânica e eléctrica em grande parte dos países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento, analisando algumas das tecnologias de produção 

(exs: indústrias extractivas e de refinação, centrais termoeléctricas, centrais 

hidroeléctricas, centrais nucleares, turbinas eólicas, centrais geotérmicas, parques de 

ondas, parques solares com painéis fotovoltaicos, bombas de calor geotérmico, colectores 

solares térmicos), distribuição (exs: oleodutos, gasodutos, subestações, postos de 

transformação, linhas de transmissão) e utilização de recursos energéticos (exs: nos 

sectores industrial, residencial, serviços e transportes), no presente e no passado. Uma das 

razões que justifica a importância desta abordagem encontra-se no facto de estarem 

identificadas várias concepções erróneas em jovens adolescentes sobre as tecnologias de 

produção e distribuição de energia, nomeadamente eléctrica (ex.: Malandrakis, 2007). 

Como exemplos, encontram-se a confusão na distinção entre o funcionamento de um 

painel fotovoltaico e o de um colector solar térmico. Neste âmbito, as crianças poderão 

explorar as tecnologias consumidoras de recursos energéticos em contextos familiares tais 

como a casa e a escola e correspondê-las aos respectivos tipos de recursos energéticos que 

utilizam, bem como às suas fontes energéticas.  

Posteriormente, as crianças poderão pesquisar sobre os recursos primários (exs: carvão, 

petróleo, gás natural, urânio, luz solar, vento, água em movimento, calor interno da Terra, 

biomassa e hidrogénio) e recursos secundários (exs: energia eléctrica, gasolina, diesel, 

etanol) de energia actualmente disponíveis, utilizando conhecimentos científicos para 

classificar tais recursos energéticos particularmente quanto à sua velocidade de renovação 

e origem. Ainda neste campo, as crianças poderão explorar o comportamento da corrente 

eléctrica (recurso energético secundário), por exemplo num circuito eléctrico, 

identificando a fonte de energia, o receptor de energia e exemplos de materiais bons e 

maus condutores de corrente eléctrica. Nos níveis de escolaridade mais elevados, poderão 
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abordar alguns dos principais processos de conversão energética e as leis da 

Termodinâmica de uma forma mais contextualizada nas problemáticas antes referidas.  

Após estas actividades no campo da Ciência, as crianças poderão passar a centrar-se 

explicitamente na Tecnologia, pesquisando exemplos mais eficientes na utilização de 

recursos energéticos e na Sociedade, propondo soluções e uma tomada de decisão para a 

minimização das problemáticas de partida. Entre algumas das soluções que as crianças irão 

encontrar e decorrentes de várias recomendações internacionais (COM, 2005) encontram-

se medidas na produção, distribuição e consumo de recursos energéticos. Ao nível da 

produção, as tendências têm sido para o recurso crescente à cogeração e a tecnologias de 

transformação de fontes renováveis de energia, nomeadamente em centrais locais de 

microprodução ou microgeração (produção de energia térmica ou eléctrica por indivíduos, 

pequenas empresas ou comunidades) e integração da energia eléctrica produzida em redes 

de distribuição mais eficientes. No nosso entender, a área do consumo deve ser a mais 

focada com crianças pequenas de modo a promover a adopção de comportamentos de 

utilização eficiente dos recursos energéticos. Estes comportamentos passam, por exemplo, 

pela correcta utilização dos equipamentos eléctricos com modo de vigília ou “standby” ou 

pelo recurso à etiqueta energética na compra de novos equipamentos. Estas medidas e 

outras como a redução dos gastos domésticos de águas aquecidas, a construção de edifícios 

energeticamente eficientes e certificados e a aquisição e/ou troca por veículos mais 

eficientes são medidas previstas em planos de acção para a eficiência energética lançados 

um pouco por todos os estados membros europeus, incluindo Portugal, e que se devem 

esclarecer e promover na escola. 

Uma proposta didáctica para o 1.º e 2.ºCEB 

O courseware didáctico “energiza.te” está a ser produzido com base no enquadramento 

antes apresentado. O conjunto de actividades que integram o primeiro nível de exploração 

deste courseware, destinado ao 3º e 4º ano do 1.º e ao 2.º CEB, parte de um contexto 

familiar das crianças em que, a partir do visionamento de uma reportagem televisiva sobre 

o aumento do preço da electricidade, elas são desafiadas a propor medidas para diminuir a 

factura energética de uma família. Para tal, começam por realizar actividades em que 

identificam as tecnologias e consumos domésticos de energia eléctrica. Posteriormente, 

realizam actividades em que pesquisam sobre a história das lâmpadas e os diferentes tipos 

de lâmpadas, comparando nomeadamente os seus distintos consumos.  
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Figura 1 – Enquadramento conceptual sobre recursos energéticos e eficiência energética numa 

perspectiva CTS.
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Depois, são propostas actividades sobre a produção e distribuição de energia eléctrica a 

partir de recursos renováveis e não renováveis. A título de exemplo, de referir uma 

actividade de exploração da água como recurso energético recorrendo a uma visita de 

estudo ao espaço de educação não-formal em ciências ”Jardim da Ciência” com 

actividades para antes, durante e após a visita. Por fim, as crianças são levadas a realizar 

actividades sobre a utilização da etiqueta energética e a utilização eficiente de 

equipamentos eléctricos em casa sendo, no fim, desafiadas a propor um plano de acção 

energética para a família inicialmente apresentada. 

Estas actividades fazem parte de um software educativo e de um caderno de actividades do 

aluno em suporte papel, ambos em processo de produção, juntamente com um guia 

didáctico do professor onde constará o enquadramento apresentado.  

Conclusões 

O enquadramento e a proposta didáctica apresentada estão a ser validados por um painel de 

peritos de diferentes áreas de conhecimento que inclui também duas professoras do 1.º e 2.º 

CEB. Outra forma de validação desta proposta didáctica constitui a sua implementação em 

oficinas ou workshops com professores em eventos como este encontro1. O courseware 

encontra-se actualmente em produção e a sua avaliação incidirá nas concepções sobre as 

interacções CTS e recurso a contextos de educação não-formal em ciências por parte de 

uma amostra de professores e alunos do 1.º e 2.º CEB após a implementação do 

courseware didáctico nas suas aulas. Pretende-se promover a (re)construção de concepções 

sobre interacções CTS por parte dos professores e seus alunos e estimular ainda o recurso a 

contextos de educação não-formal articulados com a escola. 

Este trabalho pode também constituir-se como um contributo e estímulo para o 

desenvolvimento de recursos/actividades de ensino e aprendizagem numa perspectiva CTS, 

particularmente, sobre recursos energéticos e eficiência energética, por parte de outros 

investigadores e professores, o que poderá favorecer a construção, por parte dos alunos 

futuros cidadãos, de concepções sobre as interacções CTS mais consentâneas com a 

realidade actual dos empreendimentos científico e tecnológico. 

1 Ver as propostas de oficinas neste encontro intituladas “energiza.te! – actividades sobre recursos 
energéticos e eficiência energética numa perspectiva CTS no Ensino Básico” e “Propostas didácticas no 
Jardim da Ciência – interacções Ciência, Tecnologia e Sociedade através da resolução de problemas”. 
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Resumo: 

A escola deve ser, no seu todo, um espaço pedagógico. Sejam os locais de convívio, sejam 
as salas ou mesmo o jardim. A escola pode, e deve, proporcionar além da educação formal, 
a não formal e mesmo informal. Encarando o indivíduo como um todo, a sua formação 
integral comportará forçosamente a Educação Ambiental para o Desenvolvimento 
Sustentável, tema de abordagem não disciplinar mas antes transdisciplinar. 
Desenvolvemos, assim, actividades no espaço envolvente da escola de modo a sensibilizar 
alunos, e restantes elementos da comunidade escolar para a problemática ambiental. Daí ter 
nascido o Projecto Espaço Verde. 

 
Palavras-chave: espaço pedagógico, meio envolvente, desenvolvimento sustentável, 

educação ambiental, projecto. 

Introdução 

A educação ambiental é um tema actual e urgente a incluir na formação dos jovens, para se 

conseguir um desenvolvimento sustentável. O meio ambiente incorre num desequilíbrio 

resultado da acção, em grande parte, de actos irreflectidos do ser humano. Nesse sentido a 

mudança está nas nossas mãos e deverá ser parte integrante do processo educativo, de 

forma a inteirar a formação básica dos cidadãos.  

A educação ambiental pode e deve ser implementada em todas as situações e recorrendo a 

todas as estratégias disponíveis. Pois tal como salientam Gonçalves et al. (2007):  

“No processo educativo existem diferentes práticas educativas: informais, 
formais e não formais. Não há, portanto, dois tipos distintos de educação, 
mas sim várias práticas distintas que na maioria das situações são 
complementares. Assim, tanto o chamado ensino formal como o 
denominado ensino não formal e a chamada educação informal são 
fundamentais para o desenvolvimento de uma consciência ambiental, 
contribuindo para a modificação de atitudes e valores dos cidadãos face aos 
novos padrões de desenvolvimento”. 

Tendo por base o supracitado e conscientes de que qualquer acontecimento, lugar ou 

situação se pode transformar numa ferramenta pedagógica resolvemos intervir em vários 

sectores da escola procurando melhorar a sensibilidade ambiental dos nossos jovens. Ora o 
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espaço envolvente das escolas, vulgo recreio, pode ser transformado num espaço de 

educação informal que não pode ser negligenciado. Desta forma, optamos por intervir ao 

nível da sensibilização da comunidade escolar, seja funcionários, professores, alunos ou 

mesmo encarregados de educação. Neste sentido foram desenvolvidas várias actividades, 

valorizando sempre, os recursos existentes e a diversificação de estratégias. 

De facto, e como diz Branco (2006): 

“Colocar os jovens em contacto com o meio envolvente constitui uma forma 
eficiente de reforçar os elos afectivos com o meio ambiente natural (e suas 
inter-relações socioeconómicas), essenciais para despoletar nos jovens 
cidadãos atitudes e comportamentos compatíveis com a postura pró-
ambiental que se impõe”. 

Nasceu, assim, o Projecto Espaço Verde. Projecto que procura aproveitar as 

potencialidades do espaço envolvente da escola. Espaço esse que possui uma grande 

diversidade florística e que os jovens poderão ser induzidos a percepcionar e a aprender. 

Aprender, nomeadamente, a respeitar os espaços naturais e comuns à comunidade com 

comportamentos simples como o não deitar lixo ao chão e não pisar os canteiros, entre 

outras competências. 

Objectivos 

Numa educação que hoje é encarada como um processo individual de constante 

construção, para toda a vida, “...é determinante o papel da ciência e da tecnologia na luta 

contra o desenvolvimento, e a pobreza” (Delors, 2001, p. 140). Particularmente, a 

educação básica (para todos) tem um papel basilar ao promover o ensino das ciências 

“defendendo uma educação que saiba, desde a mais tenra idade, por meios, por vezes 

muito simples como a tradicional “lição das coisas”, despertar a curiosidade das crianças, 

desenvolver o seu sentido de observação e iniciá-las na atitude de tipo experimental” 

(Delors, 2001, p. 73). 

Este incentivar/fomentar da curiosidade que é inata nos jovens e que caberá à sociedade, 

em geral, ao sistema educativo e, muito em particular, aos professores conseguir ateá-

lo/ampliá-lo para o não deixar apagar. Se é extremamente deprimente assistir, em adultos, 

a um total desinteresse e curiosidade em saber mais, é crítico detectar este mesma 

predisposição em jovens. A sensibilização do professorado para este problema é essencial. 

Mas corre-se o risco de nos deixarmos cair num ciclo vicioso pois professores não 

curiosos/criativos não poderão incentivar a curiosidade e a criatividade dos alunos. Daí, o 
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alerta que lançamos da premência em actuar junto de professores (de todos os níveis) para 

garantir este aspecto da educação que se nos perspectiva como basilar. E continuar o 

trabalho junto dos alunos. 

A implementação do processo educativo no ambiente (meio envolvente), não implica 

forçosamente propor novos valores, mas antes como realça Cian (2001, p. 13), 

 “conduzir à “redescoberta” do valor das coisas pequenas e simples, decerto não 
sensacionais nem portadoras de fortes emoções físicas. Redescobrir, por exemplo, o prazer 
de “possuir” o território porque o percorremos, exploramos e reconstruímos mas num mapa 
mental próprio, único e original; aproveitar e cultivar o desejo de intervir, de conhecer e de 
saber, perseguindo a curiosidade que nasce do encontro com as pequenas expressões da 
vida”.  

No ensino secundário, de acordo com o Seminário de Belgrado e Tbilissi (Vila Nova, 

1994), convirá passar a uma aplicação de inspiração mais ecológica, social, política e 

económica no tratamento das questões ambientais. Sendo igualmente uma forma de levar 

os jovens a consciencializarem-se de que, se existem inúmeros problemas que dizem 

respeito ao ambiente, isso é em parte imputável ao facto de que muito poucas pessoas 

foram sensibilizadas para a compreensão dos frágeis equilíbrios da biosfera e dos 

problemas da gestão dos recursos. 

 Assim, pretende-se com este trabalho contribuir para mitigar o ritmo das consequências 

nefastas no sistema Terra. Processo predatório que põe em risco todos os subsistemas 

culminando sempre no subsistema Biosfera, incluindo a própria existência do Homem. O 

desenvolver deste projecto, optimizando o espaço da escola, visará sempre a formação de 

cidadãos plenos, interventivos, cientes da sua responsabilidade ambiental  

Actividades de sensibilização 

Várias foram as actividades já desenvolvidas, entre as quais: 

- Foram instalados painéis (figura 1) no exterior onde periodicamente vai sendo afixada 

informação variada relativa às espécies vegetais existentes no exterior, a eventos, etc. São 

várias as vezes que estes painéis são visitados por alunos e outros elementos da 

comunidade curiosos em saber o seu conteúdo.    

- Junto aos ecopontos espalhados pela escola foram pintadas mensagens de alerta para a 

premência de promover a recolha selectiva dos lixos. Este gesto simples, e muitas vezes 

ignorado, serviu para reforçar a ideia geral, de todos contribuirmos para um ambiente mais 

agradável e limpo. Verificamos que os alunos passaram a adquirir mais respeito pela 
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selecção dos lixos, todavia, é uma tarefa que implica um contínuo esforço para que seja 

atingida plenamente.  

- Com o objectivo de posteriormente serem identificadas, levou-se a cabo o levantamento 

exaustivo das espécies vegetais de todo o espaço envolvente da escola. Nesta actividade 

colaboraram, já em tempo de férias, alunos e professores com empenho e gosto pelo 

trabalho que estava a ser desenvolvido.  

- Posteriormente, foram identificadas as plantas do jardim da escola. Quando os alunos 

circulam pelo espaço envolvente da escola, mesmo que inadvertidamente, acabam por 

parar observando pormenores das espécies vegetais aí existentes. Assim, se essas espécies 

estiverem devidamente identificadas todos os elementos da comunidade escolar poderão 

paulatinamente ir apreendendo as subtis diferenças e as respectivas designações. Com 

apoio financeiro do Projecto Ciência Viva adquirimos placas de identificação que foram 

colocadas junto de cada planta (figura 1). 

 

Figura 1: Fotografias do jardim da escola evidenciando um painel com informação e placas com a 

identificação. 

 Este espaço poderá ser aproveitado como um recurso educativo para diferentes abordagens 

disciplinares: percepção da biodiversidade; nomenclatura adoptada na botânica, 

afloramentos rochosos, espessura dos solos, grau de meteorização, etc. 

- Nos dias 24 e 25 de Março teve lugar a I Feira Verde (figura 2), com a colaboração de um 

horto do Marco de Canaveses. Durante dois dias foi agradável ver o ar “prazenteiro” com 

que todos, incluindo encarregados de educação, circulavam com um vaso ao colo, levando 

um pouco de Primavera para casa. Com a percentagem das vendas, cedida pela empresa, 

serão adquiridos mais exemplares para o jardim de aromáticas da escola. 
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Figura 2: fotografia da I Feira Verde 

- Como forma de sensibilização os alunos, numa campanha designada “Escola Limpa”, 

foram incitados a recolher, de forma selectiva, os lixos abandonados no perímetro da 

escola (figura 3). 

 

Figura 3: fotografias da campanha “Escola Limpa”. 

Muitas destas actividades irão ter continuidade nos próximos anos lectivos, estando já a 

equipa responsável pelo projecto a delinear novas actividades. 

Actividades a desenvolver no futuro 

Entretanto, um grupo de alunos de 12º ano foi desafiado a colaborar com as professoras 

responsáveis pelo projecto, a desenvolver um conjunto de propostas de alterações a 

introduzir no espaço-escola com vista à melhoria das condições ambientais do mesmo.  

Como a escola vai ser sujeita a uma profunda remodelação arquitectónica, todas as 

propostas serão reunidas e apresentadas à equipa responsável pelo processo de 

reestruturação para que sirvam de alerta à necessária melhoria das instalações em termos 

ambientais. Se possível, até mesmo integradas no projecto de trabalho. 

Este trabalho incluirá aspectos que vão desde a instalação de painéis solares, sistema de 

recuperação de águas pluviais para uso na rega, montagem de um biocompostor, 
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comedouros para aves, construção de um lago para o desenvolvimento de espécies 

florísticas adequadas, etc.  

O mesmo caderno de propostas integrará as conclusões de um inquérito aplicado a uma 

amostra de toda a população de alunos da escola identificando aspectos mais criticados e 

mais ambicionados no espaço-escola. 

Pretende-se continuar a introdução de exemplares de espécies de forte carácter pedagógico 

como por exemplo o canteiro de plantas aromáticas, já em construção. 

No futuro, desenvolver-se-ão actividades práticas, de cariz científico, no espaço da escola, 

em que os alunos poderão treinar destrezas de trabalho de campo. Desta forma, serão 

ultrapassados alguns dos argumentos comummente usados, por alguns professores, para a 

não realização de trabalho prático / saídas de campo, alegando os custos das mesmas e 

tempo dispendido. 

Conclusão 

As actividades desenvolvidas no âmbito deste projecto têm-se revelado frutuosas, 

constituindo assim um incentivo a novas iniciativas em prol do Ambiente. 

Não podemos deixar, no entanto, de marcar a necessária cooperação entre entidades, de 

modo a viabilizar iniciativas empreendedoras que de outra forma se perderiam. Passar-se-

á, segundo Freitas (1996, p. 160), a considerar que “ser ambientalmente educado significa 

viver de forma diferente e ajudar os outros a adoptarem formas de vida condizentes com a 

perspectiva de um desenvolvimento sustentável”, num claro apelo ao necessário 

envolvimento geral de toda a humanidade. Pretende despertar em cada pessoa o 

protagonismo como agente, e não só como assistente, nos processos de mudança social e 

meio ambiente envolvente numa perspectiva de sociedade cada vez mais interdependente e 

globalizadora (Caride, 1997). Trata-se afinal de aprender a viver juntos, aprender a 

aprender juntos e aprender a crescer juntos (Carneiro, 1996), cada um de nós com todos os 

outros seres vivos e o longo manancial de recursos naturais terrestres. 

É premente que cada um de nós assuma a sua quota de participação no processo de 

mudança. E, aqueles que estão melhor informados não se limitem a reivindicar pela 

alteração do estado do ambiente, e da sociedade em geral, mas que passem de 

“ambientalistas a educadores ambientais” (Fien & Maclean, 2000) mobilizando os 

restantes cidadãos para que, de uma forma esclarecida, possam não só clamar por uma 
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qualidade de vida a que todos têm direito mas, também, contribuir para a melhoria dessa 

mesma qualidade de vida. 

Claro que, para que essa verdadeira aprendizagem possa ter lugar em primeiro lugar terá o 

aluno de “querer aprender”. Para isso haverá que estar motivado para a aprendizagem e só 

uma escola que acompanhe, ou mesmo se antecipe, à própria modernização da sociedade, 

poderá cativar os jovens. Impõe-se pois “mudar para criarmos escolas onde possamos 

conquistar a confiança dos alunos, para que as suas capacidades específicas sejam 

maximizadas” (Tomlinson & Allan, 2002, p. 59). 
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Resumo 
 
Este trabalho visa apresentar uma proposta didáctica, respectivos recursos e resultados, 
para abordar o tema da Mobilidade Sustentável como um Projecto de orientação CTS-A, 
com alunos do1ºCiclo do Ensino Básico (1ºCEB). A proposta didáctica, já validada e 
implementada, contribuiu para a sensibilização de alunos futuros professores do 1ºCEB, 
por meio de uma situação de formação, com o intuito de os incentivar a uma tomada de 
consciência em relação à necessidade de assumir diferentes atitudes educativas com 
implicações positivas na alteração da actual e problemática situação ambiental. Os 
resultados apontam que a proposta e os recursos desenvolvidos constituem um elemento 
favorável em termos formativos. 
 
Palavras-chave: Educação para a Sustentabilidade; Mobilidade Sustentável; Proposta 
didáctica; Formação de Professores; CTS. 
 
Introdução  

Num tempo em que nos defrontamos sistematicamente com novas e actualizadas 
informações sobre o estado do nosso Planeta são evidentes inúmeras situações e 
acontecimentos de perturbação, perante o desgaste que o Ser Humano tem causado no 
Ambiente, nas últimas décadas. A sociedade tem-se acomodado, alheia a todo este 
processo, evidenciando uma postura de indiferença perante este processo de rápido 
desgaste da Natureza que se começa a revelar de um modo bastante evidente, através de 
cheias, tempestades, degelo, aquecimento global, etc. Estas situações são consequências 
(in)directas da relação existente entre a Ciência, a Tecnologia, a Sociedade e o Ambiente. 
Destas relações advêm mudanças sociais, politicas, económicas, culturais e ambientais a 
que a educação, de modo amplo, e a escola não podem ser alheias.  

Assim, ao encararmos uma educação científica de foro CTS-A, enquanto acção inovadora, 
esta contribui para uma melhor compreensão da sociedade capacitada para enfrentar os 
avanços científico-tecnológicos. Muitos autores (Acevedo, 2001; Osório 2002; Martins, 
2002, entre outros) consideram que uma tal orientação para a educação concorre para um 
aumento da literacia científica e para a construção de atitudes e regras de conduta que 
possibilitem a tomada de decisões para enfrentar a sociedade, individual e colectivamente. 
Uma abordagem CTS permite a aquisição de competências que exigem o desenvolvimento 
de conhecimentos, capacidades e valores indispensáveis para os alunos resolverem 
problemas, intervirem criticamente, discutirem e formularem novas questões.  

Desta feita, o ensino das ciências dever-se-á centrar em questões e problemáticas que a 
humanidade enfrenta face ao (ab)uso desta mesma ciência e tecnologia e que podem 
condicionar o futuro das gerações.  

O avanço da ciência e da tecnologia intervêm em vários sectores, sendo, um deles, o dos 
transportes. Este representa um dos maiores factores de prejuízo para o ambiente, devido 
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ao uso intensivo de recursos não renováveis (Martins e Veiga, 1999). Neste sentido, temos 
que pensar, rapidamente, em alternativas, procurando investir no uso de energias 
renováveis, defendendo uma Mobilidade Sustentável, garantindo que os sistemas de 
transporte encontrem um conjunto de metas e meios de controlo capazes de responder às 
necessidades económicas, sociais e essencialmente ambientais, procurando reduzir as suas 
consequências nefastas (Miranda et al., 2005:83; estratégia española de movilidad 
sostenible 2009:1). 

 Evidenciando os transportes como um sector que tem manifestado um profundo avanço 
científico-tecnológico na sociedade, salientamos que a escola deve dar especial atenção ao 
seu conteúdo durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Desta feita, a investigação que levamos a cabo (Centeno, 2007) procurou evidenciar a 
importância de uma educação que adopte as inter-relações entre Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente, abordando o tema da “Mobilidade Sustentável” enquanto 
problemática de actualidade. Visou-se, também, patentear a importância da formação 
inicial de professores para uma apropriação da dimensão do movimento CTS no ensino das 
ciências. O estudo procurou, numa segunda fase, envolver Futuros Professores de1ºCEB, 
num momento de formação para a educação em ciências, apontando um aprofundamento 
de conhecimentos, capacidades e valores que os auxiliem nas suas futuras práticas de 
ensino. Ao mesmo tempo, pretendeu-se que adoptem um papel activo na mudança da 
actual situação ambiental, arcando com compromissos profissionais, de forma a contribuir 
para a qualidade da literacia científica dos seus alunos. Nesta senda, os programas de 
formação de professores deverão incentivar a receptividade e o envolvimento 
crescentemente activo, criativo e reflexivo dos professores e futuros professores. 

Deste modo, apresentamos uma proposta, respectivas actividades e recursos didácticos, 
construídos com base numa abordagem centrada na perspectiva de cariz CTS-A e sob o 
ponto de vista do Ensino por Pesquisa (EPP) (Cachapuz et al, 2002), que preconiza o 
desenvolvimento de projectos, envolvendo a resolução de situações problemáticas, a 
comunicação e a divulgação de medidas a tomar com vista a impulsionar a Educação para 
a Sustentabilidade Ambiental e, de modo particular, para a Mobilidade Sustentável.  

Objectivos: 

- Apresentar uma proposta de ensino e respectivos recursos didácticos de suporte para 
abordagem da temática “A Mobilidade Sustentável”; 

- Contribuir para um maior interesse e melhoria das práticas e concepções dos Futuros 
Professores relativamente à temática da “Mobilidade Sustentável”. 

 

Desenvolvimento do Estudo  

A proposta didáctica, validada por especialistas e professores de 1ºCEB, foi implementada 
em duas turmas de 3º e 4º anos de escolaridade, num grupo de 37 alunos. Na sequência da 
sua implementação foi apresentada e discutida com um grupo de alunos futuros 
professores, numa sessão de formação em formato de Workshop que os envolveu numa 
oportunidade de desenvolverem de modo activo uma proposta que já tinha sido 
implementada com alunos de1ºCEB e cuja informação lhes foi dada. 
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 A proposta didáctica  

Este trabalho iniciou-se com uma análise ao Currículo Nacional do Ensino Básico 
(CNEB), nomeadamente às competências essenciais e específicas das áreas das Ciências 
Físicas e Naturais e também à área de Estudo do Meio/Ciências. Após esta análise e com 
base nos pressupostos defendidos pelo Ensino por Pesquisa e pelo ensino CTS, foi criada 
uma Proposta Didáctica, com formato de Projecto, e respectivos recursos para alunos do 4º 
ano de escolaridade, embora também tenha sido implementada com alunos de uma faixa 
etária inferior.   

Do ponto de vista didáctico, a proposta permite: i) responder a questões-problema 
relevantes do ponto de vista ambiental; ii) construir materiais e realizar visitas de estudo 
diversas; iii) potenciar a reflexão individual e colectiva; iv) apresentar e divulgar 
resultados.  

Ao longo do desenvolvimento do Projecto foram sendo colocadas várias questões-
problema, às quais os alunos tentaram dar resposta. Todo o trabalho adopta um modelo de 
ensino construtivista, onde são delineados os papéis do aluno, enquanto sujeito activo na 
construção do conhecimento, e do professor, enquanto orientador do processo de ensino-
aprendizagem.  

Foram desenvolvidas acções de pesquisa, recorrendo às TIC, à construção de Kits 
Didácticos, a visitas de estudo que possibilitaram o contacto directo da escola com a 
comunidade envolvente. 

Nem todas as actividades tiveram lugar de acordo com a ordem referenciada no Quadro 1, 
devido a algumas contingências inerentes à dinâmica de implementação de todo o 
processo. Assim, consoante a evolução dos trabalhos, foram acrescentadas e aperfeiçoadas 
algumas estratégias, visando a consumação dos objectivos delineados.  

O projecto, intitulado “Patrulhas da Mobilidade Sustentável” assume um carácter 
interdisciplinar, uma vez que são reunidos saberes de todas as áreas curriculares do1ºCEB. 
Adopta igualmente uma dimensão interdisciplinar CTS-A, de forma a “permitir uma 
tomada de consciência da intervenção humana, no que respeita aos significados científico, 
tecnológico e social, importante para uma educação para a cidadania mais abrangente” 
(Martins, 2003). 

 Na área de Língua Portuguesa, foram trabalhados diversos registos escritos (cartas, 
resumos, relatórios, poemas, redacção de actas) e orais (entrevistas, comunicação e 
divulgação de resultados). Foram desenvolvidas competências ao nível da Matemática 
através da leitura, representação, construção e interpretação de gráficos. As Expressões 
Musical (canções) e Plástica (elaboração de cartazes, folhetos) marcaram também 
presença. Promoveram-se competências ao nível da utilização das TIC, por meio de 
pesquisas realizadas na Internet, e utilização dos programas Word e Excel.   
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Actividades Breve caracterização Questões-
Problema 

Recursos didácticos 

1 

Para 
começar… os 
meios de 
transporte 

A importância dos meios 
de transporte mas também 
a poluição atmosférica 
provocada  

Mapa de conceitos; 

Ficha de trabalho; 

2 
Os jornalistas 
do ambiente 

Recolha das opiniões junto 
da comunidade  

O que é a Poluição 
Atmosférica? 

Ficha de registos  

3 
Vamos 
investigar 

 

Realização de pesquisas 

Ficha de trabalho  

Internet; 

Biblioteca(s); 

4 
A meia branca 
não engana! 

A emissão de gases pelos 
automóveis 

 

Quais os efeitos da 
Poluição atmosférica 
provocada pelos 
veículos rodoviários? Kit didáctico; 

Ficha de trabalho  

5 
Medição da 
qualidade do ar 

Contacto com aparelhos de 
medição da qualidade do ar 

O ar da minha terra 
está poluído? 

Estação de medição da 
qualidade do ar. 

6 
Vamos 
convidar 

 

Aprofundamento de 
conceitos junto de peritos  

O que é feito na 
minha cidade para 
contribuir para uma 
Mobilidade 
Sustentável? 

Diferentes instituições. 
 

7 
Visitas de 
estudo 

Visitas de estudo  
Como substituir os 
recursos fósseis nos 
automóveis? 

Instituições (Fábrica de 
produção de Biodiesel; 
Stand de automóveis) 

8 
Trabalho de 
campo 

Recolha de dados junto da 
comunidade  

 

Inquéritos  

9 

Vamos todos 
participar com 
a Patrulha da 
Mobilidade 
Sustentável 

 

Apresentação e divulgação 
dos resultados  

 
 
 
Que destino a dar aos 
óleos usados? 
 
Como produzir 
biodiesel? 

Material de recorte e 
colagem; 
Computador. 

 

Quadro1 – Linhas gerais da Proposta Didáctica  

 

Avaliação da implementação do Projecto e situação de formação 

A implementação desta proposta didáctica foi inicialmente implementada, como já 
referido, com alunos do 1ºCEB e entendemos, tal como todos os intervenientes, ser 
possível a aplicação de estratégias metodológicas de trabalho ligadas ao Ensino por 
Pesquisa para abordar questões do foro CTS-A. 

Inicialmente, através da análise dos dados recolhidos através de um inquérito por 
entrevista, tínhamos procurado compreender como é que os alunos Futuros Professores do 
1º CEB faziam a leitura do Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB), no que respeita 
ao significado das competências e às orientações para a prática, qual a sua sensibilidade 
relativamente às questões ambientais, concretamente ao tema da Mobilidade Sustentável e, 
ainda, de que modo a formação poderia ajudar a superar dificuldades. 

Concluímos, da análise das entrevistas, que persistiam dúvidas respeitantes à leitura do 
CNEB no que concerne à elaboração de uma proposta de praxis efectiva, de acordo com o 
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documento e as orientações da investigação em Educação em Ciência. Os intervenientes 
neste processo, alunos futuros professores, reforçaram a necessidade de uma ligação mais 
efectiva entre a teoria e a prática durante a formação inicial e o valor formativo da análise 
de propostas concretas sobre temáticas pertinentes.  

Assim, a partir dos resultados obtidos das entrevistas e do balanço da implementação da 
proposta didáctica, proporcionou-se uma situação de formação que fosse ao encontro das 
ambições dos Futuros Professores, contribuindo para a sensibilização dos participantes 
acerca da temática da Sustentabilidade Ambiental/ Mobilidade Sustentável e para as 
questões relacionadas com a Educação de cariz CTS-A. 

Procurou-se que o momento de formação fomentasse o envolvimento e a receptividade dos 
Futuros Professores, favorecendo a partilha e a reflexão.  

 Conclusão 

Perante a emergência planetária com que a actual geração se defronta, é eminente a 
necessidade de uma educação que assuma e que fomente atitudes e comportamentos que 
procurem alcançar um Desenvolvimento Sustentável. Este é o principal objectivo lançado 
pela Década da Educação para um Futuro Sustentável e também pelo recente documentário 
lançado no mês de Junho do presente ano de 2009 em 50 países, Home – o mundo é a 
nossa casa (Arthus-Bertran,:2009). Neste sentido, cabe a nós educadores e formadores 
apelar às camadas mais jovens para a necessidade de uma consciência ecológica, baseada 
em valores conducentes a atitudes que respeitem o nosso planeta. 

Tanto o tema quanto o projecto, bem como os respectivos recursos didácticos mostraram 
ser interessantes e bastante inovadores, por todos aqueles que participaram, quer 
investigadores que validaram a proposta quer professores colaboradores e futuros 
professores.  

Este mesmo projecto foi posteriormente apresentado em contexto de oficina de trabalho, 
evidenciando igualmente uma boa receptividade. Ele tem sido apresentado igualmente 
noutras turmas com características claramente diferentes. Já foi possível ser implementado 
com alunos dos 1º e 2º anos de escolaridade, sendo adaptado de acordo com as 
idiossincrasias das turmas em questão. Nestes casos, foram desenvolvidas as actividades 
principais tais como a actividade experimental, a pesquisa de informação e a reciclagem de 
óleos.  

Nesta senda, o tema da “Mobilidade Sustentável” tem vindo a ser progressivamente 
trabalhado e divulgado, pela convicção de que todo o percurso descrito neste estudo visa 
contribuir para uma orientação para as novas práticas de Ensino das Ciências próximas de 
problemáticas sociais prementes. 

Este tema merece, assim como tantos outros de cariz ambiental, especial destaque nos 
cursos de formação inicial de professores, para que possa ser abordado nas escolas, 
essencialmente nos primeiros anos de escolaridade, idades em que os alunos se encontram 
mais despertos e permeáveis. Neste sentido, é de extrema importância que os cursos de 
formação inicial de Professores contemplem aspectos referentes às novas propostas 
veiculadas pela investigação em Didáctica das Ciências, abordando questões reais e actuais 
e apresentando propostas concretas para agir na escola e em contexto de sala de aula ou 
noutros.  

Fica o incentivo para que temas de cariz ambiental e com uma perspectiva CTS-A, e já 
validados, tenham uma maior visibilidade. Tais propostas devem ser desenvolvidas e 
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discutidas em sessões de formação com futuros professores, para que estes se sintam mais 
aptos e confiantes para poderem implementar estes conteúdos ao longo das suas futuras 
práticas de ensino, adaptando-os aos seus alunos.  
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Resumo 

A formação de cidadãos cientificamente cultos impõe-se como uma missão da sociedade 
em geral e da Escola em particular. A articulação interdisciplinar das actividades 
desenvolvidas na Escola apresenta-se como um desafio capaz de vencer barreiras que se 
têm manifestado difíceis de transpor para atingir a desejada formação de cidadãos 
cientificamente cultos. Para isso, pode contribuir a criação de novos espaços e tempos 
capazes de fazer interagir, de forma produtiva, os diferentes intervenientes na sociedade. 

Nesta comunicação, pretendemos apresentar um trabalho, desenvolvido ao longo dos anos 
lectivos de 2007/2008 e de 2008/2009, em que, no âmbito do Projecto Jovens Repórteres 
para o Ambiente (JRA), se implementou, na Escola Secundária Emídio Navarro – Viseu 
um projecto que levou os seus intervenientes a mobilizarem saberes relacionados com 
várias áreas disciplinares e a desenvolverem competências de natureza diversa, num 
contexto de participação voluntária e de formação não formal. 

Nas actividades realizadas, foram envolvidos intervenientes muito diversos que 
contribuíram de diferentes formas para a visibilidade do projecto. Da comunidade escolar 
estiveram envolvidos alunos do Ensino Secundário, professores de Biologia/Geologia, 
Inglês, Física/Química, Português e Área de Projecto. Da comunidade local, estiveram 
envolvidos a Câmara Municipal de Viseu, o Instituto Politécnico de Viseu e o jornal Diário 
de Viseu. 

Introdução 

Nesta comunicação pretendemos apresentar, analisar e fazer uma primeira apreciação do 

trabalho desenvolvido ao longo de dois anos lectivos (2007/2008 e 2008/2009) na Escola 

Secundária Emídio Navarro – Viseu, inserido no Projecto Jovens Repórteres para o 

Ambiente, promovido pela Secção Portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental da 

Europa. 

A operacionalização do projecto, ao nível da Escola Secundária Emídio Navarro – Viseu, 

centrou-se sobre o tema aglutinador “Viseu, Cidade Jardim”, tendo-se desdobrado em 

diferentes dimensões nucleares: “Biodiversidade”, “Energias” e “Saúde e Ambiente” e teve 

em conta que «Actualmente, a sociedade exige que a escola, com a ajuda da família e do 
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meio envolvente, forme cidadãos activos, conscientes, independentes e críticos e não 

alunos submissos.» (Martins & Sá: 2008, 244). 

Destacaremos algumas conclusões acerca das vantagens de introduzir na escola “espaços e 

tempos” que permitam desenvolver um trabalho verdadeiramente transversal e ajustado à 

preparação dos jovens em idade escolar para os desafios da sociedade actual, caracterizada, 

entre outros aspectos, pela velocidade da mudança e pela incerteza. 

Apresentaremos, assim, uma reflexão sobre as vantagens de um trabalho interdisciplinar 

preparado e desenvolvido dentro da escola, em contexto de formação não formal, com 

visibilidade local, nacional e internacional, com vista à formação de cidadãos 

cientificamente cultos, capazes de procurar soluções para um desenvolvimento sustentável. 

Este trabalho centrou-se no desenvolvimento de projectos concretos, por parte dos alunos, 

com o fim de desenvolver neles uma visão integradora do saber relativamente ao Planeta 

Terra, enquanto fonte de recursos variados que têm permitido a sustentabilidade da vida, 

mas que, devido ao facto de estarem a ser explorados a um ritmo acelerado, poderão estar à 

beira do seu possível esgotamento. Face a este problema é necessário tomar medidas 

urgentes para evitar não só o esgotamento dos referidos recursos, mas também as 

consequências que advêm dessa exploração massiva dos mesmos, transformando o planeta 

numa lixeira onde não é comportável a vida. 

Actualmente os responsáveis pelos governos dos países têm manifestado preocupações 

relativas aos problemas ambientais adoptando algumas medidas amigas do ambiente. A 

sociedade tem também um papel a adoptar nesta matéria e a escola a obrigação de preparar 

os jovens para adoptarem comportamentos que contribuam para a preservação do 

ambiente. 

A Interdisciplinaridade na Formação de Cidadãos Cientificamente Cultos 

A formação de cidadãos cientificamente cultos é um imperativo cada vez mais evidente, 

mas o tempo tem-nos mostrado que não é fácil de alcançar. Uma das vias pode passar pela 

operacionalização da interdisciplinaridade, que é outro “quebra-cabeças” para muitos dos 

que têm nas suas mãos a responsabilidade de dar resposta a todos estes desafios.  

A operacionalização da interdisciplinaridade tem vantagens, mas torna-se muito 

complicado operacionalizar modos de trabalhar com os alunos que impliquem uma 

articulação muito grande em todo o trabalho proposto. Como diz José Tavares (1997, 64) 
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«Tem-se falado e escrito muito, nestes últimos anos, sobre interdisciplinaridade, embora 

esse discurso tenha chegado à prática com bastante dificuldade e, por vezes, de um modo 

distorcido, incompleto e até contraditório.»  

Estes e outros constrangimentos impedem, muitas vezes, que se tenha uma perspectiva 

integradora do saber. Ora, assim sendo, estamos perante uma sociedade em que «é preciso 

substituir a visão tradicional do conhecimento como algo estável e seguro por algo dotado 

de complexidade que tem de se adaptar constantemente a diferentes contextos e cuja 

natureza é incerta» (Cachapuz, Praia e Jorge, 2004, 364). 

É necessário estar atento às conclusões dos estudos sobre os Saberes Básicos de todos os 

cidadãos no século XXI (CNE, 17): «Saberes básicos significa competências fundacionais 

que se deseja que todos os cidadãos na sociedade da informação e do conhecimento 

possuam, harmoniosamente articuladas, para aprender ao longo da vida e sem as quais a 

sua realização pessoal, social e profissional se torna problemática.» Essas conclusões 

apontavam para a importância de apostar na «“fórmula” dos quatro saberes, isto é, 

“aprender a ser”, e suas subordinadas “aprender a conhecer”, “aprender a fazer” e 

“aprender a viver juntos”». 

João Praia, António Cachapuz e Idália Sá-Chaves (2007, 14), retomando os estudos de 

Delors, Morin, Cachapuz, Sá-Chaves e Paixão, apontam, como competência fundamental a 

desenvolver nos diferentes níveis de formação, a «capacidade de resolver problemas 

emergentes que, por isso mesmo, não podendo ser previstos com antecipação, não são 

resolúveis através de receitas e técnicas previamente seleccionadas em outras instâncias de 

decisão e fora dos contextos nos quais esses mesmos problemas ocorrem. Para que esta 

competência possa ser desenvolvida, importa que as estratégias de formação desenvolvam 

e estimulem a capacidade reflexiva (pensamento crítico, pensamento para acção …), bem 

como a capacidade de comunicar com o Outro na sua diversidade». 

Surge assim a necessidade de promover o trabalho em projectos que envolvam professores 

de diferentes áreas disciplinares, desejavelmente de modo voluntário. Efectivamente, há 

um conjunto de vantagens mútuas quando as áreas disciplinares não se fecham em si 

mesmas e quando são estabelecidas pontes entre as diferentes áreas do conhecimento, 

porque, entre outras razões, isso permite evitar repetições que podem ser geradoras de 

desmotivação. Aí, a articulação efectiva é a palavra de ordem. 
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É pelo diálogo, pela reconciliação entre as disciplinas que se pode encontrar o elemento 

essencial desta nova atitude, uma articulação dos saberes que dará uma imagem renovada 

do homem e da natureza (cf. Gonçalves, 1997, 107). 

Os povos devem pois dar à ciência a importância que esta merece. A CIÊNCIA deve ser 

um bem disponível e acessível a TODOS. Daqui resulta que devemos ser “cientificamente 

cultos”. 

Segundo António Cachapuz, João Praia e Manuela Jorge (2004, 366-367) «a Educação em 

Ciência deve dar prioridade à formação de cidadãos cientificamente cultos, capazes de 

participar ativamente e responsavelmente em sociedades que se querem abertas e 

democráticas». 

Um caso: “Viseu, Cidade Jardim” 

Face aos desafios colocados pela sociedade actual, no ano lectivo de 2007/2008, foi 

considerado fundamental o desenvolvimento de um projecto que envolvesse os alunos na 

temática do ambiente, considerada então, na Escola Secundária Emídio de Navarro – 

Viseu, uma temática importante e de intervenção urgente. 

Ora, tendo sido a cidade de Viseu apresentada, num estudo realizado pela Deco e 

publicado na Proteste de Julho/Agosto de 2007, como sendo a melhor cidade para viver em 

Portugal e considerando que, de 1991 para 2001, a população da cidade aumentou cerca de 

11%, segundo os dados do INE, continuando a cidade a crescer, tornava-se importante que 

fossem criadas condições para que a qualidade de vida fosse preservada.  

Para que tal não pudesse vir a acontecer, pareceu-nos muito importante que fossem 

devidamente equacionadas duas vertentes: a Preservação da Biodiversidade e a 

sensibilização para a produção e utilização de energias renováveis não poluentes.  

Assim, partimos para o projecto “Viseu, Cidade Jardim” tendo no horizonte os seguintes 

objectivos: i) Promover a educação para o desenvolvimento sustentável; ii) Sensibilizar a 

população em geral para questões da preservação ambiental; iii) Promover a metodologia 

do trabalho de investigação – baseada na investigação de um estudo caso; iv) Desenvolver 

competências de comunicação. 

Considerámos que o centro do nosso “Plano de Acção” poderia ser procurar dar resposta 

ao seguinte problema: “Como preservar a qualidade de vida na cidade de Viseu?”. Para 

isso foi nosso propósito apresentar e testar algumas soluções: educar, informar e alertar 
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para a necessidade de preservar, melhorar e alargar as zonas verdes da cidade (e da escola) 

e para a utilização de energias alternativas. 

Relativamente à metodologia adoptada, parece-nos importante referir que procurámos 

proceder à identificação de problemas ambientais locais; promovemos o trabalho de 

pesquisa, a elaboração de entrevistas; o tratamento dos dados; a elaboração de conclusões; 

a divulgação das conclusões através de publicação de artigos e fotos, de acções de 

esclarecimento e de produção de vídeos. 

No ano lectivo de 2007/2008 destacámos a dimensão da “biodiversidade” e a dimensão das 

“energias”. 

Relativamente à dimensão da “biodiversidade” centrámo-nos em três eixos: i) Preservação 

e melhoramento das zonas verdes existentes na Escola; ii) Sensibilização para o aumento 

das zonas verdes proporcional às novas áreas de construção; iii) “Caminho pela 

Biodiversidade” no Parque do Fontelo. 

Relativamente à dimensão “Energias”, detivemo-nos na sensibilização e promoção de 

medidas para a produção de energias alternativas não poluentes. 

Para além destas duas dimensões, o plano de acção previa ainda: i) Divulgar iniciativas 

locais que manifestassem preocupações e/ou despreocupações ambientais; ii) Visita à 

redacção do Diário de Viseu; iii) Visita de estudo à Serra do Caramulo e S. Pedro do Sul, 

em articulação com o plano de actividades da área Disciplinar de Biologia e geologia; iv) 

Divulgar o Projecto JRA à Escola; v) Mesa redonda sobre política ambiental na cidade de 

Viseu, com a participação da Câmara Municipal de Viseu. 

Como intervenientes no projecto, estiveram envolvidos 11 alunos (7 alunos do 11º ano e 3 

alunos do 12º ano), professores da Escola Secundária Emídio Navarro - Viseu e diversas 

entidades que assumiram o papel de parceiras: Câmara Municipal de Viseu, Instituto 

Politécnico de Viseu e o jornal Diário de Viseu. A coordenação foi assumida pela 

professora de Biologia e Geologia, que articulou a implementação do plano de acção com 

professores de outras áreas disciplinares: Português, Inglês, Física e Química. 

No ano lectivo de 2008/2009 destacámos a dimensão “Saúde e Ambiente” e centrámo-nos 

em dois eixos: i) Sensibilização para a preservação do equilíbrio ambiental como factor 

imprescindível à saúde; e ii) “Caminho pela Biodiversidade” no Parque do Fontelo. 
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Para além desta dimensão, o plano de acção previa ainda: i) Divulgação de iniciativas 

locais que manifestem preocupações e/ou despreocupações ambientais; ii) Visita à 

redacção do Diário de Viseu; iii) Visita de estudo ao Planalto Beirão, estação de tratamento 

de águas e estação de tratamento de águas residuais, em articulação com o plano de 

actividades da área Disciplinar de Biologia e geologia; e iv) Divulgação do Projecto JRA à 

Escola. 

Como intervenientes no projecto, estiveram envolvidos 8 alunos do 12º ano, professores da 

Escola Secundária Emídio Navarro - Viseu e diversas entidades que assumiram o papel de 

parcerias: Câmara Municipal de Viseu, Instituto Politécnico de Viseu e o jornal Diário de 

Viseu.  

Apresentação e discussão de alguns resultados 

A par da democraticidade da ciência, a educação para a cidadania é hoje, mais do que uma 

necessidade, uma exigência dos agentes educativos e de toda a comunidade. 

Com a implementação deste projecto foram atingidos os objectivos propostos no plano de 

acção. Verificou-se que os alunos se envolveram de forma empenhada nas actividades 

dinamizadas, como ficou demonstrado pela quantidade e qualidade dos trabalhos 

realizados e que a seguir se apresentam. Conseguiu-se envolver toda a escola e toda a 

restante comunidade, como se pode verificar a partir da cobertura efectuada pela imprensa 

local, pelos artigos publicados na imprensa regional e na página www.youngreporters.org. 

e pelos materiais produzidos para as diferentes acções dinamizadas. 

Cobertura jornalística das actividades 

   

Figura 1 – Cobertura jornalística de actividades desenvolvidas (Diário de Viseu) 
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Figura 2 – Cobertura jornalística de actividades desenvolvidas (Diário de Viseu) 

Publicações (Artigos e fotografias) 

  

http://www.abae.pt/programa/JRA/concursos/ 
concurso08/jra_artigo_desc.php?lang=ptg&id=30

http://www.abae.pt/programa/JRA/ 
concursos/concurso08/jra_artigo_ 

desc.php?lang=ptg&id=54 

Figura 3 – Artigos publicados em 2008 
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http://www.abae.pt/programa/JRA/concursos/concurso08/ 
jra_artigo_desc.php?lang=ptg&id=55 

Figura 4 – Artigo publicado em 2008 

 

“O reflexo das nossas atitudes” 

 

http://www.youngreporters.org/article.php3?id_article=3003 

Figura 5 – Fotografia publicada em 2008 
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http://www.youngreporters.org/ 

article.php3?id_article=4158 

http://www.youngreporters.org/ 

article.php3?id_article=4156 

Figura 6 – Artigos publicados em 2009 

 

Outras actividades 

Das restantes actividades destaca-se o trabalho sobre as plantas invasoras que resultou 

numa revisão do “Arboreto da ESEN – Viseu” elaborado pelo Professor Jorge Paiva, a 

“Visita de Estudo” à Serra do Caramulo, o “Caminho pela Biodiversidade no Fontelo” e a 

elaboração de uma proposta de melhoramento dos espaços verdes da Escola Secundária 

Emídio Navarro. 

Pode-se destacar ainda a Mesa redonda sobre “Política Ambiental na Cidade de Viseu”, a 

elaboração de análises à água do Rio Pavia nos laboratórios de Química da ESEN, a 

“Operação limpeza das margens do Rio Pavia” e a visita à redacção do Diário de Viseu. 

Finalmente, entendemos que um aspecto importante na implementação do plano de 

actividades foi a apresentação à comunidade escolar do trabalho realizado, o que resultou 

no reconhecimento expresso, em diferentes momentos, pela direcção da escola e pela 

Câmara Municipal de Viseu, e à comunidade em geral (Exposição de posters, no 

Fórum-Viseu, sobre o Rio Pavia). 

Os próprios elementos que estiveram envolvidos nas actividades reconheceram que essa 

participação foi importante para eles: «Recebi, com grande entusiasmo, a notícia da 

possibilidade de ir ao Rock in Rio, através do projecto Jovens Repórteres para o Ambiente, 
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do qual sou elemento integrante, com imenso prazer. (…) Para mim, esta iniciativa poderá 

ser o começo de uma longa caminhada … Por um Mundo Melhor.» (L. A. 10/04/2008) 

 

Figura 7 – Apresentação do relatório de actividades 2008 na ESEN 

Resta-nos referir algumas limitações que também estiveram presentes ao longo do 

desenvolvimento deste trabalho, relacionadas sobretudo com o facto de os alunos do 

Ensino Secundário sentirem alguma pressão devido à existência de exames com 

implicações no acesso ao Ensino Superior, o que lhes reduz o tempo disponível.  

Conclusões 

Podemos concluir que alunos, professores, responsáveis políticos, encarregados de 

educação e demais elementos da comunidade ocuparam alguns tempos livres em 

actividades que contribuíram favoravelmente para o seu desenvolvimento enquanto 

cidadãos responsáveis e cientificamente cultos, mais capazes de assumirem 

responsabilidades na sociedade em que estão inseridos e capazes de contribuir para a 

formação de outros cidadãos que com eles lidam. 

Apontar para alguns caminhos que nos levem a uma educação para um futuro sustentável é 

a tarefa que acreditamos ser da competência da escola do século XXI, o caminho para uma 

educação que nos permita viver melhor uns com os outros, com o Planeta e no Planeta (Cf. 

Sá e Andrade, 2008, 258). 

A mudança de atitudes, de responsabilidades e de exigências parece ser evidente. 
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Resumen 
Presentamos los resultados parciales de una investigación orientada a conocer qué aspectos 
de Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS) son incluidos en los textos escolares de 
Tecnología, cuando introducen contenidos de Electrónica. Concretamente nos centramos 
en indagar que tratamiento se da a los aspectos sociales y medioambientales, que surgen en 
torno al tópico. Los resultados indican que no se suele prestar la atención suficiente a tales 
contenidos y que, por tanto, no se está fomentando una alfabetización científica básica e 
integral en torno a la Electrónica.  

Introducción 

La Electrónica es uno de los campos que representan la gran revolución tecnocientífica del 

mundo actual; su desarrollo ha propiciado la Era de la Información y Comunicación. Y 

ello plantea la necesidad de promover una alfabetización científico-tecnológica básica en 

Electrónica desde los niveles básicos de enseñanza (García-Carmona, 2008a,b).  

Durante la década de 1980 surgen las primeras iniciativas de introducir contenidos de 

electrónica en los niveles básicos de la educación. Ello ocurre en países como Francia 

(Baroux y Habran, 1986) y Reino Unido (Summers, 1985). Prácticamente todas las 

propuestas educativas tenían como principal finalidad que los alumnos adquiriesen 

conocimientos conceptuales y procedimentales sobre el funcionamiento de sistemas 

electrónicos. Pero hoy se reconoce que una adecuada alfabetización científica en 

Electrónica debe ser más completa; debe abarcar aspectos como su historia y evolución, su 

naturaleza y características, así como su papel en la vida personal y social, es decir, las 

interacciones Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS).  

En los últimos tiempos, algunos proyectos se han puesto en funcionamiento para fomentar 

la enseñanza de la Electrónica desde una perspectiva CTS. Son los casos del ‘Get 

Electronics Project’, que se desarrolla en Finlandia (Lavonen y Meisalo, 2003), y del 

‘Electronics in Schools’ (Murphy et al., 2004), en Reino Unido. 

En España no es hasta la década de 1990 cuando se introduce la Electrónica en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO), dentro del área de Tecnología. Desde entonces, 

el libro de texto suele ser el material didáctico más utilizado. Consecuentemente, su 
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análisis constituye una de las principales fuentes de información sobre el tratamiento 

habitual de sus contenidos en el aula. Así, como parte de un estudio más amplio (García-

Carmona, 2008b), nos propusimos indagar qué atención reciben los aspectos sociales y 

medioambientales, relativos a la Electrónica, en diversos textos escolares de Tecnología de 

la ESO. 

Metodología 

El estudio se concretó en un análisis descriptivo sobre la introducción y tratamiento de 

aspectos sociales y medioambientales existentes en torno a la Electrónica. Para ello se 

analizaron 9 textos escolares de Tecnología de 3º de ESO (Anexo 1). Se eligió este curso 

porque es el único de la etapa donde se incluyen contenidos de Electrónica de manera 

obligatoria para todo el alumnado. No se siguió ningún procedimiento específico de 

selección, sino que se escogieron aquellos textos a los que se tuvo acceso. Si bien, la 

relación era lo suficientemente representativa como para poder extraer datos significativos. 

Además de la presencia o no de contenidos, se examinó cómo y dónde eran tratados dentro 

de las unidades didácticas. Y es que el lugar de ubicación de cierto contenido, o su 

inclusión en la propuesta de actividades, da idea de la importancia que el texto concede a 

dicho contenido. En el análisis se aplicaron los siguientes criterios:  

Criterio 1: Se trata la influencia de la Electrónica en la configuración social y cultural (y 

viceversa). 

Criterio 2: Se comparan las consecuencias beneficiosas y perjudiciales de la Electrónica en 

la sociedad, intentando promover el debate y el pensamiento crítico.  

Criterio 3: Se tratan los problemas medioambientales derivados del consumo de productos 

electrónicos. 

Resultados 

La Electrónica y la configuración sociocultural 

La presencia de la Electrónica en la sociedad es bastante notoria, de manera que su 

repercusión en nuestro estilo de vida merece ser tratada en una alfabetización científica 

básica en Electrónica. Hoy son pocos los hábitos o tareas diarias en los que ésta no 

interviene. Ello, a su vez, genera nuevas necesidades que condicionan, de alguna forma, el 
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desarrollo de este campo. Por tanto, se puede hablar de una influencia recíproca entre 

Electrónica y sociedad.    

La interacción de la Electrónica con la sociedad es sólo tratada en 4 textos, principalmente, 

como contenido declarativo de presentación de la unidad. Sólo dos lo incluyen dentro del 

desarrollo de la unidad, y uno como ampliación. En estos textos, la influencia de la 

Electrónica en la sociedad es el tratado mayoritariamente; mientras que la influencia de la 

sociedad en el desarrollo de la Electrónica, es escasamente abordada. Y prácticamente no 

plantean actividades al respecto. 

Ejemplo del tratamiento de la influencia de la electrónica en la configuración social y 

cultural: 

“Seguramente la electrónica ha sido uno de los campos de la tecnología que 
más ha hecho cambiar la vida de las personas, desde principios del siglo XX 
hasta nuestros días. […] Para darse cuenta de la magnitud de la electrónica 
en el mundo actual, no hay más que intentar vivir un día sin luz eléctrica, sin 
comida calentada en hornos microondas, sin posibilidad de transporte, sin 
calefacción, y sin multitud de aparatos y sistemas eléctricos y electrónicos. 
[…].” (T2, p. 41; contenido declarativo de presentación) 

Ejemplo del tratamiento de la influencia de la sociedad en el desarrollo de la electrónica: 

“El Centro Nacional de Microelectrónica fue creado en 1983 y depende del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuenta con tres sedes, 
radicadas en Madrid, Barcelona y Sevilla. En cada una de las sedes, la 
investigación se orienta de manera particular, dependiendo de las 
necesidades y de las demandas de la sociedad. […].” (T4, p. 117; contenido 
declarativo de ampliación) 

Beneficios y  perjuicios del consumo de productos electrónicos 

Actualmente existe un consumo excesivo de productos electrónicos, que está dando lugar a 

una serie de problemas psicosociales significativos (El País, 2005). Por ello, parece lógico 

que una adecuada alfabetización científica en Electrónica promueva debates orientados a 

reflexionar sobre los beneficios y perjuicios del consumo de productos electrónicos. Sin 

embargo, la mayoría de los textos no se ocupan de ello. Sólo dos lo tratan, y como algo 

secundario, mediante alguna actividad de ampliación. Ejemplo: 

“En los últimos años los avances electrónicos han contribuido enormemente a mejorar 
el bienestar del género humano. a) ¿Crees que estos avances han sido siempre 
beneficiosos? b) ¿Han mejorado realmente el nivel de vida de todas las personas? c) 
¿Han significado una disminución del número de puestos de trabajo? d) ¿Existe 
realmente un mayor bienestar social?” (T5, p. 97; actividad de ampliación) 
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Problemas medioambientales derivados del consumo electrónico 

Quizás una de los aspectos menos conocidos o aludidos de la Electrónica sea su impacto 

medio ambiental. El continuo reemplazo de aparatos electrónicos (computadoras, teléfonos 

móviles, etc.), que se vuelven obsoletos ante otros más modernos, hace que cada vez se 

acumulen más desechos electrónicos. El problema es encontrar formas de reciclarlos, o 

eliminarlos, sin que dañen al ser humano y al medio ambiente. Además, es urgente pues lo 

que está ocurriendo es que las naciones más ricas depositan sus desechos electrónicos en 

los países más pobres (BBC, 2006). Su tratamiento en el aula puede contribuir, por tanto, a 

la educación ambiental y de consumo responsable. 

Pese a su importancia, los textos prácticamente no abordan el tema. Sólo uno lo trata como 

contenido declarativo en la ampliación de la unidad: 

“[…] ordenadores, teléfonos móviles, etc., que han perdido su utilidad como 
consecuencia del deterioro producido por su uso cotidiano, o bien por la 
aparición de nuevos modelos con mayores prestaciones, que dejan 
desfasados a los anteriores, se conocen como residuos eléctricos y 
electrónicos. […] Lo grave es que estos equipos en desuso contienen 
sustancias tóxicas […], que resultan peligrosas tanto para la salud de las 
personas como para el medio ambiente […].“ (T5, p. 97; contenido 
declarativo de ampliación). 

Conclusiones 

1. Los aspectos sociales y medioambientales asociados al desarrollo de la Electrónica 

no forman parte del contenido básico propuesto en los textos escolares sobre el tema. 

Frente a la enseñanza de conceptos, leyes y técnicas, tales aspectos, además de ser 

escasamente tratados, quedan relegados a un segundo plano. Consecuentemente, los 

textos escolares fomentan una enseñanza de la Electrónica esencialmente 

propedéutica, neutra y, por tanto, escasamente alfabetizadora. Ello es ciertamente 

preocupante, teniendo en cuenta que para una inmensa mayoría de alumnado 

probablemente sea lo único que estudien sobre Electrónica en sus vidas. 

2. Los aspectos analizados suelen ser tratados como contenidos declarativos, con poca 

incidencia en las secuencias de actividades. Esto es significativo, considerando que 

las actividades constituyen el mejor medio de aprendizaje en las primeras etapas de 

la educación. 

1153 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

3. En consecuencia, creemos que con los contenidos que presentan los textos escolares 

analizados, poco se contribuye a una adecuada alfabetización científica en 

Electrónica. Esto se hace aún más alarmante considerando que los libros de texto 

siguen siendo los materiales didácticos más utilizados en las aulas. 

 

___________ 

* Este trabajo forma parte de las experiencias e investigaciones desarrolladas por el Grupo 
Andaluz de Investigación en el Aula (GAIA) [HUM-133] 
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Anexo 1 

Relación de libros de texto analizados. 
 

[T1] ARMADA, M. et al. (2004). Tecnología. Serie Motor. 3º ESO. Madrid: Santillana.  

[T2] BLÁZQUEZ, M. et al. (2002). Tecnología (Libro/Diario de clase). 3º ESO. Madrid: 

Santillana. 
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[T3] GONZALO, E. et al. (2002). Tecnología e Informática. 3º Educación Secundaria. Madrid: 

Anaya 

[T4] CASTELLÓN, T. et al. (2004, 3ª ed.). Tecnología. 3º ESO. Sevilla: Guadiel-Grupo Edebé. 

[T5] LÓPEZ, M., LÓPEZ, J. y FERNÁNDEZ, N. (2002). Tecnología. 3º ESO. León: Everest. 

[T6] MORENO, J. et al. (2002). Tecnología. Proyecto Exedra. 3º Secundaria. Madrid: Oxford. 

[T7] MARTÍN, L. et al. (2002). Tecnología. 3º Secundaria. Madrid: SM. 

[T8] MARTÍNEZ, J.A., SILVA, F. y DE LA ROSA, C. (2002). Tecnología. 3º ESO (Proyecto 2.2). 

Zaragoza: Edelvives. 

[T9] ROMERO, A. y SERRATE, X. (2002). Tecnología 3º ESO. Madrid: Bruño. 
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Este trabalho tem por objectivo analisar a influência das metas de leitura e dos contextos 

na formulação de perguntas sobre textos científicos. É ainda objectivo do trabalho 

identificar variáveis moderadoras da referida relação. 

A formulação de perguntas pelos alunos quando lêem textos científicos expositivos 

constitui uma estratégia metacognitiva de controlo da compreensão, a qual tem sido 

objecto de vários estudos. Têm gerado particular interesse as perguntas de procura de 

informação (Information seeking questions, ISQ), isto é, as perguntas que são colocadas 

em virtude de um défice de conhecimento e com a finalidade de remover os obstáculos que 

impedem o alcance de uma meta. Neste âmbito, desenvolveu-se um modelo que postula 

que os sujeitos, quando lêem textos científicos em contexto académico, colocam, ainda que 

de forma tácita, a meta de construção da representação interna adequada da informação, 

sendo então de particular interesse os obstáculos encontrados quando se pretende criar um 

modelo da situação.  

Neste âmbito, foram realizados dois estudos empíricos. O primeiro incidiu na classificação 

das perguntas formuladas por 145 alunos do 9º ano de escolaridade quando liam um texto 

científico com dois objectivos diferentes: “ler para reescrever o texto” e “ler para planear e 

realizar uma experiência”, e dois contextos distintos: prático e académico. O texto continha 

uma “frase-chave” e as perguntas foram classificadas com base na categorização em três 

níveis fundamentais: obstáculos relacionados com a representação das entidades (Tipo I), 

com a justificação dessas entidades (Tipo II) e com as predições (Tipo III) (Ishiwa, et al., 

2006). Os resultados obtidos evidenciaram que os alunos formulam um elevado número de 

perguntas Tipo I e um número muito reduzido de perguntas Tipo III. São formuladas mais 

perguntas Tipo I em “ler para planear e realizar uma experiência” enquanto que, em “ler 
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para reescrever o texto”, são formuladas mais perguntas Tipo II. Ao considerar a “frase-

chave”, os resultados surgem invertidos. Em relação ao contexto, não se verificou a 

existência de qualquer efeito, ou seja, neste estudo os alunos não foram sensíveis a essa 

variável. 

No segundo estudo, incidindo em 60 alunos do 9º ano de escolaridade, foi efectuada a 

manipulação do texto com dois parágrafos distintos: procedimental e descritivo, criando-

se, assim, uma nova condição experimental. Não foi considerado o contexto e as metas de 

leitura foram semelhantes às do primeiro estudo. À semelhança do primeiro estudo, os 

alunos formularam um número mais elevado de perguntas Tipo II na tarefa “ler para 

reescrever o texto” do que em “ler para planear e realizar uma experiência”, na qual são 

formuladas mais perguntas Tipo I. No entanto, esta diferença parece existir, apenas, para o 

parágrafo procedimental, e não para o parágrafo descritivo. Em síntese, são confirmados os 

resultados obtidos no estudo anterior, verificando-se também que as características do texto 

constituíram uma variável moderadora. 

 

Referencias  

[1] Ishiwa, K., Macías, A., Maturano, C., Otero, J. (2008). Generation of information seeking 

questions when reading science texts for understanding. Under editorial review 

[2] Caldeira, M. H., Costa, J., Gallastégui, J. R. e Otero, J. (1997). Análisis de las 

perguntas sobre um texto científico generadas en tareas de diferente exigencia. Ensenãnza 

de las Ciencias, Número extra, V Congresso, 243. 

 

 
 

1157 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

NÍVEIS DE CONCEPTUALIZAÇÃO DE FENÓMENOS SONOROS 
EM CRIANÇAS DOS 3 AOS 6 ANOS 

 

 
Ana Peixoto 

Centro de Investigação em Educação – CIEd – Universidade do Minho 
anapeixoto@ese.ipvc.pt 

 
Resumo 

As crianças começam desde muito cedo a construir modelos explicativos relativos aos 
fenómenos físicos que observam, em resultado das suas interacções com o mundo físico 
mais próximo. Com uma comunicação oral pouco desenvolvida formulam, numa primeira 
fase, níveis de conceptualização internos e não verbalizados sobre esses fenómenos, que 
persistem na sua mente e que usam até satisfazerem plenamente as suas aplicações. Para 
isso, recorrem a estratégias não lineares, que podem envolver interrupções numa pesquisa, 
recuos, reinício de tarefas, realização de pequenas tarefas passo a passo ou saltos 
inesperados, em suma, muitas dificuldades a ultrapassar. Embora com pouco poder 
explicativo, os níveis de conceptualização das crianças só são previsíveis em contextos do 
quotidiano, contribuindo para uma grande economia de recursos cognitivos, dada a sua 
natureza implícita e intuitiva. Para diferentes autores, muitos dos termos usados nas 
ciências entram em contradição com a linguagem do quotidiano da criança e podem 
mesmo ter um sentido científico muito diferente daquele que a criança lhe atribui. Compete 
aos Educadores de Infância (EI) estar conscientes das estratégias a que a criança recorre 
para a formulação dos diferentes níveis de conceptualização, contribuindo para uma 
aproximação desses níveis aos cientificamente correctos. Nesta comunicação serão 
apresentados resultados de um estudo efectuado com 16 EI e 135 crianças dos três aos seis 
anos na abordagem do som. Os resultados mostram abordagens: não científicas por parte 
dos EI; que não consideram os conhecimentos prévios das crianças; e quando devidamente 
adequadas promovem níveis de conceptualização mais complexos e aproximados dos 
cientificamente correcto. 

Palavras-chave: educação pré-escolar; fenómenos sonoros; actividades laboratoriais 

Introdução 

As crianças estão biologicamente preparadas e motivadas para aprenderem acerca do 

mundo que as rodeia da mesma forma que estão preparadas e motivadas para se 

envolverem em interacções sociais, aprenderem a andar ou a comunicar verbalmente 

(French, 2004). Em ciências, a progressão do trajecto individual das crianças na sua 

aprendizagem decorre das suas primeiras experiências com os aspectos do mundo físico, 

da compreensão dos conceitos científicos que vai aplicando, da aprendizagem de métodos, 

ideias e significados próprios das ciências (Asoko & Squires, 1998; Harlen, 1989; Peixoto, 

2008). As crianças começam a construir, desde muito cedo, os seus modelos explicativos 
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para os fenómenos que observam e a justificar as actividades que realizam. Do ponto de 

vista das crianças, esses modelos apresentam uma sistematização e coerência interna, 

recorrendo a eles sempre que necessitam de explicar fenómenos físicos interligados ou de 

explicitarem as suas ideias. Quando as crianças são confrontadas com novos fenómenos, 

tentam explicá-los segundo as suas ideias anteriores (Harlen, 1989). O contributo do 

professor torna-se crucial na exploração dos fenómenos físicos, que ocorre do mais geral 

para o mais específico, proporcionando o desenvolvimento nas crianças de uma educação 

científica e contribuindo para a compreensão do mundo que as rodeia (Harlen, 1989). 

Assim, o professor pode auxiliar a criança a tornar o seu raciocínio mais científico e lógico 

em substituição das “suas ideias de trazer por casa” (Harlen, 1989, p. 121). Na maior parte 

das vezes as explicações das crianças relativamente a fenómenos científicos violam os 

princípios da física. Uma vez que o conhecimento intuitivo das crianças é muito forte, leva 

a que estas construam uma física intuitiva paralela aos conceitos cientificamente aceites 

(Vosniadou et al., 2001). Esta física intuitiva, interfere com o processo de ensino e de 

aprendizagem das ciências, exigindo do professor a adopção de modelos de ensino que 

reorganizem radicalmente as estruturas conceptuais e não apenas que as enriqueçam ou 

criem novas representações qualitativamente diferentes (Vosniadou et al., 2001). Pozo e 

Gómez (1998) consideram que esta teoria intuitiva pode ser assumida, em primeira 

instância, como teoria científica desde que a sua aplicação se apoie num processo 

consciente, reflexivo e sistemático. Propõem, ainda, uma integração de teorias mais 

potentes, coexistindo por integração com outras mais simples. Para Pozo e Gómez (1998) 

esta integração só é possível quando as teorias mais potentes têm: maior capacidade de 

generalização; uma estrutura conceptual mais complexa; maior poder explicativo ou de 

reestruturação de representações. 

De um modo similar, Harlen (1989) propõe uma integração de ideias e experiências 

formando redes, que se desenvolvem à medida que as novas experiências vão surgindo e 

produzindo novas ideias, conectadas com ideias e experiências anteriores. Esta rede de 

ideias e experiência pode sofrer interferências, definidas por Harlen (1989) como 

prejuízos, que não são mais do que ideias alternativas dos adultos (pais e professores), 

colegas, livros e comunicação social, e que podem interferir negativamente nas redes de 

ideias e experiências científicas das crianças.  

Alguns investigadores como Driver (1988) e Harlen (1989) referem que o pensamento 

quotidiano pode consistir numa colecção específica de ideias construídas para cada uma 
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das situações, mas cujas interacções não são de importância crucial para as crianças. Estes 

pontos de vista não são consensuais por parte dos todos os investigadores. Apoiando-se em 

resultados de estudos empíricos, Ioannides e Vosniadou (2001), Samarapungavan, 

Vosniadou e Brewer (1996), Vosniadou et al. (2001), Vosniadou (1994; 2000) argumentam 

que, apesar de as crianças possuírem apenas conhecimentos do quotidiano, a partir dos três 

anos de idade já evidenciam a presença de um quadro explicativo bastante consistente e 

coerente, respondendo a partir destas idades a questões relativas a conceitos/assuntos, 

como por exemplo: força, matéria, calor, Terra, Sol, Lua. Estes investigadores (Ioannides 

& Vosniadou, 2001; Samarapungavan, Vosniadou & Brewer, 1996; Vosniadou et al., 

2001; Vosniadou, 1994; 2000) argumentam, ainda, que inicialmente as estruturadas 

explicativas das crianças, encontram-se mais fragmentadas em alguns aspectos das teorias 

científicas. No entanto, as crianças vão formando, a pouco e pouco, um quadro teórico ou 

criando modelos mentais mais sistematizados e internamente consistentes, embora aos 

olhos dos adultos, possam apresentar-se por vezes, cientificamente errados ou internamente 

inconsistentes (Vosniadou, 2000).  

Os modelos mentais são definidos por Vosniadou (2002) como uma forma de 

representação mental que interliga diferentes conhecimentos que prevalecem na mente da 

criança. A título de exemplo, esta autora apresenta resultados de estudos que têm 

demonstrado que as crianças a partir dos três anos, e depois durante a frequência do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, categorizam a Terra como um objecto físico (e não astronómico), 

aplicando-lhe todas as propriedades que aplicam aos objectos físicos (Vosniadou, 1994; 

2002). Assim, se os educadores identificarem à partida esta representação, recorrendo, por 

exemplo, às previsões das crianças relativamente a um determinado fenómeno, 

incentivando as suas explicações, poderão sugerir novas hipóteses que ajudarão na 

formulação do conhecimento científico, desenvolvimento conceptual ou mudança 

conceptual (Vosniadou, 2002). Deste modo, o educador transforma o conhecimento 

implícito em explícito e conceptual, podendo incentivar as crianças a colocarem questões 

ou resolverem problemas (Pozo & Gómez, 1998). No entanto, não existe uma linearidade 

neste procedimento, uma vez que Pozo e Gómez (1998) advertem, que a construção do 

conhecimento científico a partir do conhecimento quotidiano ou alternativo sofre uma 

influência muito forte na activação contextual de teorias alternativas, não sendo 

incompatível com a necessidade de mudança conceptual. 
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Objectivos 

Reconhecida a relevância da Educação Pré-Escolar no processo de educação em ciências, 

salientada pelas suas orientações curriculares (OCEPE) que recomendam uma abordagem 

efectuada a partir dos interesses e saberes das próprias crianças. O som surge, neste 

documento, como uma temática a abordar, recorrendo a actividades laboratoriais. Neste 

contexto, foram definidos para este estudo, dois objectivos principais: 

1. Caracterizar as práticas de um grupo de Educadores de Infância (EI) na abordagem de 

fenómenos sonoros com crianças dos três aos seis anos; 

2. Identificar os níveis de conceptualização de um grupo de crianças dos três aos seis anos 

relativamente a diferentes fenómenos sonoros. 

Desenvolvimento 

Para a consecução dos dois objectivos desenhou-se um estudo do tipo pré-experimental 

com pré-teste e pós-teste (McMillan & Schumacher, 2001). Esse estudo foi aplicado a 

dezasseis Educadores de Infância (EI), do sexo feminino, da rede pública e privada 

(concelhos de Viana do Castelo e Barcelos), em exercício de funções na Educação Pré-

Escolar. As idades das EI variavam entre os 25 e os 50 anos. As habilitações académicas 

destas profissionais situavam-se entre o bacharelato (25%), os Complementos  de 

Formação Pedagógica e Científica para Educadores de Infância (43,8%), o CESE (25%) e 

a Licenciatura (6,2%). Neste estudo estiveram envolvidas 135 crianças dos três aos seis 

anos.  

Como instrumentos de recolha de dados recorreu-se a protocolos de duas entrevistas 

individuais, recorrendo à técnica de recolha de dados por inquérito por entrevista, aplicada 

em dois momentos distintos: antes e após a implementação das actividades com as 

crianças. Estas EI participaram numa formação contínua (oficina), que envolveu um total 

de 85 horas de formação, divididas em sessões presenciais conjuntas (14 sessões 

correspondendo a 30 horas de formação) e sessões não presenciais (27 sessões 

correspondendo a 55 horas de formação). Durante as sessões não presenciais as EI 

exploraram a temática do som com as crianças e recolheram dados através: (a) 

questionamento das crianças; (b) desenhos efectuados pelas crianças; (c) registo de todas 

as respostas das crianças; e (d) preenchimento de uma ficha de análise pós-actividade 

realizada com as crianças. No final da exploração as EI entregaram toda a documentação, 
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atrás referida, em suporte escrito. Após a recolha de dados, efectuou-se uma análise dos 

dados das entrevistas e do material escrito, recorrendo à técnica de análise de dados. Foram 

formuladas categorias de análise com determinação de frequências absolutas e relativas.  

De modo a garantir o anonimato dos dados optou-se por codificar todas as EI, atribuindo a 

sigla, En, em que n apresentava um número por elemento da amostra. 

Práticas das EI na abordagem da temática do som antes da formação 

Antes da formação apenas 11 das 16 EI (68,8%) envolvidas no estudo referiram ter 

abordado este tema com as suas crianças ao  longo de toda a sua prática educativa. No 

entanto, quando analisadas as actividades por elas descritas, estas apenas correspondiam à 

identificação, por parte das crianças, de sons existentes na natureza ou à identificação de 

sons produzidos por instrumentos musicais rudimentares, alguns deles construídos pelas 

próprias EI com a colaboração das crianças. Ao serem questionadas relativamente aos 

contextos que motivaram essa exploração todas elas referiram que surgiram: (a) em 

resultado de uma história contada às crianças; (b) em resultado de situações que ocorreram 

no dia-a-dia, motivadas pelas vivências verbalizadas pelas próprias crianças; (c) do 

projecto curricular de escola. Das 11 EI, nove (56,3%) EI referiram, ainda, ter abordado a 

temática do som com as crianças recorrendo a actividades laboratoriais, no entanto, como 

já foi referido estas actividades limitavam-se à identificação de sons produzidos por 

diferentes instrumentos musicais, ou de sons gravados e sons existentes na natureza. O 

extracto que se segue retracta o tipo de actividades que a EI (E2) desenvolveu com as suas 

crianças:  

“Já explorei com eles o som, com caricas, com tábuas com caricas presas, 
para chocalhar, com chocalhos, fiz com guizos, com os copos de iogurte, as 
maracas, colocar diferentes substâncias dentro das maracas para produzir 
sons diferentes.” (E2: ENT1) 

Na abordagem anteriormente descrita não se demarca qualquer preocupação com os 

conceitos científicos mais elementares associados a esta temática como, por exemplo, 

altura, intensidade do som ou propagação do som em diferentes materiais.  

Conceitos científicos da temática do som abordados pelas EI com as crianças 

Durante uma formação teórica e prática desenvolvida em contexto de formação contínua 

foi possível abordar com as 16 EI conceitos relacionados com a temática do som. Essas 

sessões envolveram uma abordagem teórica dos diferentes conceitos relacionados com o 
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som (propagação do som, altura, intensidade, timbre, natureza ondulatória, entre outros) e 

uma abordagem prática sobre como implementar actividades laboratoriais relacionadas 

com o som com crianças dos três aos seis anos. Nessas sessões as EI tiveram oportunidade 

de elaborar diferentes materiais envolvendo actividades laboratoriais relacionadas com esta 

temática. Ainda durante a formação sete das 16 EI (43,8%) abordaram a temática do som 

com as suas crianças, envolvendo um total de 135 crianças. Como foi referido esta 

formação envolveu sessões presenciais e sessões de apoio individualizado mediante as 

solicitações das EI. Nessas sessões eram discutidas as actividades que as EI iriam realizar 

com as suas crianças, bem como o tipo de materiais a que iriam recorrer para a sua 

implementação com as crianças. Apenas duas EI solicitaram à investigadora uma 

exploração da temática do som com as turmas das EI em substituição da sua própria 

exploração. Os motivos apresentados por estas duas EI prenderam-se, fundamentalmente, 

com o receio de não conseguirem responder correctamente a todas as solicitações e 

questões das crianças relativamente à temática do som. Na tabela 1 encontram-se 

representados os diferentes conceitos científicos  abordados pelas sete EI com as suas 

crianças.  

Tabela 1: Conceitos científicos  abordados  com as crianças (n=7) 

Conceitos científicos abordados Códigos das EI f % 

• fontes sonoras E2; E4; E13; E15 4 57,1 

• audição E2; E4; E11; E12; E13; E15 6 85,7 

• poluição sonora e regras de segurança E2 1 14,3 

• meios de propagação E2; E4; E11 E12 4 57,1 

• sons do corpo E2; E4; E11 3 42,9 

• vibração E4; E11, E12; E13; E15 5 71,4 

• sons da natureza E4; E11 2 28,6 

• propagação do som em diferentes meios E2; E4; E11; E12; E13; E14; E15 7 100 

Relativamente aos conceitos abordados com as crianças, com recurso a actividades 

laboratoriais, destaca-se a propagação do som em diferentes materiais que foi abordado 

com as crianças por todas as EI e os fenómenos sonoros e a audição abordado por seis 

(85,7%) das EI. Salienta-se, ainda, o conceito de vibração, nunca antes abordado pelas EI 

com a suas crianças, com a introdução do diapasão de modo a facilitar o processo de 
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visualização da vibração propagada em diferentes materiais. Apenas uma EI (E2) abordou 

com as suas crianças questões relacionadas com a poluição sonora e factores de segurança 

associados ao som. Quando questionadas relativamente às razões que as levaram à 

exploração do tema do som com as crianças, todas foram unânimes em apontar como 

razões: (a) a necessidade de aprofundamento científico do tema; (b) a abordagem integrado 

do currículo; (c) motivação pessoal para a exploração desta temática; (d) nunca ter 

explorado esta temática com as crianças do ponto de vista científico. 

Níveis de conceptualização das crianças acerca do tema do som 

No questionamento das crianças relativamente aos diferentes conceitos abordados, houve, 

por parte das sete EI, unanimidade em considerar que as crianças já tinham ideias acerca 

dos diferentes conceitos/assuntos abordados. Como exemplo, transcreve-se, a seguir, um 

diálogo com as crianças relativamente ao som, antes da abordagem do tema:  

“- Então o que vocês acham que é o som? (E2) – É música (Daniel, 4 anos). 
– É barulho (Margarida, 4 anos). - E o silêncio? (E2) – É estarmos calados 
(Margarida, 4 anos). – É estarmos a dormir (João Pedro, 4 anos).” 

Após a realização de várias actividades as mesmas crianças já apresentavam previsões das 

actividades a realizar apoiadas em níveis de conceptualização mais complexos do ponto de 

vista científico. Transcreve um exemplo relativo à utilização de um estetoscópio.  

“– O que pensam que vão ouvir quando eu colocar o estetoscópio no 
coração do vosso amiguinho? (E2) – Saí o som pela mangueira e nós 
ouvimos no outro lado (Adelino, 5 anos). – Ouve-se o coração a bater 
(André, 4 anos).”  

Quando as crianças eram questionadas acerca do que sentiam ao colocarem as mãos numa 

coluna de um rádio ligado estabeleciam relações com outros fenómenos por elas 

vivenciados, como se pode constatar no diálogo a seguir transcrito: 

“– O que  sentem quando colocam a mão na coluna? (E15). São barulhos. 
São sons. O som da palma a estalar. As pipocas também fazem sons. E as 
castanhas a assar estouram. (Olga, 4 anos).”  

Relativamente aos sons audíveis, algumas crianças foram apresentado níveis de 

conceptualização mais complexos à medida que abordavam esta temática, recorrendo a 

actividades laboratoriais. Inicialmente, as crianças consideravam que não conseguiam 

ouvir os sons do emitidos pelo próprio corpo. Transcreve-se a seguir um diálogo entre 

diferentes crianças relativamente a este assunto: 
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“- Com estes jogos nós estivemos a verificar que é através dos ouvidos que 
nós ouvimos e conseguimos ouvir o som e de onde ele vem. (Letícia, 4 
anos). – Se batermos palmas ouvimos o som, ou se estalarmos os dedos. 
(Maria João, 4 anos) – Ah! Se abanarmos a cabeça, devagar não se ouve o 
som. (Diogo, 4 anos). 

 As crianças representaram através do desenho as actividades que realizaram. Nas figuras 1 

e 2 pode-se observar alguns dos desenhos realizados pelas crianças. 

                                          

Fig. 1. Desenho da criança relativo à audição              Fig. 2. Desenho da criança relativo à vibração 
          dos sons do corpo                                                    produzida pelo diapasão na água  

Conclusões 

Os resultados deste estudo indicam que, antes da formação, as EI não realizavam com as 

crianças actividades relativas ao som recorrendo a abordagens que explicitassem os 

conhecimentos científicos das crianças. A maioria das EI apresentam como razão para esta 

opção a necessidade que sentem de formação no domínio da física e sua didáctica, estando 

receptivas a uma formação neste domínio. Pôde-se constatar que após a formação a 

totalidade das EI tomou consciência de que as crianças já possuíam um primeiro nível de 

formulação dos fenómenos físicos abordados, reconhecendo que antes da formação 

partiam do princípio que as crianças não possuíam conhecimento algum sobre os assuntos 

a analisar. Pôde-se, também, constatar que as crianças possuem já explicações para os 

fenómenos que observam no seu dia-a-dia que se forem exploradas aproximam-se do 

cientificamente correcto. Constatou-se, ainda, que esses níveis de conceptualização iam 

evoluindo à medida que a temática era abordada com as crianças, salientando-se uma 

aplicação dos conceitos/assuntos mais aproximada do cientificamente adequado. Parece, 

portanto, pertinente repensar as práticas dos EI de forma a estimular as crianças para uma 

formulação de níveis de conceptualização cada vez mais complexos de modo a aproximar 

esses níveis do conhecimento ao cientificamente correcto. 
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Resumo 

A ciência no Pré-Escolar constitui uma forma racional de descobrir o mundo, que envolve 
o desenvolvimento da vontade e da capacidade de procurar e usar evidências, a construção 
gradual de uma estrutura de conceitos (que ajuda a entender as vivências do dia-a-dia) e a 
promoção de capacidades e atitudes necessárias à investigação, à resolução de problemas, à 
colaboração e à discussão (Reis, 1998, 2008; Martins, 2002). Todas estas competências 
revelam-se úteis noutras áreas do currículo e em diferentes contextos e situações.  

O presente estudo consiste numa avaliação do impacto da realização de três actividades 
experimentais, propostas na “Brochura de Ciências para o Pré-Escolar” (Martins, Veiga, 
Teixeira, Tenreiro-Vieira, Vieira, Rodrigues, Couceiro e Pereira, 2009), nas aprendizagens 
de um grupo de 14 crianças do Pré-Escolar. Para tal, recorre-se a uma abordagem 
qualitativa, baseada num estudo de caso. Como métodos de recolha de dados, salientam-se 
a observação, a entrevista e a análise dos registos produzidos pelas crianças.  

Os resultados da presente investigação revelam o desenvolvimento, simultâneo e de forma 
dialéctica, de conhecimentos sobre os temas em estudo (força e movimento) e de 
capacidades de observação, previsão, medição, interpretação, discussão, colaboração e 
comunicação.  

Palavras-chave: Educação em ciências, Literacia científica, Actividades experimentais; 

Educação Pré-Escolar. 

Enquadramento Teórico 

A brochura “Despertar para a Ciência – Actividades dos 3 aos 6” (Martins, et al., 2009) foi 

concebida com a finalidade de apoiar os educadores de infância na operacionalização das 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, no que respeita à implementação de 

actividades experimentais no âmbito da área de Conhecimento do Mundo. Pretende-se, 

assim, estimular os educadores a uma maior exploração das potencialidades educativas 

destas actividades no contexto do jardim-de-infância. A organização desta publicação 

reflecte uma perspectiva didáctica das ciências, integrando para cada uma das temáticas 

propostas o conhecimento de conteúdo e o conhecimento didáctico específico para a faixa 

etária em estudo, não se defendendo a memorização de conceitos nem o papel passivo da 

criança. Desta forma, apela-se a uma construção activa do conhecimento pelas próprias 
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crianças, cabendo ao educador a missão de orientar esse processo de descoberta, partindo 

sempre dos interesses e conhecimentos prévios das crianças (Martins, et al., 2009). 

A ciência nos primeiros anos de escolaridade pode ser definida como o estudo, a 

interpretação e a aprendizagem sobre nós mesmos e o ambiente que nos rodeia, através dos 

sentidos e da exploração pessoal (Reis, 1998). A ciência no Pré-Escolar constitui uma 

forma racional de descobrir o mundo, que envolve (1) o desenvolvimento da vontade e da 

capacidade de procurar e usar evidências, (2) a construção gradual de uma estrutura de 

conceitos que ajuda a entender as vivências do dia-a-dia e (3) a promoção de capacidades e 

atitudes necessárias à investigação, à resolução de problemas, à colaboração e à discussão 

(Reis, 2008).  

A educação em ciência no Pré-Escolar não se deve restringir à “transmissão” de uma lista 

de factos científicos, contrariando a concepção de ciência como um enorme conjunto de 

factos (Sá, 2000). Muito mais importante do que qualquer aglomerado de factos são as 

relações que se estabelecem entre eles, ou seja, os conceitos construídos através da 

interligação de ideias que nos ajudam a entender e a explicar determinados fenómenos.  

A aprendizagem deve ser entendida como um processamento activo de informação e ideias 

através do qual se vão estabelecendo novas ligações na estrutura cognitiva das crianças. 

Estas estruturas cognitivas, constituídas por uma rede de conhecimentos interligados, vão 

sendo activamente construídas através das experiências vividas pelas crianças ao longo de 

toda a sua vida. Logo, quando chegam ao jardim de infância já possuem estruturas 

cognitivas extremamente elaboradas que, no entanto, podem integrar ideias que não estão 

de acordo com os conhecimentos científicos actuais. Estas concepções alternativas 

costumam ser fortemente resistentes à mudança pois parecem explicar muito do que as 

crianças observam. Assim, antes de pretenderem ensinar determinado assunto, torna-se 

muito importante que os educadores ouçam atentamente as ideias prévias das crianças de 

forma a identificarem eventuais ideias alternativas e, seguidamente, conceberem 

actividades que facilitem a sua modificação (Martins e tal., 2009; Reis, 2008; Sá, 2000).  

A abordagem às ciências no Pré-Escolar não deve assumir os modelos praticados nos 

restantes níveis de ensino, devendo envolver uma forte componente prática e lúdica e 

encarar as actividades em ciência como um contexto privilegiado de expressão e 

desenvolvimento de criatividade, curiosidade, pensamento crítico e reflexivo, 

conhecimentos sobre o meio e, sobretudo, desenvolvimento intelectual, pessoal e social. 
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Metodologia 

A presente investigação consiste numa avaliação do impacto da realização de actividades 

experimentais propostas na “Brochura de Ciências para o Pré-Escolar” nas aprendizagens 

de um grupo de crianças do Pré-Escolar. 

Trata-se de uma investigação qualitativa que assumiu a forma de estudo de caso e envolveu 

a observação dos participantes durante a implementação de três actividades experimentais, 

a realização de entrevistas semi-estruturadas às crianças e a análise de documentos por elas 

produzidos. A observação foi orientada por uma grelha centrada no desempenho das 

crianças relativamente a diversas competências relevantes para a realização das actividades 

experimentais. A entrevista às crianças, realizada em pequenos grupos, foi orientada por 

um guião com questões destinadas a avaliar as suas aprendizagens e opinião sobre cada 

uma das actividades realizadas.  

As transcrições das entrevistas foram submetidas a uma análise de conteúdo de tipo 

categorial (Bardin, 1977). Os registos das grelhas de observação foram submetidos a uma 

análise quantitativa (cálculo de percentagens) com o objectivo de detectar as principais 

tendências entre o grupo de crianças. 

O estudo de caso decorreu durante o ano lectivo de 2008/2009 num jardim-de-infância dos 

arredores de Santarém e incidiu num grupo de 14 crianças (seis meninos e oito meninas 

com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos). Foi realizado pelas primeira e segunda 

autoras desta comunicação – no âmbito da disciplina de Seminário de Investigação e 

durante o seu estágio de final de curso nesta instituição – que acumularam as funções de 

educadoras e investigadoras. A educadora responsável pelo grupo de crianças – orientadora 

de estágio – participou activamente na realização das actividades experimentais com as 

crianças. 

Para este estudo foram seleccionadas as três actividades da temática “Força e Movimento” 

da “Brochura de Ciências para o Pré-Escolar” (Martins et al., 2009, 39-47). A selecção 

destas actividades baseou-se no facto de se centrarem numa temática que, apesar de não ter 

sido estudada pelas crianças, faz parte das suas vivências no jardim-de-infância, 

aumentando a sua curiosidade e interesse pelas questões em estudo. Em várias brincadeiras 
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das crianças estão subjacentes conceitos de forças, alavancas e de movimento. Além disso, 

no próprio espaço exterior do jardim-de-infância, as crianças são confrontadas com esta 

temática, quando brincam no balancé ou no escorrega, o que facilita a compreensão e 

aplicação dos fenómenos em estudo.  

Com o objectivo de despertar a curiosidade das crianças, iniciou-se cada um das 

actividades experimentais através da sua contextualização no quotidiano das crianças. 

Antes de cada actividade experimental procedeu-se, ainda, ao registo das ideias prévias das 

crianças. No final da mesma, procedeu-se a um novo registo (sob a forma de desenhos 

realizados pelas crianças e legendados pelas educadoras de acordo com as explicações das 

crianças) e ao seu confronto com o registo inicial, com o objectivo de fomentar a discussão 

das diferentes concepções das crianças e facilitar a mudança conceptual (Martins, et al., 

2009; Reis, 2008). O registo 

As crianças participaram em todas as fases da actividade experimental, tendo-se 

promovido constantemente a discussão das suas ideias e a reflexão sobre os fenómenos 

observados, permitindo-lhes atribuir significado ao que viam e experimentavam (Martins, 

et al., 2009). 

Apresentação e Discussão dos Resultados 

Actividade 1 – Como equilibrar o balancé? 

Conforme já foi referido, todas as actividades foram iniciadas pela sua contextualização no 

quotidiano das crianças: 

Investigadora – O que é isto que tenho na minha mão? 

Francisco – É um balancé! 

Investigadora – Vocês conseguem andar sozinhos no balancé? 

Francisco – Não, só anda com duas pessoas. 

Investigadora – Como vamos equilibrar o balancé com os cubos? 

Leonor – Pondo os cubos em cima uns dos outros. 

Analisando esta pequena conversa, facilmente se constata que o balancé é um objecto 

familiar para as crianças e que faz parte do seu quotidiano, tendo despertado o seu interesse 

e participação activa no diálogo. Durante este diálogo, as investigadoras também puderam 
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perceber que alguns dos participantes já tinham a noção de equilíbrio, construído através 

das suas experiências prévias com objectos semelhantes. 

A partir dos materiais disponíveis, as crianças foram capazes de formular hipóteses acerca 

da forma de equilibrar o balancé com os cubos (por exemplo, “Pondo os cubos em cima 

uns dos outros.”). Seguidamente, foram propostas as três situações experimentais previstas 

na brochura, nas quais se fazia variar a distância dos cubos relativamente ao fulcro: 

• Situação A: um cubo colocado em cada um dos extremos do balancé, à mesma 

distância do fulcro;  

• Situação B: um cubo colocado em cada um dos lados do balancé, a distâncias 

diferentes do fulcro;  

• Situação C: um cubo colocado em cada um dos lados do balancé, à mesma 

distância e próximos do fulcro.  

Antes da exploração destas três situações, as crianças fizeram previsões acerca do 

comportamento do balancé em cada uma delas e procederam, juntamente com as 

educadoras/investigadoras, ao seu registo. 

Após ter-se procedido à experimentação de cada situação assinalada na tabela, as crianças 

foram sendo confrontadas com as suas previsões iniciais, tendo realizado um novo registo 

com o objectivo de favorecer a modificação das suas concepções prévias. A troca de ideias 

entre as crianças e entre as crianças e as educadoras/investigadoras facilitou a compreensão 

da actividade e o desenvolvimento de novos conceitos.  

Em todo este processo, a interacção verbal entre as crianças e entre as crianças e o 

educador/professor assumiu especial relevância. A construção de conhecimentos baseou-se 

fortemente na ocorrência de conflitos sócio-cognitivos entre os elementos do grupo de 

trabalho, ou seja, no confronto interpessoal e intrapessoal de ideias diferentes. A 

apresentação de ideias/concepções diferentes pelas crianças desencadeou um desequilíbrio 

duplo: um desequilíbrio interpessoal momentâneo pelo facto das ideias apresentadas serem 

diferentes e um desequilíbrio intrapessoal pela tomada de consciência individual da 

existência de outras perspectivas diferentes, suscitando dúvidas sobre a sua própria 

concepção. Para ultrapassarem este impasse as crianças tiveram que, simultaneamente, 

explorar os pontos de vista discordantes – mexendo no balancé – e gerir as relações 

interpessoais dentro do grupo com o objectivo de chegarem a acordo. As crianças 
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construíram os seus instrumentos cognitivos a partir da interiorização de experiências e 

progrediram intelectualmente através de interacções com os objectos e com outras pessoas. 

Através das entrevistas em pequenos grupos constatou-se que a grande maioria das 

crianças reafirmou serem necessárias duas pessoas para se andar no balancé (“Tem de ser 

dois.”) e que se podem utilizar vários objectos para equilibrar o balancé (“com cubos”; 

“com as mãos”; “com legos”; “com dados”; “com meninos”). Todas as crianças referiram 

terem aprendido a equilibrar o balancé. Algumas crianças (três) afirmaram que “para 

equilibrar o balancé [os cubos] têm que estar à mesma distância do meio”. Estas 

afirmações, associadas à forma como as crianças as ilustravam recorrendo ao balancé e aos 

cubos, constituem evidências do desenvolvimento de noções sobre as condições 

necessárias ao equilíbrio do balancé. 

Actividade 2 – Qual o melhor escorrega? 

Iniciou-se a actividade pela sua contextualização no quotidiano das crianças: 

Investigadora – Em que escorregas já andaram? De que materiais? 

Todos – Madeira, plástico, ferro. 

Investigadora – Desses, qual acham que escorrega melhor? 

Gonçalo, Lara, Afonso e Ariana – De ferro… é lisinho e bate o sol e não dá choque.  

Francisco, Mafalda, Vítor e Isa – De madeira… aleija.  

Madalena, Leonor, Daniel, Francisco, Filomena, Sandro e Marisa – De plástico. 

Porque é lisinho. 

Mais uma vez, as crianças demonstraram um grande conhecimento do objecto em estudo 

(escorrega), resultante de muitas experiências prévias tanto no jardim-de-infância como em 

actividades com os seus familiares. As crianças também tiveram muita facilidade em 

identificar os materiais utilizados (plástico, esponja, velcro e madeira), à excepção da 

cortiça. As diferentes texturas dos materiais apresentados foram facilmente identificadas e 

verbalizadas por parte de todo o grupo (madeira – “É lisinha e dura”; plástico, esponja e 

cortiça – “É macio e liso”; velcro – “É rijo e pica”). Portanto, constatou-se que o grupo 

revelava um grande conhecimento sobre os diversos materiais apresentados, estabelecendo 

um forte paralelismo entre as situações do dia-a-dia e as situações experimentais. 
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A discussão inicial, em grupo, confirmou o conhecimento de diversos materiais (madeira, 

plástico, ferro) e a falta de consenso acerca do que escorrega melhor. Depois de realizadas 

e discutidas as experiências sugeridas na brochura, constatou-se que, à excepção de uma 

criança de três anos de idade, todas as outras referiram que “o carro andava em todos os 

materiais… no plástico, na madeira e na cortiça…” mas “chega mais longe com o 

plástico”. Mais uma vez, as afirmações das crianças, associadas à forma como as 

explicavam recorrendo aos materiais disponíveis, constituem evidências do 

desenvolvimento da noção de que a distância percorrida pelo carro depende do 

revestimento do escorrega. Assim, como o plástico era o material que criava menos atrito, 

a distância percorrida pelo carro tinha sido maior. 

Actividade 3 – Onde escorregar para mais longe chegar? 

Começou-se, uma vez mais, pela contextualização da actividade: 

Investigadora – O que tenho na mão? 

Todos – Escorregas: grandes e pequenos. 

Investigadora – Em qual é que o carro chega mais rápido à meta? 

Filomena – É no mais alto porque escorrega melhor. 

As crianças identificaram as diferenças entre as três rampas (inclinação grande, média e 

pequena) e formularam a hipótese de que na rampa mais inclinada o carro chegaria mais 

longe. De seguida, as crianças tiveram oportunidade de colocar várias vezes os carros em 

cima das rampas e observar o seu deslocamento, tendo todas concluído que o carro 

percorre uma distância maior e com maior velocidade na rampa mais inclinada, seguida da 

intermédia, e uma menor distância e com menor velocidade na rampa menos inclinada. 

Da análise dos desenhos e das entrevistas salienta-se o desenvolvimento de linguagem 

científica, nomeadamente dos conceitos de inclinação, distância e velocidade. 

Da análise da grelha de observação pode ainda salientar-se que esta actividade foi aquela 

na qual as crianças demonstraram maior envolvimento, desde o seu planeamento, 

revelando enorme curiosidade, espírito crítico e vontade de descoberta. Este facto pode ser 

justificado pelo desenvolvimento progressivo de competências de observação, 

interpretação e comunicação ao longo das actividades realizadas, bem como pela 

optimização das estratégias adoptadas pelas educadoras/investigadoras, traduzida num 

melhor desempenho na última actividade. 
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Nesta última actividade notou-se, ainda, uma maior capacidade das crianças responderem 

às questões colocadas pelas educadoras/investigadoras e pelos próprios colegas, 

registando-se também a mobilização dos termos aprendidos na justificação das suas 

opiniões. 

Considerações Finais 

Partindo da curiosidade natural e espírito de descoberta das crianças, realizaram-se várias 

actividades experimentais, com o intuito de facilitar o desenvolvimento de novos 

conhecimentos (e a mudança de concepções prévias cientificamente incorrectas) sobre 

forças e movimentos. Os resultados apresentados neste trabalho permitem concluir que as 

crianças construíram noções, por exemplo, sobre:  

1) Equilíbrio – nomeadamente, que depende do tamanho dos braços da alavanca, da 

distância ao fulcro e da massa dos objectos (actividade 1); e 

2) Deslocamento de objectos em planos inclinados – nomeadamente, que está intimamente 

relacionado com o atrito da superfície (quanto menor o atrito, maior a distância percorrida 

pelo objecto – actividade 2) e a inclinação da rampa (quanto maior a inclinação da rampa, 

maior a distância percorrida pelo carro – actividade 3). 

A construção destes conhecimentos ocorreu, simultaneamente e de forma dialéctica, com o 

desenvolvimento de determinadas capacidades, tais como, observação, previsão, medição, 

interpretação, discussão, colaboração e comunicação. É importante salientar que estas 

capacidades são facilitadoras de aprendizagens futuras que não se restringem à área das 

ciências (Reis, 2008). A discussão centrada nas diferentes concepções e nas tentativas de 

as explicar através dos materiais e dispositivos disponíveis resultou de forma muito eficaz 

na modificação das concepções alternativas das crianças. 

Todas as crianças manifestaram uma enorme satisfação face às actividades desenvolvidas, 

assumindo uma postura activa ao longo de todo o processo, essencial para o sucesso das 

aprendizagens. 

Um aspecto decisivo ao forte impacto educacional das actividades foi a contextualização 

das actividades face ao quotidiano e interesses das crianças. A contextualização aumentou 

o interesse e a percepção da relevância (ao perceberem a aplicabilidade) das novas 

aprendizagens. Desta forma, foi possível o desenvolvimento de mudanças conceptuais e de 

esquemas mentais, em detrimento de processos meramente baseados na memorização. 
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Através do contacto com a brochura, as educadoras/investigadoras sentiram algumas 

dificuldades, nomeadamente, insuficiente fundamentação teórica associada a cada uma das 

actividades, necessidade de construírem diversos materiais e inexistência de exemplos de 

resolução das actividades que, na opinião das autoras deste estudo, poderiam contribuir 

para uma maior segurança das educadoras na abordagem deste temas. 

Apesar destas lacunas, as actividades e orientações incluídas na brochura revelaram-se um 

excelente recurso de apoio à implementação de uma educação em ciências no Pré-Escolar 

facilitadora do desenvolvimento de competências diversas. Contudo, o sucesso das 

actividades não se baseou exclusivamente nestas orientações mas também fortemente, nas 

concepções das educadoras/investigadoras sobre a importância da área de Conhecimento 

do Mundo e deste tipo de abordagem no desenvolvimento global das crianças e nos seus 

conhecimentos científicos e didácticos desenvolvidos durante a formação inicial.  
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Resumo 

Neste estudo pretende-se averiguar como se apresentam neste momento os alunos que 
frequentaram, há dois anos lectivos, aulas no âmbito do “Programa de Formação de 
Professores do 1ºCEB em Ensino Experimental das Ciências”, a nível conceptual e 
metodológico em temas abordados anteriormente. 

Para tal, optou-se por verificar, através de testes escritos, quais as concepções dos alunos 
do 5º ano sobre a dissolução, no âmbito na unidade de estudo Materiais de Suporte de vida 
na Terra -  A água, e no 6º ano sobre a Germinação de Sementes, incluída no tema 
Transmissão de vida - Reprodução das plantas. Os testes foram propostos a alunos com e 
sem intervenção no 1ºCEB e abordavam questões a nível do conhecimento científico e a 
nível metodológico. As diferenças entre os dados recolhidos não foram significativas. 

Posteriormente realizaram-se intervenções em aula onde foram apresentadas situações com 
o intuito de estimular os alunos a delinearem e porem em prática autonomamente 
actividades de carácter experimental, tendo como objectivos verificar até que ponto os 
alunos têm em consideração as etapas de trabalho de investigação, nomeadamente, o 
controlo de variáveis, e de que forma as concepções detectadas no pré-teste são utilizadas 
no desenvolvimento da actividade. 

 

Introdução 

O “Estudo sobre Variáveis e Conceitos” (EVC) será realizado no âmbito dos processos de 

Formação, Ensino e Aprendizagem do “Programa de Formação de Professores do 1º CEB 

em Ensino Experimental das Ciências” (E2C).  

Segundo Ward et al (2005), a abordagem que as crianças fazem do trabalho experimental é 

pouco sistemática e muito limitada. De acordo com os autores, é fundamental que se 

aumente a intencionalidade da sua abordagem. Pretende-se, desta forma, que o aluno, ao 

longo da sua escolaridade, aumente progressivamente o domínio de processos científicos, 

de forma a chegar, segundo Sá (2002) ao nível mais elevado, que será a realização de uma 

investigação. Para a produção de um trabalho de investigação de âmbito cientifico, são 

obrigatórios a identificação e a operacionalização de variáveis (Ward et al  2005 e Sá, 
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2002). Assim, justifica-se a ênfase dada ao controle de variáveis nos guiões do Programa 

de Formação de Professores do 1º CEB em Ensino Experimental das Ciências, onde se 

pretende que a criança entenda não só os conceitos em estudo, como também o processo de 

elaboração do conhecimento. 

Consideramos que após dois anos lectivos de experiência nesta formação, existem dados 

pouco consistentes sobre o impacto que ela teve na aprendizagem dos alunos, tanto a nível 

do conhecimento científico como a nível metodológico, neste caso, em relação ao domínio 

do controlo de variáveis. Os dados recolhidos nas observações realizadas, portefólios, … 

não nos fornecem pistas sobre o contributo desta formação para os alunos na sua forma de 

pensar e actuar, em actividades experimentais, nos anos seguintes de escolaridade.  

Estando conscientes que a promoção de condições nas escolas e de competências dos 

professores para o ensino das Ciências de base experimental deve ser iniciada nos 

primeiros anos de escolaridade, consideramos fundamental haver uma continuidade desse 

trabalho iniciado no 1º ciclo. Actualmente, exige-se aos professores deste ciclo que 

dediquem metade da carga horária semanal do Estudo do Meio ao trabalho experimental. 

No entanto, apercebemo-nos que, ao contrário do que seria expectante, não há um reforço 

nem manutenção desta exigência no ciclo subsequente.  

Após dois anos lectivos de terem participado no “Programa de Formação de Professores do 

1º CEB em Ensino Experimental das Ciências”, tendo sido alunos dos primeiros 

professores do 1º ciclo a associar-se ao projecto, pareceu-nos interessante verificar como se 

encontram, neste momento, a nível conceptual e metodológico, como alunos do 2º ciclo. 

Objectivos 

• Promover o conhecimento dos professores de Ciências de Natureza do 2º ciclo 

sobre o trabalho já desenvolvido com professores do 1º ciclo no âmbito do 

Programa de Formação de Professores em Ensino Experimental das Ciências. 

• Articular as actividades de carácter experimental nos dois ciclos de escolaridade. 

• Avaliar as concepções actuais sobre Dissolução e Germinação de Sementes, 

decorridos dois anos de trabalharem estes temas. 

• Verificar de que forma a ênfase no controlo de variáveis proposta por este 

programa é apropriada pelos alunos, no sentido de haver um uso efectivo por parte 

dos alunos em anos de escolaridade seguintes. 
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• Comparação das concepções de alunos de professores envolvidos no programa com 

outros não envolvidos (dos mesmos professores do 2º ciclo). 

Desenvolvimento 

Para realizar este estudo, trabalhámos com alunos de duas turmas do 2º ciclo, 5º e 6º anos, 

cujos professores do 1ºCEB estiveram envolvidos no E2C, no ano lectivo 2006/2007 e com 

alunos de duas turmas do 2º ciclo, 5º e 6º anos, cujos professores do 1ºCEB não estiveram 

envolvidos no E2C. Actualmente estas turmas têm os mesmos professores de Ciências da 

Natureza, continuando a frequentar um agrupamento de escolas do concelho de Vila Nova 

de Gaia. A amostra estudada é de reduzida dimensão e foi seleccionada pelo facto de 

poderem ser casos ricos de informação, sem preocupação de generalização de resultados. A 

impossibilidade de generalização prende-se igualmente com a natureza da investigação 

que, sendo um estudo de caso, caracteriza-se por envolver muitas variáveis relevantes, tais 

como os papéis dos professores e dos alunos, que podem influenciar de sobremaneira os 

resultados. No entanto, consideramos que ao descrever e analisar a situação actual deste 

conjunto de alunos, poderemos fornecer indicadores e contribuir para a implementação de 

um projecto, em larga escala, de avaliação deste programa, em termos de aprendizagens 

dos alunos. 

Optou-se pelos temas da Dissolução no 5ºano e da Germinação de Sementes no 6ºano, por 

estes terem sido temas alvo de intervenção em 2006/07 e por, de alguma forma, serem 

abordados no 2ºCEB. A Dissolução é tratada na unidade Materiais de suporte de vida na 

Terra - A Água no 5º ano e no 6ºano a Germinação de Sementes é abordada na unidade de 

Transmissão de vida - Reprodução de Plantas.  

Iniciou-se a investigação por uma reunião com os professores envolvidos (professores do1º 

que participaram no “Programa de Formação de Professores do 1º CEB em Ensino 

Experimental das Ciências” no ano 2006/07 e actuais professores do 2º ciclo). Com este 

encontro tentou-se partilhar as vivências do 1º ciclo e informar os professores do 2ºciclo 

sobre a natureza, objectivos e operacionalização do referido programa. 

Foram realizadas reuniões formativas com os professores do 2º ciclo de forma a explicar os 

objectivos deste estudo, fornecer alguma formação sobre o tipo de abordagem aos temas na 

aulas com intervenção e delinear o grau da sua participação nessas mesmas aulas.  

1179 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

De seguida, aplicou-se um teste escrito para percepcionarmos as concepções actuais sobre 

conceitos relacionados com a dissolução no 5º ano e com a germinação de sementes no 6º 

ano, em alunos de professores envolvidos no “Programa de Formação de Professores do 1º 

CEB em Ensino Experimental das Ciências” e outros não envolvidos. Os testes abordavam 

também questões relacionadas com o controle de variáveis. 

  Resultados do teste escrito 

 5ºano 

O teste foi aplicado a duas turmas, 5ºA (20 alunos) e 5ºD (22 alunos). Na primeira, a 

maioria dos alunos participou no “Programa de Formação de Professores do 1º CEB em 

Ensino Experimental das Ciências”, tendo sido retirados da contagem elaborada os alunos 

que não participaram no referido projecto. Na segunda turma referida, os alunos apenas 

contactaram com o ensino experimental em actividades de carácter mais rotineiro, 

ilustrativas e/ou de verificação, presentes normalmente nos manuais escolares. A seguir 

apresentam-se os resultados obtidos. 

Nas questões 1.1. e 1.2. do teste pretendia-se conhecer a compreensão dos alunos acerca da 
noção de dissolução, solicitando-se que desenhassem o produto final numa solução 

homogénea (dissolução) e numa solução heterogénea (não dissolução). Obtiveram-se os 

dados que a seguir se apresentam, verificando-se alguma diferença entra a turma A (com 

intervenção) e a turma D, notando-se que na primeira há um maior número de alunos a 

terem concepções correctas sobre este assunto. 

Tabela n.º 1: Compreensão da noção de dissolução 

 5º A 5ºD 
Demonstra noções correctas em ambos os casos (dissolução 
e não dissolução). 

15(75 %) 8 (36,3 %) 

Apenas demonstra noção correcta num dos casos. 2(10 %) 9 (40,9 %) 
Demonstra noção incorrecta nos dois casos 3(15 %) 2(9,2 %) 
Não responde. -- 3 (13,6%) 
 

No que se refere à actividade de verificar de que forma a ênfase do controlo de variáveis 

proposta por este programa é apropriada pelos alunos, no sentido de haver um uso efectivo 

por parte deles em anos de escolaridade posteriores, elaboraram-se as questões 2.1. e 2.2., 

tendo-se obtido os seguintes resultados: 
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Tabela n.º 2: Ênfase dada ao controle de variáveis 

 5ºA 5º D 
Demonstra conhecer necessidade controle variáveis. 5 (25%) 3 (13,6 %) 
Não interpreta metodologia respondendo apenas tendo em 
consideração o resultado da experiência (não analisa a 
problemática das variáveis). 

7 (35%) 9 (40,9 %) 

Responde correctamente sem apresentar uma explicação 
compreensível. 

8 (40%) 6 (27,2 %) 

Não responde. -- 4 (18,1%) 

Em relação ao domínio de assuntos relacionados com o controle de variáveis e respectiva 

montagem de actividades experimentais, verifica-se que não existem grandes diferenças 

entre a turma com intervenção e a turma sem intervenção 

Ainda para avaliar a noção dos alunos sobre dissolução, optou-se por os questionar sobre a 

possibilidade de saturação de uma solução (questão 3). Os resultados obtidos foram: 

Tabela n.º 3: explicação da possibilidade de obtenção de uma solução saturada 

 5ºA 5º D 
Responde correctamente e dá uma explicação completa. 3 (15%) 2 (9,2 %) 
Responde correctamente embora dê uma explicação 
incompleta (sem referência ao limite de solubilidade). 

1 (5%) 3 (13,6 %) 

Responde correctamente sem apresentar uma explicação 
compreensível. 

8 (40%) 6 (27,2 %) 

Responde incorrectamente. 7 (35%) 7 (31,8 %) 
Não responde. 1 (5%) 4 (18,1%) 
Uma vez mais não se verificaram grandes diferenças entre as turmas, não demonstrando os 

alunos que contactaram com estes conceitos no âmbito do projecto referido, dominar de 

forma correcta a noção da impossibilidade de dissolver elevadas quantidades de açúcar em 

água. 

6ºano 

Um outro teste foi aplicado a duas turmas do 6º ano, 6ºA e 6ºE ambas com 24 alunos. No 

6ºA a maioria dos alunos participou no “Programa de Formação de Professores do 1º CEB 

em Ensino Experimental das Ciências”, tendo-se, uma vez mais, retirado da contagem 

elaborada os alunos que não participaram no referido projecto. Seguidamente apresentam-

se os resultados obtidos pelos alunos do 6ºano. 

Na questão 1.1. do questionário do pretendia-se averiguar o realce que os alunos dão ao 

estudo de variáveis, tendo-se obtido os seguintes resultados: 
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Tabela n.º 4: ênfase dada ao controle de variáveis 

 6ºA 6º E 
Responde correctamente identificando que a experiência 
não pode estudar nenhuma variável. 

0 0 

Responde incorrectamente identificando uma variável em 
estudo. 

1 (4,1%) 0 

Responde incorrectamente identificando duas variáveis em 
estudo. 

15 (62,5%) 14 (58,3%) 

Responde incorrectamente identificando três variáveis em 
estudo. 

8 (33,3%) 10 (41,6%) 

Não responde. -- -- 
 

Esta problemática era também explorada na questão 1.2., solicitando-se aos alunos a 

justificação das suas opções:  

Tabela n.º 5: justificação da ênfase dada ao controle de variáveis 

 6ºA 6º E 
Justifica de forma correcta e completa a sua opção.  0 0 
Justifica as suas opções utilizando os conhecimentos que 
possui, não tendo em consideração a metodologia proposta. 

14(58,3 %) 9 (37,5%) 

Justifica as suas opções utilizando os dados fornecidos. 5(20,8 %) 6 (25%) 
Justifica as suas opções utilizando os conhecimentos que 
possui e os dados fornecidos. 

0 2 (8,3%) 

Justifica as suas opções sem utilizar uma explicação 
coerente.  

5(20,8 %) 2 (8,3%) 

Não responde. -- 5 (20,8%) 
 

Perante estes dados, podemos considerar que também no 6ºano de escolaridade os alunos 

não revelam grandes diferenças no que diz respeito à metodologia das actividades 

experimentais, apesar de uma turma (6ºA) ter contactado com esta problemática há dois 

anos atrás.  

Na resposta a outros factores fundamentais para a germinação (questão 2.1.) na turma A 9 

alunos (37,5%) mencionaram o solo, 2 (8,3%) nomearam o ar/ oxigénio e um aluno (4,1%) 

referiu a necessidade de sais minerais. Na turma E houve 9 alunos  (37,5%) que citaram os 

sais minerais  e 2  (8,3%) que consideraram o solo como factor fundamental. 

Para se conhecerem as concepções dos alunos sobre os factores que intervêm na 

germinação de sementes, propuseram-se as questões 2 e 2.1., onde se obtiveram os 

seguintes resultados: 
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Tabela n.º 6: factores que intervêm na germinação de sementes 

 6ºA 6º E 
Identifica apenas a  LUZ como factor necessário para a 
germinação. 

1 (4,1%) 1 (4,1%) 

Identifica apenas a HUMIDADE como factor necessário 
para a germinação. 

0 1 (4,1%) 

Identifica apenas a TEMPERATURA como factor 
necessário para a germinação. 

0 0 

Identifica a LUZ e HUMIDADE como factores necessários 
para a germinação. 

4 (16,6) 4 (16,6%) 

Identifica a LUZ e TEMPERATURA como factores 
necessários para a germinação. 

0 2 (8,3%) 

Identifica a HUMIDADE e TEMPERATURA como 
factores necessários para a germinação. 

6 (25%) 4 (16,6%) 

Identifica a LUZ, HUMIDADE e TEMPERATURA 
factores necessários para a germinação. 

13 (54,1%) 12 (50%) 

Não responde. -- -- 
 
No que se refere ao factor Luz, é interessante verificar que a escolha deste factor como 

influente da germinação é percentualmente igual em ambas as turmas, e que a escolha da 

Luz, associada a outros factores, embora apresente outros resultados, não apresenta valores 

muito distintos quando comparamos as duas turmas. Estes dados parecem revelar que a 

consciência de que este factor não influencia a germinação pouco se altera com a 

intervenção no 1ºCEB que é, sem dúvida, uma das grandes novidades para os alunos 

aquando da abordagem do guião “Explorando as plantas… Semente, germinação e 

crescimento”. 

Relativamente às concepções que os alunos demonstraram em relação aos processos que 

ocorrem na reprodução de uma planta a partir de uma flor, obtiveram-se os seguintes 

resultados: 

      Tabela n.º 7: processos que ocorrem na reprodução de uma planta a partir de uma flor 

 6ºA 6ºE 
Refere o processo de reprodução de forma completa. 0 4 (16,6%) 
Refere o processo de reprodução de forma incompleta (não 
referem a formação da semente). 

1 (4,1%) 0 

Refere o processo de reprodução de forma incompleta (não 
referem o papel do fruto). 

3 (12,5%) 0 

Refere o processo de reprodução de forma muito 
incompleta (apenas referem a semente). 

7 (29,1%) 4 (16,6%) 

Refere o processo de reprodução de forma muito 
incompleta (referem apenas uma germinação). 

4 (16,6%) 7 (29,1%) 

Refere o processo de reprodução de forma muito 
incompleta (apenas referem a fecundação). 

1 (4,1%) 0 

Não respondem à questão colocada, abordando outros 
temas. 

8 (33,3%) 3 (12,5%) 

Não responde. -- 6 (25%) 
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Perante estes dados, considerámos não existir grande diferença entre os alunos que 

participaram no “Programa de Formação de Professores do 1º CEB em Ensino 

Experimental das Ciências” e os outros. Resta-nos verificar, aquando da implementação 

das actividades de natureza experimental, se as intervenções dos alunos demonstram 

apropriações dos conceitos de forma diferente daquelas que revelaram no teste escrito. 

 Observação de aulas 

A fim de complementar os dados recolhidos pelos testes escritos, irão realizar-se 

observação de aulas onde se desenvolverão propostas de investigações dos mesmos temas 

tratados – dissolução para o 5º ano e germinação de sementes para o 6º ano – junto dos 

alunos. Propor-se-ão aos alunos actividades de investigação, tentando-se que eles criem 

uma actividade de natureza experimental que permita estudar os assuntos referidos. 

Pretende-se, dessa forma, recolher dados sobre a forma como os alunos planificam e 

executam uma actividade experimental e têm em consideração o controlo de variáveis. 

Após essa recolha de dados far-se-á uma análise que permita perceber como se encontram 

os alunos, neste momento, a nível conceptual e metodológico, relativamente aos assuntos 

abordados. 

Conclusão 

Neste momento ainda não podemos retirar as conclusões globais do estudo, pois ainda não 

houve oportunidade para realizar e analisar as intervenções em aula.  

Pela análise das respostas do teste aplicado, consideramos que não existem diferenças 

significativas a nível conceptual e metodológico, entre os alunos que participaram no 

“Programa de Formação de Professores do 1º CEB em Ensino Experimental das 

Ciências”e os outros.  

Estas conclusões fazem-nos fortalecer a ideia que já possuíamos de ser necessário reforçar 

a exigência de actividades experimentais no 2ºCEB, até porque este reforço aparece no 

3ºCEB nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-química. Perante isto, parece-nos 

existir um hiato neste tipo de formação junto dos alunos que não se compreende. São 

várias as questões que podem contribuir para tal situação, questões que urge estudar e 

analisar 
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Resumo 

 Ensino de Ciências vem sendo um campo de investigação fértil, haja vista a demanda de 
conhecimentos e habilidades que o ser humano precisa adquirir para acompanhar e se 
incorporar às constantes mudanças que a sociedade requer. Este trabalho consistiu na 
aplicação de uma atividade experimental como estratégia de ensino e aprendizagem, a fim 
de promover além da aprendizagem, a interação social. A pesquisa inicial teve um cunho 
bibliográfico e, posteriormente, foi realizada uma aula prática para aplicação da atividade 
experimental numa escola pública na cidade de Manaus – AM, com 10 alunos do Ensino 
Fundamental. Foi utilizado o método de elaboração conjunta com a técnica de aula 
dialogada e observação através de um roteiro, tendo como critérios a participação e a 
interação social dos sujeitos envolvidos. Os resultados foram apresentados por meio de 
desenhos, que representaram a atividade experimental, sendo percebido que ao desenvolver 
uma estratégia o professor (a), pode desempenhar um trabalho que favoreça uma 
aprendizagem significativa comprometida com o desenvolvimento intelectual e promover 
interação social dos alunos.  

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Estratégia de Ensino, Atividade Experimental, 
Interação Social. 

 

Introdução 

 Compreender as relações sociais e a gama de conhecimentos produzidos e acumulados no 

decorrer da História da Ciência é um desafio para o ser humano, mas uma compreensão 

necessária para ampliar a visão de um mundo em constante transformação e desenvolver as 

habilidades necessárias e pertinentes ao cotidiano. Neste sentido, o ensino de ciências, em 

especial, é um campo de possibilidades e mecanismos para o desenvolvimento do processo 

de aprendizagem, desde que se apresentem os meios e recursos necessários.  

A finalidade deste trabalho consistiu na aplicação de uma atividade experimental como 

uma estratégia de ensino e aprendizagem em uma turma com 10 alunos do terceiro ano do 

Ensino Fundamental em uma escola da Rede Pública Estadual no município de Manaus, a 

fim de promover a aprendizagem e a interação social. A pesquisa foi de cunho 

bibliográfico, seguida pela realização de uma aula, empregando o método de elaboração 
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conjunta e a técnica de aula dialogada e análise da atividade, com uma abordagem de 

cunho qualitativa.     

 O texto apresenta inicialmente o resultado de pesquisas realizadas no Ensino de Ciências 

em escolas da Rede Pública Estadual da cidade de Manaus e no município de Bauru, cujos 

resultados são similares. A seguir, fazemos uma abordagem a respeito das perspectivas 

entre atividade experimental e atividade teórica, evidenciando a importância da atividade 

experimental para promover aprendizagem e a interação social. Por fim, trazemos a 

apresentação e explicação do processo para a aplicação da atividade experimental como 

uma estratégia de ensino e aprendizagem. 

 Investigações na realidade escolar 

O Ensino de Ciências vem sendo investigado sob diversos enfoques, cujos resultados 

apontam as atuais condições desse processo. Nessa perspectiva, tomamos como referência 

e contextualização nessa abordagem, os dados de uma pesquisa relativa ao Ensino de 

Ciências nas escolas da rede pública estadual de Ensino Fundamental na cidade de 

Manaus.  

Nesse sentido, o trabalho de Santos, Terán, Serpa Filho (2006, p. 135 – 137), apresenta um 

diagnóstico, cujo resultado mostra que “dos professores entrevistados, 90% utilizam 

apenas o livro didático como recurso para as aulas de Ciências Naturais”. 

Os dados da pesquisa supracitada apontam ainda a falta de infra-estrutura das escolas, além 

de professores que declaram ter dificuldades de ministrar o Ensino de ciências.   

Em outro contexto, um trabalho realizado em escolas públicas do Ensino Fundamental, no 

município de Bauru, apresentado por Moura e Vale (2003, p. 140 - 141), demonstra que 

100% das aulas observadas, ocorreram por meio de exposição verbal dos conteúdos, e os 

recursos utilizados pelos docentes, foi apenas o livro didático e a lousa, ficando evidente a 

prática de questionários com respostas prontas e cópia dos textos dos livros, como sendo a 

maioria dos procedimentos pedagógicos.  No mesmo trabalho, os autores buscam nas 

afirmações dos estudantes o reforço para essas constatações, quando 90% dos alunos 

declaram métodos utilizados pela pedagogia tradicional no Ensino de Ciências como, a 

explicação oral do conteúdo e a cópia do texto da lousa ou livro didático. 
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 Os estudos investigativos, embora de realidades diferentes, nos trazem dados pertinentes 

para exemplificar e fomentar essa discussão, fornecendo uma amostra da situação do 

Ensino de Ciências. 

Dados que convergem com a afirmação de Gaspar (2003, p. 18), ao assegurar que, embora, 

as atividades experimentais seja uma necessidade incontestável para todo professor de 

disciplina da área de Ciências, sua utilização em sala de aula é ainda inexpressiva no 

Ensino Fundamental [...].   

Por outro lado, autores como Delizoicov e Angotti (2000, p. 102), ressaltam que os 

professores não trabalham a contextualização do ensino com atividades práticas, por 

entenderem que essa prática se restringe aos laboratórios. Com isso, a falta desses recursos 

serve como argumento para não realizarem uma aula prática, ignorando o mundo ao seu 

redor, submetendo-se apenas à sugestão do livro.  

Diante desses resultados vemos como necessário no Ensino de Ciências, uma busca por 

mudanças, considerando a importância da dimensão social da educação na formação do ser 

humano para uma efetiva participação no seu meio social. Diante desses fatos, é pertinente 

adotarmos uma postura como a que se refere Moreira (1983, p. 62), que a atenção de 

Ausubel está constantemente voltada para a aprendizagem tal como ela ocorre em sala de 

aula, no dia-a-dia da grande maioria das escolas. Para ele, o fator isolado mais importante 

influenciando a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Foi partir desse ponto que 

pensamos nos procedimentos para trabalharmos na aplicação da atividade experimental 

como uma estratégia de aprendizagem. 

Atividade experimental versus atividade teórica 

Conforme Gaspar (2003, p. 14), na visão de Piaget, a atividade experimental 

adequadamente desenvolvida, é uma prática pedagógica mais relevante. O autor aponta 

ainda (2003, p. 24 – 26), algumas considerações comparativas em torno da atividade 

experimental e atividade teórica, do ponto de vista vigotskiano, o que implica comparar a 

qualidade das interações sociais. Assim, afirma que a atividade experimental possui pelo 

menos três vantagens em relação à atividade teórica: 

(i) é quase certo que todos os parceiros durante a atividade experimental, vão discutir as 

mesmas idéias e buscar respostas para as mesmas perguntas; 
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(ii) na riqueza da interação social desencadeada. Num experimento, não é possível 

desprezar fatores ambientais e não se podem idealizar as condições reais, não há respostas 

prévias rigorosamente corretas e as incertezas são inevitáveis. 

(iii) maior envolvimento do aluno, a possibilidade da observação direta e imediata, obtém 

uma resposta isenta e diretamente da natureza. Esses motivos garantem uma interação 

social mais rica, motivadora e, mais eficaz. 

Assim, vimos que as vantagens de uma atividade experimental possibilitam conduzir o 

processo de ensino e aprendizagem com o foco voltado para a interação social, buscando 

por meio da atividade, o envolvimento do aluno, favorecendo todo um contexto propício 

para a aprendizagem. 

Por outro lado, a atividade teórica, recorre a enunciados verbais, a compreensão nunca é 

simples ou óbvia, é sempre limitada pelo enunciado. As condições ambientais inexistem, 

os materiais e instrumentos são sempre ideais, as medidas são sempre precisas, não 

havendo incertezas. As respostas são previamente conhecidas, fornecidas pelo professor ou 

estão no livro. Tudo isso evita e desestimula as discussões em relação ao idealismo das 

condições dadas e dos resultados obtidos. (GASPAR, 2003). 

O aluno dificilmente arrisca previsões quanto ao resultado de atividades teóricas, não 

expõe suas dúvidas, pois correm riscos de serem refutadas por argumentos de autoridade, 

com isso, evitam participar, fragilizando a interação. (GASPAR, 2003). 

Pela discussão exposta, a questão da atividade teórica colocada de forma isolada, não 

condiz com a necessidade dos alunos nem com as exigências sociais.  Há restrições e 

limitações, com respostas prontas vistas como certas, não há espaço para discussão das 

dúvidas. O aluno não se expõe e o conhecimento posto como verdadeiro, leva-o a 

passividade, sem perceber a relevância da Ciência no cotidiano.   

A prática das experimentações, na visão de Camargo (1997, p. 283), é fundamental no 

Ensino de Ciências, pois a criança que experimenta para comprovar um princípio, para 

redescobrir uma verdade, está empregando os sentidos (observação), refletindo, 

comparando, tirando conclusões por si. 

Para Moura e Vale (2003, p. 139), a utilização de procedimentos experimentais pode não 

ser a salvação do ensino de Ciências, mas certamente ajudará em muito a aprendizagem 

dos estudantes. 
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Camargo (1997, p. 281), enfatiza que o uso de recursos didáticos pode motivar e facilitar a 

aprendizagem, auxiliar no desenvolvimento dos processos mentais tais como: observar, 

comparar, sintetizar, propiciar experiências, além promover a aproximação dos alunos.  

Assim, tem relevância o uso de recursos como meios para promover o ensino e a 

aprendizagem no Ensino de Ciências e lançar mão de alternativas para mediar esse 

processo, pode ser um momento rico de possibilidades para o aluno vivenciar, 

experimentar, questionar, deduzir e desenvolver novas percepções.  Pois, recebendo a 

Ciência com algo já produzido, na afirmação de Moura e Vale (2003, p. 138), a dimensão 

investigativa é eliminada do ensino e o aluno se torna passivo e reprodutor de um sistema 

cristalizado, desfavorecendo a formação de um ser crítico. 

Considerando esse processo de ensino, aprendizagem e interação social para desenvolver 

atitude mais ativa, participativa, é fundamental que se criem oportunidades para que isso 

aconteça, valorizando a dimensão da formação do aluno.  

Realização da Atividade  

Pela relevância dessa discussão, este trabalho teve como propósito aplicar uma atividade 

experimental no Ensino de Ciências, como uma estratégia de ensino e aprendizagem, por 

meio de uma aula prática, a fim de promover além da aprendizagem a interação social.  

Para tanto, recorremos a Kalhil (2008), a qual define estratégia de ensino ou conhecimento 

profissional estratégico quando esta constitui o saber relacionado com as condições ou 

contexto real do processo de ensino-aprendizagem, que se manifesta quando o docente 

organiza e instrumenta suas ações educativas de forma racional, consciente, flexível e 

intencional, propiciando a qualidade processual. 

Ou seja, o professor precisa estar atento às necessidades dos alunos, articular seu 

planejamento e ações gerando estratégias pertinentes ao contexto no decorrer do processo. 

A atividade desenvolvida levou em conta o conteúdo programático na disciplina de 

Ciências Naturais, cujo tema foi Circuito Elétrico Simples: condutores e isolantes, por 

entender sua relação direta e prática com o contexto diário do aluno.  

A partir dessa compreensão, foi feito o trabalho de montagem do circuito, com adaptação 

da versão proposta por Gaspar (2003), construído antecipadamente. 

Para a apresentação e contextualização da atividade experimental, foi realizada uma aula, 

para a qual, adotamos o método de elaboração conjunta que segundo Kalhil (2003), 
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caracteriza-se pela interação do professor com os alunos onde parte do conteúdo 

programático é transmitida através de conversação didática. Neste sentido, utilizamos a 

técnica de Aula Dialogada, que conforme a autora em questão, o conteúdo programático é 

transmitido aos alunos através de diálogo, orientado segundo perguntas elaboradas pelo 

professor. Assim sendo, foram desenvolvidos os seguintes procedimentos: 

- criamos um diálogo com os alunos, por meios de perguntas a respeito do assunto a ser 

tratado, a fim de percebermos os conhecimentos prévios;  

- a partir desse diálogo foram abordados alguns pontos a respeito da biografia de Thomas 

Edison, como o inventor da lâmpada, colocando também a persistência por ele vivenciada 

para concretizar o seu invento. 

- após esse momento, desenvolvemos a demonstração da atividade experimental, onde 

cada aluno teve espaço para participar, observar, manusear o material exposto e 

experimentar.  

                                              Figura 01 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Maria Trindade dos Santos Tavares 
Alunos participando da atividade experimental 

Com a atividade prática articulamos o assunto proposto, buscando relações com aspectos 

vistos pela história abordada anteriormente. A idéia do experimento foi fazer fluir uma 

corrente elétrica em um circuito muito simples com uma pilha e uma lâmpada, usando 

material para interromper ou restabelecer a corrente elétrica como ilustrado na figura 02, 

havendo a possibilidade de identificar e classificar os materiais em condutores e isolantes.                             

No decorrer do processo, procuramos atentar para o que Moura e Vale (2003, p. 139), 

chamam atenção ao garantir que a pedagogia atual não considera a realidade dos alunos e 

não se baseia nos conhecimentos que eles trazem para a escola.  

1191 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

A opção pela aula dialogada serviu como meio para falarmos da história, articulando-a ao 

tema proposto com a atividade experimental, levando-nos a pensar o que segundo Moreira 

(1983, p. 62), para Ausubel, aprendizagem significativa é um processo através do qual uma 

nova informação relaciona-se com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do 

indivíduo. Ou seja, este processo envolve a interação da nova informação com uma 

estrutura de conhecimento específica.  

  Figura 02 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Maria Trindade dos Santos Tavares 
Alunos fazendo a experimentação do circuito elétrico 

Nesse sentido, autores como Moura e Vale (2003, p. 139), defendem a idéia de enfatizar 

atividades que favoreçam a espontaneidade do aluno e seus conceitos cotidianos, 

permitindo a construção de noções necessárias para a compreensão da Ciência, como 

quesito básico nos procedimentos dos professores em sala de aula.  

Procuramos estabelecer relações entre os conhecimentos trazidos pelos alunos, as novas 

informações e a atividade experimental buscando interação para suscitar a aprendizagem e 

gerar interação social entre os sujeitos. Isso enfatiza a necessidade e importância de 

contextualização do tema abordado, a fim de o aluno ter melhor compreensão da realidade. 

Mas, é imprescindível a criação de estratégias e metodologias que subsidiem essas ações.  

Foi utilizada a observação através de um roteiro considerando participação e interação 

entre alunos e entre estes e professora, cujos resultados foram expressos por meio de 

desenhos. Observamos envolvimento e interação social entre os alunos, interesse e 

participação de todos nas atividades mediante critérios como observação e manuseio do 

material na atividade, hipóteses e colaboração com seus pares na investigação dos 

materiais condutores e não condutores de energia. 
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Figura 03                                                                              Figura 04 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                 
 
                               Fonte: Maria Trindade dos Santos Tavares 
                      Momentos de participação e interação entre os alunos 

Nos desenhos apresentados pelos alunos como resultado da proposta, foi representada a 

atividade experimental, incluindo também a criatividade, com a ilustração de uma 

lamparina, objeto utilizado onde não há o acesso à energia elétrica. Nessa 

contextualização, os alunos expressaram idéias também de forma escrita como um aluno 

que possui familiares residentes no interior relatou: “Lá não tem luz, a gente acende 

lamparina”. Os alunos expressaram ter gostado da aula, mas também de aprender a 

história. Além do desenho, a aluna escreveu: “Eu gostei da aula de hoje, aprendi a história 

e sobre as luzes, aprendi sobre tudo”. Um dos alunos representou a atividade por meio de 

dois desenhos, cujo interesse, manifestou: “Esse, eu vou levar para fazer um (experimento) 

na minha casa”. 

 

 Figura 05                                                                                          Figura 06 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Maria Trindade dos Santos Tavares                     . Fonte: Maria Trindade dos Santos Tavares                             

Desenho de circuito elétrico                                                            Desenho de lamparina e circuito elétrico  
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Assim sendo, compreendemos como Delizoicov, Angotti e Pernambuco, (2002, p. 153), 

que tornar a aprendizagem dos conhecimentos científicos em sala de aula num desafio 

prazeroso é conseguir que seja significativa para todos, tanto para o professor quanto para 

o conjunto dos alunos que compõem a turma.  

A predominância do ensino livresco e descontextualizado da realidade tende a causar 

desinteresse do aluno pela área de Ciências, o que nos leva a acatar a proposta de Cagliari 

(1988, citado por LEONIR e DELIZOICOV, 2001), ao discutir a leitura nas Séries Iniciais, 

afirmam que os professores deveriam ler algo diariamente para seus alunos. Não ler só 

histórias, mas também coisas sérias, como uma notícia, um texto científico ou tecnológico, 

por exemplo, a história de quem inventou a lâmpada, a máquina de escrever, etc. Diante 

desses argumentos, concordamos com Camargo (1998), em afirmar que o estudo das 

Ciências para o aluno consiste em descobrir seu mundo, esclarecer suas dúvidas e valorizar 

o ambiente que o cerca.  

 Neste sentido, tais afirmações são ratificadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(2000), ao afirmarem que os alunos devem ter capacidade para questionar a realidade, 

expressar suas idéias, saber utilizar as fontes de informações, recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimentos e para que sejam capazes de agir em sociedade como 

cidadãos ativos. 

Dessa forma, percebemos o quanto se torna interessante favorecer meios e recursos para 

proporcionar uma aprendizagem que faça sentido para o aluno, pois foi possível perceber a 

compreensão dos alunos quanto ao reconhecimento dos materiais condutores e não 

condutores de corrente elétrica nessa experimentação.   

Considerações Finais 

Na adoção de uma estratégia e a experiência de colocá-la em prática é necessário destacar 

sua importância no contexto diário da sala de aula, ratificando que o uso de meios e 

recursos didáticos, favorece a aprendizagem do aluno e promove a interação social. 

Podemos observar o interesse e atenção da maioria dos alunos por ocasião do diálogo e o 

empenho na participação da atividade de experimentação, momento em que ocorreu maior 

evidencia de interação social. 

Pela relevância que tem o Ensino de Ciências, é imprescindível oportunizar aos alunos 

meios de ampliação do seu universo de conhecimentos e habilidades, estimulando suas 
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iniciativas de criatividade e produtividade, para desempenhar seu papel de cidadão. Sem 

dúvida, que a aplicação da atividade experimental não deve comprometer aspectos 

importantes do conteúdo escolar, da História da Ciência e da possibilidade de integrar o 

que o aluno já sabe aos conteúdos escolares. 

Contudo, esse aspecto, ainda é um desafio para professores que precisam conhecer os 

conteúdos e adotar procedimentos que não se distanciem da realidade dos alunos. Por outro 

lado, ao desenvolver uma estratégia, o professor (a), pode desempenhar um trabalho que 

favoreça uma aprendizagem significativa comprometida com o desenvolvimento 

intelectual e social dos alunos.  

No entanto, salientamos que essa é uma questão a ser trabalhada diariamente, num 

processo contínuo e dessa forma promover a possibilidade de uma condição de igualdade 

de acesso ao conhecimento acumulado pela sociedade e pela escolha consciente de seu 

posicionamento perante os problemas do cotidiano. 
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Resumo: 

Vasta investigação em diversos países tem revelado que os resultados do ensino prático, e 
em particular das actividades experimentais, estão muito aquém das expectativas. A 
inadequada ligação entre teoria e prática no ensino das ciências é uma das razões do 
insucesso desse ensino e da rejeição, por parte de muitos estudantes, do conhecimento 
científico. É importante a actividade prática na educação científica, mas também como ela 
é conduzida: métodos, instrumentos, tipos de ambiente de aprendizagem. 

Damos a conhecer o trabalho desenvolvido por Professores-Formandos do Programa de 
Formação de Professores do 1º CEB em Ensino Experimental das Ciências em 4 Turmas, 
de Póvoa de Varzim, St.º Tirso, Trofa e Vila do Conde. 

Evidenciamos que, com formação e condições mínimas para a realização de actividades 
experimentais, é possível melhorar o conhecimento conceptual, a compreensão, a aplicação 
de processos da ciência e a aquisição de atitudes positivas face à ciência. 

 O ensino das ciências: diferentes perspectivas 

Durante muitos anos o ensino das ciências, nos diferentes níveis de escolaridade, esteve 

centrado na memorização de conteúdos e na realização de actividades de mecanização 

(Costa, 1999). Os currículos e os programas eram elaborados tendo em vista as 

necessidades de estudos posteriores e com pouca preocupação com o desenvolvimento de 

capacidades afectivas e sociais (Yager, 1981). Um ensino mecanicista conduz a uma 

aprendizagem insuficiente e limitativa, ao desinteresse e ao insucesso dos alunos (Costa, 

1998). 

Esquecidos eram também os conhecimentos prévios dos alunos, incluindo os adquiridos 

fora da escola. A importância destes conhecimentos foi sublinhada por Ausubel (1986) ao 

defender que o factor com maior influência na aprendizagem é o conhecimento que os 

alunos já possuem, e ao recomendar que se ensine com base nesse conhecimento.  

Frade (2000, p.37) cita vários investigadores (Coulter, 1966, Siegal & Raven, 1971, 

Hofstein & Lunetta, 1982, Araújo, 1985, Glasson, 1989) que mostraram que, no que 

respeita a conhecimento conceptual, compreensão e aplicação dos processos da ciência e 

1197 

mailto:mjpassos29@gmail.com
mailto:aa.silva@ese.ipp.pt
http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=pt-BR&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1242433188703&zx=v17iq67fxjif
http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=pt-BR&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1242433188703&zx=v17iq67fxjif


XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

aquisição de atitudes positivas face à ciência, o ensino experimental está longe de 

satisfazer as expectativas menos optimistas, não tendo sido reveladas quaisquer vantagens 

relativamente ao ensino não experimental. 

É necessário que os alunos adquiram conhecimentos, mas também capacidades de 

aprender, pesquisar, seleccionar informação, tirar conclusões e comunicar. É necessário 

que os alunos investiguem, questionem, construam conhecimentos, utilizem novos meios 

tecnológicos disponíveis e, sobretudo, ganhem autonomia. A escola tem um importante 

papel a desempenhar na aquisição de conhecimentos científicos e técnicos e também no 

desenvolvimento de competências para que os cidadãos do futuro os avaliem e apliquem 

(DEB, 2001). As disciplinas de Estudo do Meio (1º CEB) e Ciências da Natureza (2º CEB) 

devem prestar um contributo particularmente importante. 

O ensino deve ser investigativo e aberto, desempenhando o aluno um papel activo. O 

manual deve deixar de ser o único suporte de aprendizagem, sendo importante a aquisição 

de métodos de trabalho diversificados (DGEBS, 1991; DGEBS, 1993: DGEBS, 2001). 

Outros aspectos chave de uma perspectiva construtivista do ensino das ciências (Costa, 

1998) são: a resolução de problemas reais e com interesse para os alunos; métodos activos 

centrados nos alunos; o envolvimento destes na construção do conhecimento científico; a 

exploração das inter-relações entre a Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

Jean Piaget (Piaget, 1928, citado Morgado, 2005, p. 26) criticou a escola tradicional por 

fomentar o isolamento e a passividade dos alunos e não a cooperação entre eles; e também 

pelo pouco interesse manifestado em muitos currículos pelas actividades experimentais. 

Defendeu que as crianças, em trabalho de grupo, devem desde muito cedo realizar 

actividades práticas, manipulando materiais e realizando jogos educativos, como 

contributo para o desenvolvimento do espírito de curiosidade e de experimentação, de uma 

consciência reflexiva, de funções de conhecimento, de funções de representação e de 

funções afectivas. 

Vygotsky (1979) sublinha que os instrumentos e os símbolos e o seu papel interactivo são 

fundamentais, sendo a linguagem decisiva. A relação entre o uso de instrumentos e da 

linguagem afecta várias funções psicológicas, em particular as operações sensório-motoras 

e a atenção. Sublinha ainda que para o desenvolvimento da criança são fundamentais todos 

os sinais que provêm do meio cultural e das pessoas que rodeiam, em particular os colegas 

de grupo com quem trabalha e o professor enquanto mediador. 
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As abordagens construtivistas e investigativas na actividade experimental devem basear-se 

na natureza construtivista da ciência e nos princípios psicológicos do desenvolvimento e da 

aprendizagem dos alunos. 

                   

                                                                                 

 

 

 

Foto 1: Alunos dos 2º e 3º anos 
realizando uma actividade 

experimental sobre germinação (EB1 
Aldeia- Aguçadoura)

Foto 2: Alunos dos 2º e 3º anos 
analisando sementes (EB1 Aldeia- 

Aguçadoura) 

Ausubel et al. (1980) defendem que uma aprendizagem é significativa se existir uma 

“reorganização activa de uma rede de significados pré-existentes na estrutura cognitiva 

desse indivíduo” e que ela é facilitada se os novos conhecimentos forem vivenciados e se o 

aluno se envolver afectivamente na actividade de aprender (fotos 1, 2, 3 e 4). 

                                    

          

 

 

Foto 3: Alunos dos 2º e 3º anos distinguindo 
sementes (envolvidos afectivamente na 

Foto 4: Alunos realizando actividades 
experimentais com plantas.

 
Segundo Valadares (2000) “o conhecimento dos objectos naturais e dos artefactos é uma 

construção humana resultante de interacções complexas envolvendo sujeitos e esses 

objectos em que nem uns nem outros têm a hegemonia epistemológica”. 

Os seres humanos são criadores de significados, e o objectivo da educação é construir 

significados partilhados, o que pode ser facilitado através da intervenção de professores 

bem preparados (Mintzes, Wandersee e Novak, 2000, p. 17). 
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Designaremos por trabalho experimental um trabalho prático que envolva manipulação e 

controlo de variáveis. Este foi um dos aspectos que focámos com os Professores-

Formandos (PF). O escasso desconhecimento por parte destes, da necessidade de controlar 

variáveis na realização de actividades experimentais obrigou a um trabalho exaustivo nas 

sessões de grupo (SG).  

Realização das actividades experimentais 

Com este trabalho pretendemos mostrar que devemos ser cautelosos na escolha das 

estratégias a adoptar e ter em linha de conta os objectivos que pretendemos que os alunos 

alcancem com elas. 

É necessário sensibilizar e orientar os Professores-Formandos (PF), no sentido de 

escolherem as estratégias, materiais e metodologias mais adequadas face ao tipo de alunos 

que possuem. 

É importante que nas SG da formação, também os PF, tal como os alunos, experimentem, 

manipulem, compreendam e adquiram atitudes positivas face à Ciência. Nas Fotos 5, 6, 7, 

8 podemos ver PF em SG, manipulando, experimentando, observando, questionando e 

analisando sementes. 

 

  
Foto 6  Foto 5 

 

 

 

 

 

 
Foto Foto 
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A utilização de uma planificação por Mudança Conceptual e da Carta de planificação 

(protocolo) constituíram duas ferramentas cruciais no desenrolar de todo o programa de 

formação.  

A Carta de Planificação, modelo proposto por Goldsworthy e Feasey (1997) implica a 

aplicação de etapas do Trabalho Prático Investigativo considerando: 

Antes da experimentação: selecção de um domínio interessante para a definição de um 

problema para o estudo; clarificação da questão-problema; planificação dos procedimentos 

a adoptar ; previsão dos resultados. 

Experimentação: execução da experiência. 

Após a experimentação: registo de dados e obtenção de resultados;  conclusão; elaboração 

de novas questões;  comunicação dos resultados e da conclusão. 

Por outro lado,  a condução de uma investigação implica a organização da carta de 

planificação. 

Aspectos envolvidos na experiência a executar posteriormente: 

O que vamos mudar (variável independente em estudo) 

O que vamos medir (variável dependente em estudo) 

O que vamos manter (variáveis independentes a manter controladas) 

O que pensamos que vai acontecer e porquê (elaboração de previsões e sua justificação) 

Como vamos registar os dados (construção de tabelas, quadros, gráficos,…) 

Qual o equipamento de que precisamos (materiais, dispositivos,…) 

 
Os PF foram desafiados a reflectir sobre as actividades que iriam desenvolver, a fazer 

previsões e a aprender a controlar variáveis, aspectos até então impensáveis. 

Muitos foram os PF que referiram que se limitavam a fazer actividades experimentais no 

terceiro período, uma vez que elas aparecem no final do manual. Segundo estes (PF) eram 

realizadas algumas das actividades mas era o professor que as executava e os alunos 

observavam. Deste comentário deparamos que até à frequência da formação, estes PF 

utilizavam um ensino tradicional, centrado, não nos alunos e nos seus conhecimentos, mas 
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nos programas e conteúdos. O trabalho não era realizado em pequenos grupos mas em 

grande grupo turma. Todos observavam em redor do professor. 

Nas SG a planificação por Mudança Conceptual foi sendo trabalhada em pequenos grupos 

e discutida no grande grupo turma, uma vez que era a primeira vez que a utilizavam. Com 

este trabalho de partilha e tomada de consciência das vantagens da aplicação deste modelo 

de planificação, os PF acabaram por compreender os benefícios que daí poderiam advir. 

Perceberam que, partir do conhecimento dos alunos através do levantamento das 

concepções alternativas, apesar de exigir um maior esforço de previsão de acontecimentos, 

trazia muitas mais vantagens para o ensino das ciências e a aprendizagem dos alunos. Para 

que os PF se pudessem aperceber e sentir tais vantagens tiveram que vivenciá-las, sendo o 

local propício para isso as SG. 

Nestas sessões os PF também se foram familiarizando com a carta de planificação. 

Inicialmente acharam-na muito complexa e consideravam a sua applicação no 1º CEB um 

“absurdo”. Após a sua utilização nas SG verificaram que o procedimento investigativo 

implica que se compreenda o que é um ensaio controlado nos aspectos conceptuais e 

procedimentais (Martins et al., 2006, p.45) e como tal, seria importante proporcionar aos 

alunos o desenvolvimento da compreensão de procedimentos próprios do questionamento, 

e através da sua aplicação resolver problemas que normalmente lhes são familiares. 

Quando se passou para o trabalho na sala de aula nas sessões de acompanhamento (SA), 

muitas das incertezas e dúvidas dos PF foram clarificadas no que diz respeito às 

actividades investigativas e às ferramentas utilizadas durante as mesmas. 

Em conjunto, PF e Formadora, fomo-nos apercebendo que em certas turmas a carta de 

planificação não poderia ser aplicada com a estrutura que é apresentada nos guiões. 

Surgiram situações durante as SA, nas quais houve necessidade de proceder a 

reformulações da carta de planificação. Turmas com mais dificuldades não eram capazes 

de entender o que se pretendia com “o que vamos medir” e “o que vamos manter”. O PF 

com a ajuda interventiva da Formadora teve que ajudar os alunos recorrendo à formulação 

de outras questões de modo a que estes chegassem ao que se pretendia. Por exemplo, em 

vez de “o que vamos medir”, era perguntado, “o que pretendemos com esta actividade 

experimantal”, e em vez de “o que vamos manter”era perguntado, “o que vamos alterar 

para podermos tirar conclusões”.  
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Reconhecemos que inicialmente os alunos revelaram dificuldades na utilização da carta de 

planificação mas depois da sua utilização frequente estes acabaram por conseguir entender 

o seu funcionamento. Estão dados os primeiros passos do trabalho investigativo no 1º 

CEB. 

Nada surge do acaso, e se houve evolução neste aspecto por parte dos alunos, deveu-se em 

grande parte: às reflexões imediatas entre PF e Formadora; troca de experiências e ideias 

nas SG aquando do balanço das SA realizadas entretanto; empenho, dedicação e 

persistência dos PF e incentivo e motivação por parte da Formadora junto dos mesmos, 

fazendo-os acreditar que não devemos desistir e baixar os braços ao primeiro obstáculo, 

mas sim aprender com ele e tentar encontrar alternativas e soluções. 

Acreditamos que a ideia de alguns investigadores, de que o ensino das ciências de carácter 

experimental está longe dos resultados pretendidos, poderá deixar de fazer sentido se 

forem criadas as condições mínimas necessárias para a sua concretização, nomeadamente, 

material de laboratório adequado e a continuidade da formação. 

Conclusões 

Quase todos os PF das turmas da Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Trofa e Stº Tirso, 

afirmaram no final das três sessões de acompanhamento (SA – aulas assistidas pela 

formadora) e SG que: “Aprendemos muito com esta formação. Daqui em diante, quando 

decidirmos fazer alguma actividade experimental, já vamos ter mais cuidado na 

preparação da mesma; quer ao nível de materiais a utilizar, tentar sempre utilizar 

material de laboratório, quer ao nível da linguagem científica”. 

Os PF reconhecem que o conhecimento prévio das concepções alternativas dos alunos 

facilita todo o desenrolar da actividade, uma vez que podem escolher com antecedência as 

estratégias mais adequadas, e assim prever eventuais questões que podem surgir durante a 

aula.  

Muito há ainda a fazer no domínio da formação de professores, inicial e contínua, para 

haver uma efectiva mudança de práticas. Mesmo investindo em modelos que implicam um 

maior envolvimento com os professores (Jorge, 2006) as condicionantes são muitas e de 

vária ordem. Tal tem sido bem visível no decorrer do Programa de Formação de 

Professores do 1º CEB em Ensino Experimental das Ciências lançado pelo ME. 

1203 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

É necessário continuar a dar passos na interacção entre Instituições de formação de 

Professores e Escolas do 1º CEB. Mas a experiência vivenciada mostrou que, quando 

ambas as partes fazem esforços, tudo é possível. 

No final de um ano de trabalho conjunto, de partilha e entreajuda, sentimos os PF 

motivados, satisfeitos e com vontade de fazer mais. Quando nas SA os PF realizaram 

actividades experimentais para além das dos guiões e das realizadas nas SG, acreditamos 

que os objectivos da formação foram alcançados com êxito. Vale a pena continuar. 
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Resumo 

A curiosidade natural da criança e do seu desejo de saber e compreender o porquê das 
coisas conferem à área do ensino das Ciências da Natureza um carácter de domínio 
unificador do ensino nos primeiros anos de escolaridade (DEB/ME, 2001). 
É actualmente consensual que a realização de actividades prácticas/experimentais, constitui 
uma metodologia fundamental no ensino das Ciências pois permite à criança estabelecer 
uma interacção directa com o mundo físico assim como o desenvolvimento de capacidades 
de observação, questionamento e reflexão. (Pereira, 2002). No entanto verifica-se que essa 
prática encontra muitas resistências por parte dos Educadores e Professores. Entre os 
obstáculos citados mais frequentemente estão a falta de equipamentos e materiais e a falta 
de conhecimento científico dos Professores (Sá, 2003).  
As Maletas Pedagógicas são uma forma de organizar os materiais necessários que podem 
constituir um recurso importante, para a implementação de actividades práticas, se 
disponibilizarem os materiais adequados bem como as orientações claras, para a correcta 
exploração pedagógica e científica. 
O presente trabalho resulta do Projecto Ciência Viva VI “Recolher… Pensar ... Criar… 
Experimentar… Ensinando Ciências com Experiências” em que foram construídas, 
validadas e utilizadas Maletas Pedagógicas para o Pré-Escolar, 1º e 2º Ciclos do Ensino 
Básico. 

Os resultados da utilização das maletas permitiram confirmar a sua importância como 
recurso pedagógico, uma vez que, de acordo com os relatos dos professores envolvidos, 
facilitaram a preparação e realização das actividades. 

Palavras-chave: maletas pedagógicas, recursos didácticos, ensino das ciências. 

Introdução 

A curiosidade natural da criança e do seu desejo de saber e compreender o porquê das 

coisas conferem à área do ensino das Ciências da Natureza um carácter de domínio 

unificador do ensino nos primeiros anos de escolaridade (DEB/ME, 2001).  

Tradicionalmente muito do esforço da Escola encontrava-se direccionado para 

aprendizagens no âmbito da língua materna e da matemática – “Saber ler, escrever e 

contar”, não reconhecendo importância às Ciências da Natureza no desenvolvimento 

pessoal, social e intelectual das crianças (Martins, 2003). Este contexto tem vindo 

progressivamente a ser alterado, embora o Ensino das Ciências permaneça muito centrado 
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em metodologias de exposição e demonstração, que não ajudam a promover um ensino 

reflexivo e participado que transforme as crianças em produtores de ideias e conhecimento. 

(Sá, 1997). Conduzir a criança a aprender fazendo e a reflectir sobre o que e como 

“fez”obriga a uma mudança de práticas por parte do educador/professor e implica uma 

reflexão sobre o que se ensina e aprende e como se ensina e aprende. (Afonso, 2008) 

Vários investigadores que têm desenvolvido trabalho na área do Ensino Experimental das 

Ciências consideram que a mudança de práticas envolve uma responsabilização do 

educador/professor na exploração de situações didácticas e implementação de actividades 

práticas e experimentais em sala de aula. (Afonso, 2008; Sá, 2003,). 

Segundo Afonso (2008) o trabalho experimental é um dos pilares da ciência que permite a 

exploração dos conhecimentos científicos, ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e 

metodológico e a resolver problemas. 

Actualmente, os docentes têm-se mostrado mais sensibilizados para a implementação de 

actividades práticas/experimentais nas suas salas de aula. Contudo, embora reconhecendo a 

importância e a necessidade de implementar tais actividades, alguns constrangimentos 

ensombram essas práticas, nomeadamente, a falta de material e apetrechamento das 

escolas, bem como a sua formação científica e pedagógica. 

Tendo em consideração os problemas colocados pelos docentes, no âmbito das múltiplas 

actividades que desenvolvemos em parceria, como por exemplo na realização de 

actividades de cariz prático/experimental ou em contexto de formação contínua ou 

supervisão de práticas pedagógicas, surgiu a ideia de um projecto para a construção de 

materiais didácticos, organizados em maletas pedagógicas por forma a criar condições aos 

professores e educadores para mais facilmente implementarem e dinamizarem actividades 

experimentais, nas suas salas. 

O presente trabalho inseriu-se no Projecto Ciência Viva VI “Recolher… Pensar ... Criar… 

Experimentar… Ensinando Ciências com Experiências”( CV / PVI / 1221).  

Desenvolvimento 

As teorias construtivistas, e mais recentemente, a abordagem CTS têm influenciado 

profundamente a forma como abordamos o Ensino das Ciências. A perspectiva 

construtivista de que a aprendizagem é um processo de construção individual do 

conhecimento e não um mero acto de transmissão do saber, em conjunto com a 
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importância da interacção directa com o meio reconhecida desde os trabalhos de Piaget, 

conferem às actividades práticas e experimentais um papel fundamental no ensino das 

Ciências e atribuem ao Professor a função de criar “ambientes” de aprendizagem 

adequados à exploração e descoberta pelas crianças (Howe et al., 2006).  

Contudo apesar do seu elevado valor formativo, a realização de actividades práticas coloca 

algumas dificuldades aos docentes: são necessários materiais, instrumentos e produtos 

adequados, tempo para a sua preparação e conhecimentos científicos e pedagógicos por 

parte dos docentes (Caamaño, 2003). 

A organização dos materiais didácticos em maletas pedagógicas possibilita aos docentes o 

fácil acesso a todos os recursos necessários para a implementação de determinada 

actividade prática. 

A fim de criar uma maior dinâmica na implementação de actividades 

práticas/experimentais, resolvemos, através de um Projecto Ciência Viva VI, construir um 

conjunto de maletas pedagógicas destinadas a alunos do Jardim de Infância e 1º e 2º Ciclos 

do Ensino Básico. 

Numa primeira fase do Projecto fez-se um trabalho de recolha e selecção de actividades a 

constar das maletas, tendo em consideração alguns dos aspectos referidos por Harlen 

(1999): os interesses e a curiosidade das crianças, a relação com as experiências do 

quotidiano, a oportunidade de desenvolver atitudes científicas, bem como a faixa etária e a 

sua adequação aos conteúdos programáticos do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico e as 

Orientações Curriculares para a Educação de Infância. Seleccionaram-se alguns temas 

comuns a estes três graus de ensino, com a finalidade de permitir uma utilização mais 

abrangente das maletas dentro de uma mesma escola. Os temas escolhidos foram: Água; 

Ar, Rochas e Plantas. 

Para cada uma das actividades constantes da maleta forram elaborados os seguintes 

documentos: 

- Ficha do docente 

- Guia de actividade e folhas de registo para o aluno 

- Listagem das materiais 
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A ficha do docente incluía os seguintes tópicos: título da actividade, destinatários, 

referências curriculares, conteúdos, competências/objectivos, organização da turma, tempo 

de duração da actividade, grau de segurança, sugestões de exploração e resumo científico.  

Ao estruturarmos desta forma as fichas dos docentes pretendíamos facilitar a preparação e 

implementação das actividades, uma vez que, em nosso entender em cada uma delas está 

reunido o conjunto de informações essenciais que ajuda a um melhor desempenho pelos 

docentes. 

Os documentos para os alunos foram construídos tendo em atenção o grau de escolaridade 

a que se destinavam, pois em cada maleta existem actividades adequadas aos diferentes 

graus de ensino.  

A estrutura dos guias de actividade teve como base a metodologia e trabalho prático 

investigativo (Martins, 2002):  

- definição da questão-problema  

- identificação das variáveis (independentes e dependentes) em estudo 

- previsão dos resultados 

- procedimentos a adoptar  

- registo e análise dos dados recolhidos  

- resposta à questão-problema. 

Para além dos documentos referidos as maletas incluíam ainda os materiais não perecíveis 

necessários à realização das actividades. Tanto quanto possível estes materiais eram 

adaptados de objectos de uso comum, procurando reduzir custos, sem no entanto 

comprometer o rigor e qualidade do trabalho desenvolvido. 

As maletas foram validadas empiricamente, através da aplicação prática das diversas 

actividades nelas constantes. Os professores e educadores tiveram a oportunidade de 

verificar a adequação das actividades/materiais aos conteúdos programáticos e objectivos 

definidos e de fazer as sugestões que consideraram pertinentes, contribuindo para as 

reformulações que permitiram melhorar a qualidade das maletas. 

Posteriormente, foram utilizadas por escolas de 2 agrupamentos e os resultados permitiram 

confirmar a sua importância como recurso pedagógico, uma vez que, de acordo com os 

relatos dos professores envolvidos facilitaram a preparação, realização e exploração das 
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actividades, contribuindo ainda para dar mais facilmente resposta ao tempo de trabalho 

semanal definido pelo Ministério da Educação para o ensino experimental das ciências. 

Conclusões 

Os relatos dos docentes e alunos que utilizaram as maletas construídas no Âmbito do 

Projecto, permitiram confirmar, ainda que de uma forma empírica a validade das maletas 

pedagógicas como facilitadores do processo de ensino-aprendizagem no Ensino 

Experimental das Ciências.  

A utilização preferencial de materiais de uso comum demonstrou que é possível 

implementar actividades práticas sem necessidade de recorrer a material/espaços 

laboratoriais. Por outro lado o carácter compacto das maletas tornou mais fácil a 

organização, a arrumação, o transporte do material, não sendo também necessário local 

específico para a realização das respectivas actividades. 

O conteúdo dos documentos produzidos revelou-se também adequado aos objectivos 

propostos, resolvendo alguns dos constrangimentos sentidos pelos docentes, 

nomeadamente a falta preparação pedagógica e científica para este tipo de metodologias e 

a falta de tempo para a preparação dos documentos a facultar aos alunos.  
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Resumo  

Os alunos de 2º CEB têm noção da importância de uma exploração mineira, embora tenham uma 
ideia simplificada desta, uma vez que a representaram limitando-se a um conjunto de galerias 
subterrâneas, porém conhecem as principais aplicações do Sn e W. Nos impactes ambientais 
relacionados com as explorações mineiras, esta amostra de alunos demonstrou desconhecimento 
pois só cerca de 50% associa exploração mineira/impacte ambiental. Assim, face a estes 
resultados é pertinente aproveitar as minas da Panasqueira ou de Queiriga como objecto de 
estudo para a aprendizagem de diversos conceitos inerentes aos recursos geológicos e como um 
recurso didáctico para promover a mudança conceptual nos alunos.  

Desde 1912 até à actualidade, a exploração da mina da Panasqueira processou-se de um modo 
mais ou menos contínuo tendo-se verificado os maiores picos de produção durante as duas 
Grandes Guerras Mundiais. Contudo hoje em dia, a produção do W e do Sn na mina da 
Panasqueira continua activa e tem dimensão internacional. Muitas outras minas por todo o país 
tiveram exploração no tempo das guerras e estão hoje abandonadas, como por exemplo a de 
Queiriga. Aplicou-se um questionário para aferir dos conhecimentos adquiridos por uma amostra 
de alunos do 2º CEB relativamente a explorações mineiras. As representações gráficas que os 
inquiridos fizeram de uma exploração mineira são exemplo das concepções alternativas dos mais 
jovens. 

 
Palavras–chave: mina da Panasqueira, questionário, estanho, tungsténio, concepções alternativas 

Abstract  

Students from 2º CEB has a notion of the importance of mining, although a simple idea that, 
since it only represented a series of underground galleries, but they know the main applications 
for Sn and W. About environmental impacts related to mining, this sample of students 
demonstrated ignorance because only about 50% associated mining / environmental impact. 
Thus, in the face of these results is the appropriate use of Panasqueira or Queiriga mines as an 
object of study for learning of various concepts related to geologic resources, and as a teaching 
resource to promote conceptual change in students. 

Since 1912 up to the present time, the exploration of the mine was processed in a more or less 
continuous way with the biggest peaks of production being during the two Great World-wide 
Wars. Nowadays, the production of W and Sn at Panasqueira Mine is still active and have an 
international dimension. Many other mines throughout the country were operating in time of war 
and are now abandoned, such as the Queiriga. A questionnaire about this theme was answered by 
a sample of pupils of 2º Cycle of Basic Education. The graphical representations that the 
inquired ones had made of a mining exploration are example of the alternative conceptions of 
youngest. 

 
Key – words: Panasqueira mine , questionnaire, tin, tungsten, alternative conceptions 
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Introdução 

O Movimento das Concepções Alternativas (CA) chama a atenção para o facto de que 

todos os alunos, ao chegarem à sala de aula de Ciências, possuem já ideias próprias sobre 

os vários fenómenos, conceitos e processos naturais. O ensino deverá ser conduzido 

atendendo a essas ideias. 

Este trabalho pretendeu avaliar os conhecimentos e a sensibilidade que os alunos do 2º 

Ciclo do Ensino Básico possuem sobre a temática dos metais e sua exploração, 

despertando-os para a sustentabilidade da exploração do Sn e W. Pretendeu avaliar quais as 

concepções alternativas em relação ao conceito de exploração mineira. Globalmente, as 

concepções alternativas caracterizam-se por serem representações subjectivas que cada 

pessoa faz acerca do mundo que a rodeia. Não são ideias irracionais, mas representações 

estruturadas e complexas, que divergem frequentemente dos conceitos científicos ou se 

assemelham a modelos já refutados. No contexto do ensino estes esquemas mentais são 

muito resistentes à mudança e a maior parte deles prevalece, mesmo após anos de ensino. 

(Santos, 1998). 

O conceito de “recursos geológicos” tem vindo, progressivamente, a afirmar-se com o 

reconhecimento da importância que, na vida económica dos países, têm assumido certos 

materiais geológicos. Os recursos sendo parte constituinte da crosta terrestre, não ocorrem 

de forma generalizada, mas concentram-se antes, em locais determinados pelo 

condicionalismo geológico do território e têm por isso de aí ser explorados. Há milénios 

que se exploram minérios para a produção dos metais. A dependência em que hoje se 

encontra a sociedade, da produção e distribuição destes recursos, a velocidade do progresso 

tecnológico e os consumos crescentes, impostos pela contínua elevação do nível de vida 

dos povos e as consequentes limitações de reservas disponíveis, faz com que seja 

imprescindível a manutenção da consciência ecológica nos alunos de hoje. Assim, 

percebendo como funciona a exploração dos recursos naturais, os jovens mais facilmente 

compreenderão a importância de os preservar e usar com parcimónia. 

Dada a importância das minas da Panasqueira para o nosso país, elas tornam-se um 

interessante objecto de estudo sobretudo para os alunos das escolas de 2º Ciclo do Ensino 

Básico (CEB) (Silveira, 2008). Contando cerca de 120 anos de história, o Couto Mineiro 

da Panasqueira é a única mina de tungsténio (W) em laboração na Europa e uma das 

poucas existentes em todo o mundo. Aqui se explora também o estanho (Sn). Ao mesmo 
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tempo, poderá ser bastante pertinente analisar minas importantes localmente, como é o 

caso das minas de Queiriga, neste estudo em particular. Estas minas marcaram a vida de 

todos aqueles que a ela estiveram ligados e continuam à espera do investimento de alguém 

disposto a recomeçar a exploração do minério que ali existe e que pode animar novamente 

uma comunidade que parece parada no tempo. Actualmente só restam de facto vestígios 

das actividades que marcaram a vida das Minas da Queiriga. Existe por ali um património 

que pode ser considerado industrial, como por exemplo as ruínas da velha central eléctrica 

ou até mesmo parte de uma “vagoneta” que fazia o transporte do interior para o exterior da 

mina. 

 Estes complexos mineiros podem, então, ser o ponto de partida para a aprendizagem 

relativa às Geociências, aprendizagem essa que se deve iniciar o mais cedo possível no 

percurso escolar. A aprendizagem da Geologia deve fazer-se a partir do Ciclo Preparatório, 

primeiro em regime interdisciplinar e, depois, como disciplina curricular com objectivos e 

métodos específicos (Faria, 1982). A geologia reveste-se da maior importância, pois o ser 

vivo separado do meio em que decorrem os seus actos vitais é uma abstracção, uma coisa 

irreal e, portanto, desprovida de significado (Faria, 1982). O valor desta ciência no 

desenvolvimento e educação dos jovens está relacionado com os conhecimentos que 

transmite nomeadamente na utilização equilibrada dos recursos naturais e na protecção do 

ambiente, constantemente ameaçado pela industrialização selvagem. Adquirindo estes 

saberes desde os primeiros anos de escolaridade, as crianças mais facilmente percebem a 

dinâmica natural do planeta e as interferências que as actividades humanas têm na mesma. 

Desta forma, a sua integração no mundo físico que os rodeia, poderá fazer-se de uma 

forma mais natural, consciente e sustentável. 

O conhecimento das concepções alternativas por parte dos professores é de extrema 

importância, uma vez que facilitar a assimilação de conceitos é das tarefas mais difíceis 

com que o professor se debate na sua prática lectiva, o que faz com que a elaboração dos 

recursos didácticos tenha que ser feita com o maior cuidado e de acordo com a 

significatividade da aprendizagem, tornando-se assim um aliado relevante no processo 

ensino-aprendizagem. Os recursos podem ser concebidos de forma a que o aluno seja 

tacitamente confrontado com aspectos que não são explicados e/ou contemplados pelas 

suas concepções alternativas. Uma vez que estas não são suficientes para explicar os 

aspectos explorados, o aluno está aberto a uma verdadeira evolução no seu conjunto de 

conhecimentos (Santos, 1998). 
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Metodologia 

Neste trabalho procedeu-se ao diagnóstico dos conhecimentos possuídos por uma amostra 

de alunos do 2º CEB, ao nível das explorações mineiras e aplicação de alguns recursos 

minerais metálicos (W e Sn). A recolha de dados foi feita através de um questionário, que 

depois de pilotado foi aplicado à amostra em estudo. O estudo realizado permitiu recolher 

dados sobre conceitos que integram os curricula da disciplina de Ciências da Natureza, 

ligados à área da Geologia que se revestem de importância para a sua aprendizagem 

científica e desenvolvimento de atitudes cívicas. 

A amostra em estudo utilizada nesta investigação é constituída por alunos da escola E. B. 

2, 3 de Sátão (Viseu). Trata-se de uma amostra deliberada, uma vez que pretendia recolher 

dados em alunos que frequentassem o 2º ciclo do ensino básico, a fim de identificar 

conhecimentos dos alunos em cada ano de escolaridade deste nível.  

A caracterização da amostra de alunos a frequentarem o 5º e 6º ano de escolaridade é dada 

na Tabela 1. 

Tabela 1- Caracterização da amostra em estudo 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 

GÉNERO 

FEMININO 

GÉNERO 

MASCULINO 

MÉDIA 

DE 

IDADES 

TOTAL 

5º ano 56 58 10,6 114 

6º ano 44 39 11,8 83 

Total 100 97 --- 197 

 

O questionário foi estruturado do seguinte modo: Questões de escolha múltipla para aferir 

do conhecimento que os alunos têm sobre metais, exploração mineira no geral, da sua 

existência na localidade dos inquiridos e aplicações do estanho e tungsténio; duas 

perguntas de opinião dos alunos sobre consequências ambientais. O questionário termina 

com uma pergunta de resposta livre, onde os inquiridos terão que representar uma 

exploração mineira. 

Nas questões de resposta aberta recorreu-se à análise de conteúdo. Mediante as respostas 

dos alunos foram organizadas categorias e quantificadas as respostas.  

Todos os dados recolhidos foram analisados, tendo por base técnicas da estatística 

descritiva: frequência, frequência relativa (%). Os dados foram apenas tratados mediante a 

variável ano de escolaridade. 
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Análise de resultados 

Com a primeira questão pretendia-se saber se os alunos conheciam algumas características 

típicas de um metal. A análise dos dados em função da variável “ano de escolaridade”, leva 

a constatar que um grande número de alunos (22,9 % de 5º ano e 26,6 % de 6º ano), tem 

uma noção imperfeita (mineral que brilha) do que é um metal. Salienta-se, no entanto, que 

uma percentagem ainda significativa (19,3 % de 5º ano e 25,3 % de 6º ano) atribui ao 

“metal” a sua principal propriedade “bom condutor eléctrico”. A maior percentagem de 

respostas, nos dois anos de escolaridade, associa metal a minérios com ouro, prata, 

tungsténio e estanho.  

Na questão que pretendia diagnosticar o conceito que os alunos têm sobre a “definição” de 

actividade mineira, os alunos terão feito a associação da palavra “mineira” contida na 

pergunta, com a palavra “minerais” encontrada na resposta. De salientar o facto de, na 

variável ano, se verificar que a percentagem de respostas certas para os alunos de 6º ano 

(86,8 %) ser mais alta que para os alunos 5º ano (66,7 %).  

A questão que tinha como objectivo aferir os conhecimentos que os alunos tinham do meio 

que os rodeia no que concerne à existência de explorações mineiras perto da sua localidade 

mostrou, segundo a variável ano, uma grande percentagem de respostas negativas, tanto 

para alunos de 5º ano (82,5 %) como de 6º ano (66,3 %). Estes números são reveladores do 

grande desconhecimento que os alunos apresentam no que diz respeito às indústrias 

existentes no meio que os envolve. Isto porque, no concelho limítrofe ao de Sátão (no 

concelho de Vila Nova de Paiva), existe a Mina de Queiriga, que foi, em tempos, uma das 

mais importantes minas de estanho da região e do país e que deu trabalho a centenas de 

pessoas da região, nomeadamente a habitantes de Sátão. Ainda hoje a mina funciona para 

extracção de areias. 

A questão que tinha como objectivo conhecer a importância que os alunos atribuem à 

indústria extractiva em Portugal, o maior número de respostas nos dois anos de 

escolaridade, recaiu na resposta que inclui o período economicamente mais relevante para 

o nosso país da I e II Guerras mundiais (48 % de 5º ano e 68 % de 6º ano). De referir que 

uma percentagem significativa, nas duas variáveis (31 % e 25 %, respectivamente), atribui 

um valor ainda actual às explorações mineiras.  

Na questão que pretendia aferir os conhecimentos dos alunos em relação às aplicações do 

tungsténio há uma concordância com as respostas dadas na questão anterior, uma vez que, 
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para a maioria dos inquiridos as aplicações do tungsténio foram relacionadas com o fabrico 

de material bélico (71,1 % de 5º ano e 44,6 % de 6º ano). Nesta última variável, a maioria 

das respostas recaiu sobre a opção filamentos de lâmpadas, com 47 %, sendo esta 

utilização do tungsténio, a mais conhecida hoje em dia.  

Na questão que pretendia aferir os conhecimentos dos alunos em relação às aplicações do 

estanho uma percentagem expressiva de respostas na opção “objectos de decoração”, quer 

no 5º ano (65,8 %), quer no 6º ano (61,4 %), opção que representa a utilização mais 

comum e conhecida do grande público. Apesar de tudo, ainda há uma percentagem 

significativa de respostas noutras opções, o que leva a concluir que, ainda há um certo grau 

de desconhecimento das aplicações no estanho, por parte de alguns alunos nas duas 

variáveis. 

Pretendia-se conhecer a opinião dos inquiridos quanto a possíveis problemas ambientais 

causados pelas explorações mineiras. Na análise dos dados obtidos nesta questão, verifica-

se um grande equilíbrio entre as opções “concordo” e “discordo”, em ambas as variáveis. 

Apesar de tudo, há uma pequena tendência para a opção “concordo”, com 55% e 53 % de 

respostas respectivamente dos alunos de 5º ano e de 6º ano.  

Analisando os dados obtidos na questão que pretende tipificar os problemas ambientais, as 

respostas mais dadas correspondem à “destruição de habitats e seres vivos que vivem 

debaixo de terra”, com uma percentagem de 38,1 %, sendo que a segunda resposta mais 

dada referia-se ao pó provocado pelas explorações mineiras (31,7 %). Estes dois tipos de 

resposta, corrobora a ideia dos mais novos que associam a exploração mineira a uma 

actividade sempre debaixo de terra, como pode ser analisado pela última questão do 

questionário aplicado. 

O desenho é uma forma de expressão da linguagem artística, de fundamental importância 

no desenvolvimento infantil. Através do desenho a criança desenvolve a auto-expressão e 

actua afectivamente com o mundo: opina, critica e sugere, usando cores, formas, tamanhos, 

símbolos. Assim, ao desenhar, a criança representa a realidade, transformando-a de acordo 

com a sua vontade. Ao analisar os dados recolhidos na questão, sobre a forma de desenho, 

é de referir que 52 % dos alunos de 5º ano, não responderam (Tabela 2).  
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Tabela 2- Categoria das respostas expressas pelos alunos em desenhos 

N = 114 – 5º 
ano 

N = 83 – 6º 
ano 

Categoria de respostas 

F % F % 
Aberturas no solo (poços verticais), com máquinas de 
apoio 

17 15 3 4 

Galeria ou entrada de uma galeria 38 33 44 53 
Com carris e vagonetes 18 47 41 93 

Com mecanização (ex. camiões) 11 29 2 5 
Com presença de estalactites e estalagmites 6 16 0 0 

Com material explosivo 3 8 1 2 
Céu aberto 0 0 0 0 
Instalações de apoio (arrumos e bairro mineiro) 0 0 2 2 
Não responderam 59 52 34 41 

N- número de alunos / F- frequência absoluta / %- frequência relativa (percentagem) 
 

Este número tão elevado não será devido ao facto dos inquiridos não saberem ou não 

conseguirem explicar o que entendem por uma exploração mineira, mas esta percentagem 

elevada estará relacionada com algumas desvantagens da aplicação do questionário, 

nomeadamente no facto da natureza da pesquisa não ser de utilidade imediata para o 

indivíduo, o que aumentará a taxa de não – resposta, como foi, provavelmente, o caso. Dos 

restantes, a maioria (33%) representaram uma exploração mineira como sendo uma galeria 

ou entrada de uma galeria (Fig. 1). 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 1- Desenho representando uma mina como sendo uma galeria 

 
Dos que assinalaram a exploração como sendo exclusivamente subterrânea, a maior parte 

(18 inquiridos, 47 %) acrescentou carris e vagonetes (Fig.2) e onze alunos (29 %) 

incluíram algum tipo de mecanização, nomeadamente camiões (Fig.3). Nenhum inquirido 

representou uma exploração mineira a céu aberto e 15 % representaram-na por aberturas 

no solo, semelhante a poços verticais, acompanhadas de máquinas de apoio. De referir 

ainda que nenhum aluno representou qualquer instalação de apoio. 
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Figura 2 - Desenho representando carris e vagonetes 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Figura 3- Inclusão de mecanização nas explorações mineiras 

 

Quanto à variável 6º ano, verifica-se uma menor variedade de respostas. De salientar que 

41 % dos alunos não responderam e dos restantes, a maioria (53 %) representou uma 

exploração mineira como sendo somente subterrânea, dos quais quarenta e um inquiridos 

incluíram carris e vagonetes e somente dois adicionaram alguma mecanização. Também 

neste grupo etário, houve um inquirido que deu ênfase a material explosivo e apenas dois 

representaram estruturas de apoio – arrumos e bairro mineiro  

De salientar que, nas duas variáveis, as representações que os alunos fizeram de uma 

exploração mineira, demonstraram a ideia que as galerias e grutas não são naturais, mas 

que são feitas pelo Homem de forma artificial através de explosivos, picaretas e outras 

máquinas auxiliares.  

A tendência em representar uma exploração mineira como sendo exclusivamente 

subterrânea não se limita aos alunos mais novos. Também esta tendência se verifica em 

alunos do 11º e 12º anos, como comprovado no estudo feito por Novais (2006). 
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Conclusões 

Com os resultados deste trabalho, pôde concluir-se que existe desconhecimento ao nível  

das geociências e da realidade mineira, nos alunos da amostra em estudo. De acordo com 

os dados obtidos, este desconhecimento nota-se, especificamente que os alunos têm noção 

dos objectivos de uma exploração mineira, embora tenham uma ideia simplificada de como 

será uma exploração mineira, uma vez que, quando tiveram que a representar, da minoria 

que o fez, limitaram a exploração mineira a um conjunto de galerias subterrâneas. Pela 

representação mostraram que o trabalho é essencialmente manual, não havendo 

mecanização do mesmo, que as vagonetes são o principal meio de transporte do minério, 

que nas explorações mineiras não há processamento do minério e que minas são o mesmo 

que grutas. 

Demonstraram ainda que ignoram o meio que os envolve, uma vez que responderam 

maioritariamente que não existia nenhuma exploração mineira no seu local de residência, 

quando isso acontece a cerca de 5 km de distância. Apesar de tudo, ficou demonstrado que 

os alunos têm alguma noção da importância económica das explorações mineiras para o 

país e que conhecem algumas aplicações do tungsténio e do estanho. Também nos 

problemas ambientais relacionados com as explorações mineiras, esta amostra de alunos 

demonstrou alguma inconstância de respostas, uma vez que só cerca de 50 % concorda 

com a relação exploração mineira/impacte ambiental. 

Assim, e analisando todos estes dados, reveste-se de toda a pertinência aproveitar 

importantes minas, por exemplo, as minas da Panasqueira ou de Queiriga como objecto de 

estudo e como motivação para a aprendizagem, por parte dos alunos, de diversos conceitos 

inerentes aos recursos geológico, assim como utilizá-la como um recurso didáctico com 

potencialidades para promover a mudança conceptual nos alunos. 
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Resumo 

Defende-se, hoje, para todos os alunos uma formação ciências e em matemática, desde os 
primeiros anos de escolaridade promotora da literacia científica e matemática das crianças e 
jovens. A educação em ciências e em matemática, numa perspectiva de literacia, deve 
proporcionar a (re)construção de conhecimentos úteis e com significado social que resultem 
funcionais para lidar com os diferentes contextos e situações da vida. Neste sentido, o 
conhecimento construído deve constituir um instrumento para a tomada de consciência acerca 
dos problemas do mundo e para a compreensão das realidades quotidianas e, sobretudo, para a 
actuação sobre elas. Mas, uma actuação no sentido desejado – o bem da humanidade, isto é da 
cultura da paz, da tolerância e do desenvolvimento das pessoas e dos povos que permita 
melhor qualidade de vida para todos e um ambiente sustentável para as gerações actuais e 
futuras – requer, em simultâneo, outras ferramentas ou dimensões, entre as quais se destaca o 
Pensamento Crítico. Neste quadro, importa relevar um quadro conceptual onde configurem a 
literacia científica, a literacia matemática e o pensamento crítico articulados entre si, fazendo 
emergir linhas orientadoras que ajudem os professores a desenvolver práticas de sala que 
fomentem a literacia, científica e matemática, e o pensamento crítico dos alunos. É, pois, este 
o propósito da presente comunicação. 

 

Introdução 

Numa sociedade democrática plural, profundamente matematizada e marcada pelos avanços 

científicos e tecnológicos, afigura-se como fundamental uma educação em ciências e 

matemática, desde os primeiros anos de escolaridade, numa perspectiva de literacia crítica. 

A literacia científica e matemática e o pensamento crítico são determinantes para o 

crescimento económico, para a qualidade de vida e para o exercício de uma cidadania efectiva 

e responsável capaz de actuar com critério próprio na recondução dos movimentos sociais 

(Marco-Stiefel, Orcajo e González, 2000; Martins, 2004). Tanto mais que as pessoas se 

confrontam, de forma crescente, nas suas vidas, com questões que requerem informação 
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científica e maneiras de pensar que sustentem a tomada de decisão que supere as tentações 

tecnocráticas (Bybee, 1995; Manassero-Mas, Vázquez-Alonso e Acevedo-Díaz, 2002; NRC, 

1996; Santos, 2001). A compreensão de conceitos base que resultem significativos e 

funcionais para a vida, as capacidades de pensamento e as atitudes científicas ajudam cada um, 

a cada passo, a lidar de forma informada e racional com problemas que, frequentemente, 

envolvem provas, considerações quantitativas e incertezas; sem a capacidade de pensarem de 

modo crítico e independente, os cidadãos são presa fácil para pessoas dogmáticas, artistas da 

fraude e vendedores de soluções simples para problemas complexos (Rutherford e Ahlgren, 

1990). Até porque, a ciência contemporânea coloca, muitas vezes, dilemas à sociedade, 

particularmente quando as decisões grupais sobre questões tecnocientíficas dependem não só 

de conhecimento científico, mas também de valores morais, éticos, culturais e sociais. Neste 

contexto, é fundamental que cada indivíduo recorra ao seu potencial de pensamento crítico 

para desenvolver perspectivas mais informadas e críticas sobre tais questões ou situações de 

relevância científica e social para todos (Driver, Newton e Osborne, 2000).  

Nas recomendações emanadas de documentos basilares de movimentos de reforma da 

educação científica numa perspectiva de literacia, sobressai uma ênfase na compreensão 

funcional de grandes ideias da ciência e da matemática relevantes para a vida quotidiana pela 

sua repercussão humana e social (Marco-Stiefel, 2001), na promoção de atitudes e valores 

inerentes à prática da ciência e da matemática como actividades humanas; no estimular as 

crianças e os jovens a pensar sobre a ciência do ponto de vista filosófico, ético e cultural 

(Martins, 2003) e no desenvolvimento de capacidades de pensamento. O apelo a capacidades 

de pensamento, designadamente de pensamento crítico, está estreitamente ligado à utilização 

eficaz e racional do conhecimento científico, tecnológico e matemático em diferentes 

situações e contextos pessoais, profissionais e sociais. Está também ligado ao exercício de 

uma cidadania responsável, no quadro de práticas democráticas, a propósito de questões 

científicas que afectam a humanidade e nas quais o público tem (deve ter) uma voz legítima, 

mediante, por exemplo, o questionar argumentos para diferentes posições, atendendo, 

nomeadamente, à validade da evidência e à credibilidade das fontes usadas na sua construção. 

Além disso, o desenvolvimento de capacidades de pensamento crítico surge associado à 

necessidade de aprender a aprender durante toda a vida. Em função do crescimento vertiginoso 

da informação, as pessoas precisam de usar capacidades de pensamento crítico para 
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estabelecerem fontes de informação credíveis e para usarem a informação pesquisada de 

maneiras relevantes e racionais.  

Do exposto resulta evidente a importância e necessidade de desenvolver práticas de sala que 

fomentem a literacia, científica e matemática, e o pensamento crítico dos alunos. Nesse 

sentido, afigura-se como uma ajuda relevante o estabelecer de um referencial onde configurem 

a literacia científica, a literacia matemática e o pensamento crítico articulados entre si, fazendo 

emergir linhas orientadoras para a acção do professor. 

Desenvolvimento 

Da revisão de literatura (Bailin, 2002; Ennis, 1985; Fullan e Earl, 2002; Guest, 2000; Harlen, 

2003; Kemp, 2002; NRC, 1996; OCDE/PISA, 2000, 2003) emerge, como ponto de 

confluência, a visão de que, quer a literacia científica e a literacia matemática, quer o 

pensamento crítico envolvem várias dimensões ou componentes interdependentes. De forma 

abrangente e aglutinadora, tomam-se como referência as dimensões: (i) conteúdo; (ii) 

processos / capacidades de pensamento e (iii) disposições / atitudes e valores. 

Na dimensão relativa ao conteúdo, sobressai uma ênfase em “grandes ideias” e não em factos 

isolados, bem como uma ênfase nas conexões entre ideias da mesma área (ciências ou 

matemática), entre ideias científicas e ideias matemáticas e entre estas e o mundo real. Dentro 

desta perspectiva, salienta-se a contextualização histórica e social do conhecimento científico 

e matemático, procurando romper com uma visão da ciência e da matemática como 

actividades desligadas de valores éticos e morais e de interesses e influências sociais e 

políticas. 

Denota-se uma ampla interdependência e sobreposição entre a literacia científica, a literacia 

matemática e o pensamento crítico no que diz respeito às capacidades e às disposições / 

atitudes e valores envolvidos. Tal apoia a tese que sustenta que o pensamento crítico está 

incorporado numa família de modos de pensar que se intersectam entre os quais se encontra o 

pensamento científico e o pensamento matemático. Muitas das capacidades de pensamento 

inerentes à literacia científica e à literacia matemática correspondem a capacidades de 

pensamento crítico. Tanto a literacia científica como a literacia matemática envolvem 

capacidades de tomada de decisão e de resolução de problemas. Assumindo a posição de 
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autores como Ennis e Norris (1989), o pensamento crítico envolve a resolução de problemas e 

a tomada de decisão, pois o pensamento crítico ocorre num contexto de resolução de 

problemas e/ou num contexto de interacção com os outros, a fim de decidir, racionalmente, o 

que fazer ou em que acreditar. Os processos próprios da ciência e da matemática ajudam na 

elaboração de juízos no quadro de situações de resolução de problemas e de interacção com os 

outros. Assim e a título ilustrativo, para um envolvimento crítico com questões ou problemas 

globais que envolvem a ciência e a matemática afigura-se como relevante o uso de 

capacidades tais como: avaliar a credibilidades das fontes; avaliar a evidência disponível e ir 

além do seu imediato e aparente valor adoptando uma perspectiva questionadora; analisar e 

avaliar argumentos; identificar falácias e assunções subjacentes a uma dada posição; 

considerar, comparar e pesar alternativas. No mesmo sentido, configuram-se como 

disposições: procurar estar bem informado, respeito pelo uso da evidência, cepticismo na 

avaliação de asserções, honestidade intelectual e abertura de espírito. 

No seguimento desta ideia, na intersecção entre literacia científica, literacia matemática e 

pensamento crítico surgem outras capacidades como é o caso da capacidade de argumentar. A 

argumentação pode ser vista como uma capacidade central na tomada de decisão (Jiménez 

Aleixandre, 2002; Patronis, Potari e Spiliotopoulou, 1999). As decisões em situações do 

quotidiano são escolhas racionais construídas com base em critérios desenvolvidos em 

interacção com a avaliação de alternativas disponíveis. Tal avaliação é, muitas vezes, baseada 

em valores; mas, apesar dos valores serem uma base importante para fazer juízos de valor, o 

uso de conhecimento conceptual relevante é necessário de forma a pesar as vantagens e 

desvantagens de opções disponíveis (Jiménez Aleixandre, 2002). 

A permear as diferentes dimensões de literacia científica, literacia matemática e pensamento 

crítico encontram-se normas e critérios tendentes a assegurar a qualidade do processo de 

pensamento crítico em contextos e domínios específicos de ciência e matemática regidos eles 

próprios, também, por critérios e normas. Tais normas ou critérios comuns incluem: a 

precisão, a clareza, a consistência, a credibilidade das fontes, o controlo de variáveis e a 

validade das inferências. 

O esquema a seguir apresentado configura-se como um quadro conceptual acerca da 

LC/LM/PC. Releva elementos emergentes na intersecção de componentes ou dimensões 
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comuns, em estreita relação com a ideia de mobilização intrincada de tais elementos de modo 

a que se possam constituir em saberes em acção ou em uso no âmbito de diversos contextos e 

situações do quotidiano. 

 

 

 

Com base no referencial apresentado, importa relevar linhas orientadoras para a acção do 

professor de modo a promover a literacia crítica dos alunos. Tais linhas orientadores podem 

ser enunciadas enquanto situações, para os alunos vivenciarem a participação e a acção, 

capazes de despoletar a necessidade de (re)construir e desenvolver, de forma integrada, 

conhecimentos, capacidades, disposições e normas se possam constituir em saberes em uso na 

acção responsável em contextos e situações com relevância pessoal e social. Assim, afiguram-

se como uma linhas orientadoras: (i) Escrever artigos de posição sobre questões controversas; 
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(ii) Participar em debates / discussões sobre temas e questões tecnocientíficas com relevância 

social; (iii) Analisar e resolver situações e problemas, recorrendo, nomeadamente à 

Abordagem Baseada em Problemas; e (iv) Realizar trabalhos de projecto a partir de questões 

de relevância pessoal e social com componentes científicas e matemáticas. O desenvolvimento 

e operacionalização de qualquer uma das situações referidas deve pautar-se pelo criar de 

múltiplas oportunidades para os alunos mobilizarem e/ou construírem conhecimento, 

desenvolverem atitudes e capacidades de pensamento crítico. Tal requer, nomeadamente, o 

criar e sustentar um ambiente de aprendizagem que estimule os alunos a expressar as suas 

ideias, a explorar, a assumir riscos, a partilhar sucessos e insucessos e a questionarem-se 

mutuamente. Nesse contexto, os alunos podem desenvolver predisposição para se envolver e 

persistir na resolução de um problema ou na realização de uma investigação, desenvolvendo a 

auto-confiança e segurança nas suas capacidades, bem como a sua autonomia. Exige também 

o dar tempo aos alunos para pensarem e experimentarem por si próprios e o fomentar e 

alimentar a discussão e a reflexão sobre a acção com base em questões provocativas do 

pensamento. 

Conclusões 

No mundo contemporâneo, e em particular nas sociedades democráticas, a literacia científica, a 

literacia matemática e o pensamento crítico afiguram-se como cruciais para a autonomia e 

qualidade de vida de cada pessoa, para o desenvolvimento do país, assim como para fomentar a 

responsabilidade social e melhorar a participação dos cidadãos na tomada de decisões e na 

resolução de problemas de âmbito local, regional, nacional ou mundial. Nesta linha, 

equacionam-se finalidades da educação em ciências e em matemática centradas na formação de 

cidadãos que, reconhecendo a ciência e a matemática como empreendimentos humanos que 

fazem parte integrante da cultura, sejam capazes de mobilizar os saberes na vida diária e no 

trabalho e de intervir socialmente, de forma crítica, nas tomadas de decisão (Gil-Pérez et al., 

2005). 
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Neste enquadramento, o referencial apresentado focado na literacia científica, na literacia 

matemática e no pensamento crítico em conjugação com as linhas orientadores decorrentes do 

mesmo enquanto situações a serem vivenciadas pelos alunos, afiguram-se como contributos 

para o desenvolvimento de práticas mais consonantes com metas de literacia crítica, de modo 

a assegurar que todos os alunos desenvolvam capacidades, atitudes e conhecimentos 

relevantes não só para prosseguirem estudos, mas sobretudo, para gozarem de qualidade de 

vida e ocuparem o seu lugar no mercado de trabalho e na sociedade, enquanto cidadãos activos 

e agentes de coesão social numa sociedade democrática plural, científica e tecnologicamente 

avançada. 
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16 Actividades práticas, com uma laranja! 
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Resumo 

Se o ensino prático é importante, no ensino das ciências ele é essencial. Não existem 
metodologias ideais, das mais expositivas às mais práticas, todas são válidas para 
diferentes temas, diferentes alunos e/ou diferentes contextos. Por vezes, deitar mão de 
objectos e pequenos utensílios comuns proporciona situações educativas valiosas. Quando 
um dia nos confrontamos com a falta de modelos para montar um sistema solar e 
recorremos aos diospiros do jardim da escola, surgiu a ideia, porque não havemos de 
rentabilizar mais os objectos do dia-a-dia? Então, com uma laranja, o que poderemos 
trabalhar? 

Palavras-chave: Ensino prático, criatividade, inovação, situações e recursos educativos.   

 

Introdução 

É essencial que os jovens percebam a aplicabilidade prática dos conhecimentos adquiridos 

na escola para que se sintam motivados e os resultados escolares possam reflectir o 

empenho dos alunos na sua formação. 

Sempre defendemos o recurso a actividades práticas como basilar no ensino, em particular 

das ciências, e temos promovido projectos que procuram facultar a realização de 

actividades práticas (da sala de aula ao campo) aos jovens da nossa escola, e escolas 

próximas, de todos os escalões etários, sempre dando prioridade ao recurso a utensílios de 

uso corrente e reutilizando outros. Com esta postura procuramos sempre evidenciar que, na 

maior parte das vezes, a inexistência de salas apetrechadas para o efeito não é desculpa 

para a não realização de trabalho prático.  

Impõe-se, uma real implementação de, uma pedagogia do concreto, das referências 

próximas, da posta em prática dos princípios em situações reais da vida (Guerreiro, 2003), 

situação basilar para aproximar a formação fornecida pela escola à vida real, condição 

essencial na motivação dos jovens para o processo educativo. Além de que o envolvimento 

dos jovens nas situações problemáticas procurando soluções, testando-as, rejeitando umas 

adoptando outras, e avaliando resultados, será uma metodologia educativa de resultados 
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positivos, como argumenta Cortese (1999) “psicólogos educacionais dizem-nos que 

retemos 80% do que fazemos em oposição aos 10 – 20 % do que ouvimos e lemos”. 

Por outro lado, a adopção sistemática de uma metodologia pode perder eficiência educativa 

só pelo facto de se tornar rotineira. Por todos os argumentos referidos e tendo em conta 

que, o uso continuado de um método leva os estudantes a automatizarem as suas respostas 

(Aleixandre, 1996), impõe-se diversificar o mais possível as estratégias utilizadas. Desta 

forma criar-se-á o maior leque possível de situações que, pela sua diversidade, poderá 

aumentar as oportunidades de motivar e envolver, igualmente, o maior número de alunos. 

Tendo em conta que cada aluno é uma situação diferente com ideias, preferências, 

percepções e habilidades também diferentes e, como alerta Almeida (1998), conscientes do 

importante papel que as diferentes actividades práticas devem ocupar no ensino das 

ciências por facilitarem as aprendizagens e o exercício das capacidades nela envolvidos. 

Outro factor que certamente contribuirá para tornar a escola mais apelativa para os jovens é 

a conjugação da criatividade com inovação com que o professor poderá incrementar, no 

jovem, uma constante expectativa pelo que irá acontecer em cada aula. Como salientam 

Sternberg e Williams (1999), às vezes, lançar uma expectativa é por si só, suficiente para a 

tornar realidade. Os alunos podem fazer muito mais do que aquilo que decidem fazer com 

as suas limitações naturais – o que os detém é um conjunto de crenças sobre as suas 

limitações. Salientando-se sempre, a importância do empenho e vigor do professor 

envolvido, já que os alunos absorvem o entusiasmo e a alegria que muitas pessoas criativas 

manifestam à medida que entram na feitura de algo inovador. 

Ensino prático 

Um vasto leque de factores condicionará o sucesso das metodologias adoptadas, sendo a 

idade um dos mais decisivos. Por um lado alunos mais novos são, em geral, motivados só 

pela perspectiva de manipular aparelhos ou fazer observações mas, com alunos mais 

velhos, a motivação exige outras formas de estímulos cognitivos como a exploração de 

ideias, a investigação de inconsistências ou o confronto de problemas (Hodson, 1990). 

Ressalve-se a necessidade de que o professor não deve considerar sempre como garantida a 

motivação dos alunos para os trabalhos práticos, daí a premência de uma constante 

avaliação dos processos educativos em curso para introdução de correcções e adaptações 

que possam contribuir para aumentar a motivação de todos os alunos e consequentemente 

o sucesso dos trabalhos/aprendizagens. 
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Convém salientar a grande variedade de actividades abrangidas pelo conceito de trabalho 

prático, já que se poderão expressar das mais diversas formas, desde “exercícios de papel e 

lápis”, processos investigativos ou até às visitas de estudo, dependendo sempre dos 

cuidados envolvidos na planificação, implementação e avaliação de cada trabalho, o 

sucesso lectivo. O trabalho prático permite relacionar conhecimentos que, artificialmente, 

o ensino formal compartimenta em disciplinas.  

Será essencial para o sucesso de todo e qualquer processo educativo a constante motivação 

dos alunos para este, pelo que será de extrema importância a adequação das estratégias ao 

escalão etário dos alunos visados. Quanto mais velhos implicarão estratégias mais 

estruturadas, sendo necessário levá-los a desenvolver investigações também mais 

fortemente estruturadas.  

A motivação depende, em geral, do estímulo, do interesse e da curiosidade dos alunos. 

Existem quatro tipos de curiosidade, cada um característico de um estádio diferente de 

desenvolvimento cognitivo; “manipulativo”, “perceptual”, “conceptual” e “curiosidade 

pela complexidade, o ambíguo e invulgar” (Hodson, 1990).  

O recurso ao trabalho prático constitui uma importante estratégia de ensino, apesar de não 

haver, por parte dos diversos autores unanimidade de opinião. Sendo a aquisição de 

destrezas laboratoriais, facultada pelo trabalho prático, no laboratório, o objectivo em que 

todos os autores concordam como positivo e verificando-se, igualmente, consensualidade 

quanto à importância deste método de trabalho prático, na promoção do desenvolvimento 

nos alunos de três importantes aspectos: atitudes positivas face à Ciência, curiosidade e 

atitude científica (Bonito, 2001). 

Em qualquer trabalho prático será necessário ter em conta o designado “factor surpresa” 

(motivado pelo diferente ambiente de aula, pelo contacto com material diverso, pela 

novidade da saída do espaço da escola,...) que, se bem orientado, poderá constituir um 

elemento positivo senão, poderá comprometer o sucesso do trabalho prático. 

Outro factor a ter em conta no trabalho prático é a aproximação afectiva professor-aluno, 

que se gera. O envolvimento mais informal das duas partes nas várias fases do processo 

(planificação, preparação, organização, desenvolvimento e avaliação) constituirá um forte 

argumento na consolidação da união que se estabelece no grupo de trabalho (professor e 

alunos). 
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Assim, seguindo a linha metodológica em que defendemos o recurso a materiais e objectos 

comuns reunimos uma série de actividades práticas utilizando uma laranja. 

Actividades práticas 

As actividades iniciar-se-ão sempre com questões que incentivarão a curiosidade e 

motivarão os alunos para a descoberta de respostas. Algumas das actividades propostas 

poderão ser realizadas recorrendo a técnicas diversas (mais ou menos complexas) 

adequando ao escalão etário visado. 

Convirá abordar a importância dos órgãos de reserva para a planta, no caso concreto da 

laranjeira, o fruto, a laranja.  

Classificação do fruto: 

Com o objectivo de alertar os jovens para a diversidade do mundo vegetal, em particular, a 

variedade de frutos que utilizámos na alimentação, pode ser feita a classificação da laranja 

com recurso a uma chave dicotómica (mais ou menos complexa conforme o escalão etário 

em questão). 

 Volume da laranja: 

Desafiando os jovens a calcularem o volume de uma laranja, alguns provavelmente 

tentarão fazê-lo recorrendo à fórmula de cálculo do volume da esfera… poderão ser 

alertados para a imprecisão do processo. Em oposição, usando um recipiente graduado com 

água pode ser medido o volume de água deslocado quando a laranja aí é mergulhada. 

Densidade da laranja: 

Recorrendo a uma balança os alunos obtêm a massa, de duas laranjas de que conhecem já o 

volume. Podem assim obter o valor da densidade. Quais poderão ser os motivos para 

laranjas idênticas em volume terem densidades diversas? (Motivos ecológicos? Fase ciclo 

vegetativo? etc.) 

pH do sumo: 

Depois de obter sumo da laranja poderá ser avaliado o pH deste recorrendo a diferentes 

processos mais ou menos complexos (tiras próprias, medidor de pH ou mesmo recorrendo 

à técnica, mais artesanal, com água de cozedura de couve roxa).  
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Osmose na salada de fruta: 

Colocando pedaços de laranja em dois recipientes diferentes, num deles polvilha-se com 

açúcar e o outro não. Passadas algumas horas por que será tão diferente a quantidade de 

líquido no fundo da taça? De que líquido de se tratará efectivamente? Qual a sua origem? 

Que papel teve o açúcar no processo? 

Observação microscópica de:  

- células vegetais 

- cromoplastos 

 - células túrgidas 

 - células plasmolisadas 

Separação de pigmentos por cromatografia: 

Misturando álcool no sumo de laranja e depois deixando suspensa uma tira de papel de 

cozinha, com a ponta mergulhada na mistura, passadas algumas horas é possível observar 

os diferentes pigmentos diferenciados por cromatografia. 

Quantificação dos constituintes minerais da laranja: 

Reduzindo a cinzas a laranja o valor de material obtido equivalerá, aproximadamente, à 

quantidade de constituintes minerais da massa da laranja inicial. 

 Casca “cristalizada”: 

Fervem-se cascas de laranja numa calda, bem concentrada (normalmente designada “ponto 

de pérola”) durante algum tempo. No final, as cascas são retiradas e conservadas em açúcar 

finamente refinado. Ao fim de alguns dias as cascas estarão “cristalizadas”. Todas as fases 

do processo poderão ser quimicamente interpretadas, basicamente por processos 

osmóticos! 

Teor de Vitamina C: 

Recorrendo ao uso de solução Indofenol 0,1% é possível testar a presença de vitamina C, 

podendo ainda comparar-se o teor relativo entre sumos de diferentes frutos. Alunos de 

escalão etário mais elevado poderão ainda investigar sobre a importância das vitaminas 
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hidrossolúveis como antioxidantes, defendendo o organismo contra a acção agressiva do 

oxigénio e dos radicais livres resultantes dos processos metabólicos. 

Efeito da luz e da temperatura no teor de Vit.C: 

Depois de avaliado o teor em Vitamina C do sumo da laranja este é, primeiro exposto à luz 

e depois novamente avaliado, com recurso à Solução de Indofenol. Uma outra quantidade 

de sumo é sujeito a temperaturas sucessivamente mais elevadas, sendo paralelamente 

avaliado o teor em vitamina C. Que consequências têm a temperatura e a luz sobre a 

quantidade de vitamina C? 

Pesquisa de açúcares: 

Com recurso ao Licor de Fehling A e B é possível testar a presença de açúcares no sumo 

de laranja, concretamente a frutose. Pode ser discutida a importância dos açúcares, 

variedade e localização nos diversos alimentos. Esta actividade poderá proporcionar a 

ocasião educativa para alertar os jovens para a presença de açúcares numa grande parte dos 

nossos alimentos mais comuns, com todas as implicações que isso acarreta em termos 

nutritivos. 

Fungos em desenvolvimento: 

Podem ser deixados fragmentos de laranja ao ar, durante quinze ou vinte dias. Noutro 

local, coloca-se pão humedecido também ao ar. Vão surgir fungos sobre os dois diferentes 

tipos de materiais orgânicos. Os alunos podem observá-los ao microscópio procurando 

distingui-los, já que possuem características diferentes, e classificá-los. Paralelamente, 

pode ser aprofundado o conhecimento sobre o papel dos fungos como decompositores. 

Conclusão 

No entanto, entre os vários autores que se têm debruçado sobre o tema dos trabalhos 

práticos não há unanimidade na eficiência garantida, destes, em termos educativos. Alguns 

chegam mesmo a questionar se os trabalhos práticos não serão, muitas vezes, uma 

verdadeira perda de tempo, muitas vezes por não ser devidamente estruturado e adequado 

aos alunos em questão, outras vezes por ser banalizado, outras ainda por limitarem os 

alunos a seguirem “receitas” de resultados conhecidos em que o aluno se limita a tentar, da 

melhor maneira, atingir os resultados “correctos”. 
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Na realidade, só parece haver consenso indubitável na importância do trabalho prático na 

aquisição de destrezas manipulativas de montagens e materiais (laboratoriais ou não) já 

que trabalho prático pode ser desenvolvido no laboratório, no campo ou em qualquer outro 

local. O trabalho prático poderá ser desenvolvido no espaço envolvente da escola, ou nas 

imediações, pelo que escolas de áreas rurais poderão ter algumas vantagens sobre as de 

meio urbano por maior facilidade de acesso a locais propícios à implementação das 

actividades práticas. Por vezes, estabelecimentos escolares de meio urbano estão mais 

dependentes de centros, parques, etc., o que implicará maiores custos. 

Todos os autores apontam para a necessidade indubitável de diversificar, o mais possível, 

as actividades e estratégias educativas adoptadas, de forma a permitir o tratamento 

holístico dos diferentes tipos de conteúdos (conceptuais, procedimentais e atitudinais). 

Sendo sempre imperativa uma constante avaliação de forma a permitir eventuais alterações 

que possam contribuir para melhorar o processo em curso. Nesta avaliação poderão ser 

profícuas as discussões em grupo, entre professores e alunos, devendo o professor zelar 

para que todos participem no debate. Incentivar e fomentar a discussão em grupo é 

importante para que todos os alunos desenvolvam a sua capacidade linguística e a auto-

confiança.  

Será, mediante o conjugar de diferentes estratégias de cariz mais ou menos expositivo, que 

o aluno irá, como anteriormente referimos, construindo/modelando as suas aprendizagens. 

Que, se resultarem de estratégias o mais diversificadas possível, poderão abranger os três 

aspectos mais significativos do conhecimento cognitivo (saber-saber) e afectivo (saber-

ser), ligados às capacidades e habilidades (saber-fazer). 

Não se trata de realizar actividades só para manter os alunos activos, nem se trata de pôr os 

alunos a seguir protocolos até chegar aos resultados pretendidos. Este tipo de actividade 

está longe do ideal de trabalho prático mas, não é totalmente negativo. Pode em certas 

situações ser até adequado, daí o referirmos em diversas ocasiões que nenhum tipo de 

actividade é inútil, a diversificação permitirá adequá-las a cada tema, cada contexto 

escolar, cada aluno, etc. Não se pode é cair no erro de generalizar e padronizar 

sistematicamente um determinado tipo de prática. O verdadeiro valor pedagógico deste 

tipo de actividade é a aquisição de destrezas manipulativas, a habituação ao 

comportamento em espaço laboratorial, trabalho em equipa, etc. mas o facto do aluno 

seguir o protocolo até ao fim, e chegar aos resultados previstos, não é garante de que 

apreendeu os conceitos envolvidos (Branco, 2006). Qualquer um com um mínimo de treino 
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pode fazer um bolo seguindo os passos de uma receita sem no entanto perceber o que está 

a acontecer em termos de processos químicos. Tal como, qualquer um usa o micro-ondas 

sem perceber como ele funciona. 

Exactamente devido ao facto de não existir um método de sucesso 100% garantido com 

todos os alunos, em todas as escolas e com todas as matérias. Haverá sempre metodologias 

a explorar, a recriar, a reinventar, porque a criatividade deverá sempre incentivar-nos a 

redesenhar processos educativos porque cada tema é diferente, cada aluno é único e o 

nosso próprio amadurecimento leva-nos a fazer diferente. O percurso entre dois locais 

pode ser percorrido seguindo diversos desenhos. O rectilíneo pode ser o mais rápido, e 

cómodo, mas resultará seguramente no menos interessante. Haverá que recriar em cada 

momento para adequar os temas curriculares a cada região e cada escola, só assim 

estaremos a adaptar o processo educativo à realidade final, o aluno. 
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Resumo 

Por meio de atividades lúdicas pedagógicas é possível desenvolver o senso de organização, 
o espírito crítico e competitivo, o respeito mútuo e a fixação do conteúdo com maior 
facilidade. A utilização de jogos como ferramenta pedagógica é uma ótima opção para 
auxiliar na exposição e/ou fixação dos diversos assuntos abordados durante as aulas. A 
presente prática fornece aos estudantes uma associação e fixação mais ampla de vários 
tópicos que envolvam microorganismos veiculados por insetos vetores de enfermidades. 
Esta atividade é direcionada para professores de ensino fundamental e médio e graduando 
em Ciências Biológicas (licenciatura) com a finalidade de tornar as aulas mais dinâmicas e 
interativas. Nesta atividade são enfatizados os temas relacionados a  doenças infecciosas e 
parasitárias como Malária, Leishmaniose, Dengue e seus respectivos agentes etiológicos, 
reservatórios e vetores. O conteúdo ministrado é composto por uma breve introdução 
referente a cada tema, seguida de demonstração do processo de confecção e aplicação dos 
modelos alternativos. A confecção do jogo utiliza material de fácil acesso e baixo custo. 
Estes jogos fazem parte de uma experiência que está sendo realizada, e esta prática vem 
sendo inserida em mini-cursos direcionados para professores de ensino fundamental e 
médio, em eventos na cidade de Manaus, como Reunião Anual da SBPC realizada em 
2005. Resultados positivos quanto ao enriquecimento do aprendizado dos temas abordados 
foram observados por professores que praticaram o jogo em sala de aula, geralmente, em 
turmas de 20 a 50 alunos. 

 
Palavras-chave:Lúdicas pedagógicas; microorganismos veiculados, Leishmaniose 

Introdução 

Os avanços tecnológicos e as demais novidades impostas no cotidiano do homem do 

século XXI vêm influenciando e causando grandes mudanças nas mais diversas áreas, 

profissionais dentre elas a da Educação. Para acompanhar este ritmo cresce a busca de 

alternativas pedagógicas que estimule, motive o educando a entender e relacionar diversos 

assuntos abordados em sala de aula de uma maneira prazerosa. Somente transmissão de 

conhecimentos não garante aprendizagem, e sim, na maioria das vezes gera uma 

passividade, indisciplina e desinteresse do aluno pelo tema exposto pelo professor (Filho, 
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2004). Segundo Freire (1996) não há ensino sem pesquisa nem pesquisa sem ensino, ou 

seja, o professor precisa, constantemente, buscar novos conhecimentos e maneiras eficazes 

de transmiti-los de forma interativa em sala de aula. Dessa forma é cada vez maior 

trabalhos que mostram o sucesso da aprendizagem por meio da atividade lúdica 

enfatizando os temas como ensino-aprendizagem da língua portuguesa (Castro, 2005), 

estudo da química (Santos et al. 2008), Bioquímica molecular (Moroni, Moroni, Justiniano, 

& Santos, 2009), Genética (Justiniano, Moroni, Moroni, & Santos, 2007) entre outros.  

Segundo vários autores o lúdico constitui elemento essencial para o desenvolvimento do 

ser humano em suas diferentes idades, bem como para o processo educacional, que pode 

compreender desde a pré-escola até os cursos de Ensino Superior. Os Jogos são bases para 

uma assimilação funcional e um exercício de ações individuais já aprendidos durante a 

infância que geram um sentimento de prazer pela a ação lúdica em si e pelo domínio  sobre 

as ações realizadas (Piaget apud, Rizzi & Haydt, 1997). 

Com base na abordagem exposta o presente teve como objetivo elaborar jogos para serem 

utilizados como alternativas didáticas relacionadas as áreas de Parasitologia e Entomologia 

médica para professores de ensino fundamental e médio e graduando em Ciências 

Biológicas (licenciatura), com a finalidade de tornar as aulas mais dinâmicas e interativas . 

Neste trabalho mostra a aplicação de modelos alternativos de fácil confecção, elaboração e 

de custo baixo abordando doenças infecciosas e parasitárias como Pediculose, 

Leishmaniose, Dengue e seus respectivos agentes etiológicos, reservatórios e vetores.  

 Material e Métodos 

Os temas explorados são Pediculose, Leishmaniose e Dengue. Antes do inicio de cada 

atividade é feita uma abordagem geral de cada assunto justificando a importância de estudo 

e conhecimento sobre o tema. Todas as questões e respostas foram baseadas em Rey 

(2008) e Trabulsi (2005). 

Para cada tema desenvolveu-se um jogo. Abaixo são apresentados os jogos, material e 

confecção e Procedimentos.  

a) Tema: Pediculose  

Jogo (I) - Quebra cabeça: “Descobrindo o PIOLHO” 
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O material necessário para a confecção do quebra-cabeça será: a) cartolina ou papel 

cartão. b) fita crepe ou fita durex. c) cola escolar d) tesoura escolar e) envelope de carta 

(para armazenamento do jogo f) canetas coloridas g) figura de um piolho adulto de 20 cm 

de comprimento h) folha plástica. 

Confecção do jogo: Primeiramente será fixada em papel cartão ou cartolina a figura do 

piolho adulto, em seguida a figura será plastificada e dividida em 16 partes aleatoriamente. 

Posteriormente, a figura será recortada em 16 peças, as quais constituíram o quebra cabeça, 

cada peça deve ser numerada de 1 a 16, tal numeração equivale às perguntas que serão 

elaboradas abordando a Biologia e Prevenção da Pediculose.  As questões deverão serem  

redigidas em tiras de papel cartão e devidamente plastificadas e numeradas, para que haja 

correspondência com as peças do quebra cabeça. As sugestões de questões são as 

seguintes: 

1 - O piolho se alimenta: 

a) cabelo b) sangue  c) caspa 

2- O piolho possui: 

 a) 8 pernas b) 4 pernas c) 6 pernas. 

3- Piolho tem asas “ele voa”? 

a) não  b) sim  

4- Lêndea é o mesmo que ovo de piolho? 

a) não  b) sim  

5- O piolho consegue “pular” ? 

a) não  b) sim  

6- Quem pode ter piolhos? 

a) crianças b) adultos    c) idosos (“velhinhos”) d) crianças, idosos e adultos. 

7- O piolho é um inseto? 

a) não  b) sim  

8- O que é pediculose? 

a) Infestação por piolhos em pessoas;    b)Doença causada nos pés por fungos; 
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c)Inflamação dos dedos das mãos e pés por bactérias. 

9- O que você sente quando está com piolho? 

a)Coceira na cabeça, sono e inquietação;  b) Dor de cabeça;   c) Dor de barriga 

10- Qual o tamanho da fêmea do piolho?  

a) 2,7 mm b) 3 cm c)10 cm. 

11- O macho e a fêmea do piolho se alimentam: 

a)  Sangue; b) sangue e cabelo;  c) caspa e cabelo 

12- Quanto tempo o piolho vive? 

a) 2 dias b) 8 dias c) 28 dias. 

13- Quantos ovos a fêmea do piolho ovipõe (“põe”) por dia? 

a) 1 ovo b) 6 ovos c) 20 ovos. 

14- Os piolhos provocam doenças? 

a) não  b) sim  

15- Como os piolhos adultos podem ser combatidos? (pode ser marcada mais de uma 

opção).  

a) catação manual, penteação diária e corte curto dos cabelos; b) usar analgésicos; c) usar 

piolhicidas. 

16- Como ocorre a transmissão do piolho? 

a) Transfusão de sangue; b) contato direto entre pessoas com piolhos; c)pentes, escovas e 

bonés de uso comum. 

Procedimento para execução do jogo: Numero de integrantes quatro. O jogo inicia por 

um dos participantes que fará uma pergunta ao seu colega da direita, caso haja acerto o 

participante ganhará uma peça do quebra cabeça e terá direito a fazer a próxima pergunta. 

Caso, o estudante não acertar ele não receberá a peça e passará a vez ao seu colega da 

direita. Ganhará o jogo o participante que primeiro conseguir montar o quebra cabeça que 

representa o piolho adulto. 

a) Tema: Leishmaniose 
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Jogo II – Montado o ciclo biológico de  leishmania nos vertebrados e invertebrados 

(Inseto). 

O material necessário para a confecção do jogo: a) papel cartão. b) fita crepe c) cola 

escolar d) tesoura e) envelope de carta (para armazenamento do jogo f) canetas coloridas 

g) figura do ciclo h) folha plástica i) dois dados de jogos j) copo plástico. 

Confecção do jogo: Primeiramente será fixada em papel cartão a figura do ciclo biológico, 

em seguida a figura será plastificada e dividida em 12 partes aleatoriamente. 

Posteriormente, a figura será recortada em 12 peças, as quais constituirão o ciclo biológico, 

cada peça deve ser numerada de 2 a 12, tal numeração equivale às perguntas que serão 

elaboradas sobre Leishmanioses e insetos vetores. As questões deverão ser redigidas em 

tiras de papel cartão e devidamente plastificadas e numeradas, para que haja 

correspondência com as peças do ciclo biológico. Esse material deverá ser feito em dobro, 

pois serão dois grupos que participrão dessa atividade.Todas as perguntas serão fechadas, 

ou seja com alternativas  sim /não como resposta. Sugestões de questões: 

2) A forma Paramastigota é a forma infectante para o hospedeiro vertebrado? a) Não 

b)Sim 

3) O desenvolvimento do parasito na região peripilária é característico do subgênero 

Leishmania ? a) Não; b) Sim 

4) O principal vetor da Leishmaniose Tegumentar Americana no Norte do rio Amazonas é 

Lutzomyia umbratilis? a)Sim;  b) Não 

5) O agente etiológico da Leishmaniose  viceral nas Américas é a Leishmania  chagasi?  

a)Sim; b) Não 

6) A forma amastigota é depositada na derme do vertebrado durante o repasto sanguíneo 

do flebotomíneo?  a)Não; b) Sim 

7) A Leishmaniose cutâneo Mucosa, geralmente ocorre após uma lesão cutânea? a) Sim; 

b) Não 

8) O inseto vetor da Leishmania sp é um besouro (coleóptero) comum nas Américas? 

a) Não; b) sim 

9) Lutzomyia longipalpis é o vetor da Leishmania  chagasi causadora da leishmaniose 

viceral nas Américas? a)Sim;  b) Não 
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10) Para leishmaniose não existe medida de controle, sendo que o individuo pode está 

sempre em risco de ser infectado por Leishmanias sp.? a)Não; b) Sim 

11) O flebotomineos, tanto macho, como fêmeas transmitem os parasitos causadores de 

leishmaniose durante o repasto sanguineo? 

a)Não; b) Sim 

12) Os flebotomíneos são insetos aquáticos na fase de larva e adultos? 

a)Não; b) Sim 

Observação: as respostas em negrito são as corretas, somente, o mediador (professor) do 

jogo é que terá acesso a essas respostas. 

Procedimento para execução do jogo -  Numero de integrantes duas equipes com até 

quatro jogadores, mais um mediador que pode ser o professor. Para iniciar um 

representante de cada equipe lança o dado e o que tirar o numero maior inicia o jogo. 

Para responder as perguntas é necessário lançar os dois dados e somar o numero de pontos 

que corresponderá a uma das questões. A cada acerto monta-se uma parte do ciclo 

correspondente ao numero da questão. Ganha o jogo quem conseguir montar primeiro o 

ciclo biológico. 

b) Tema : Dengue 

Jogo III – Fixação de conceitos referentes  a Dengue 

Material necessário para confecção do jogo : papel cartão ou borracha de Etil Vinil 

Acetato (EVA), cola e tesoura. Diversos temas sobre a Dengue devem ser previamente 

pesquisados e elaborada uma lista onde as palavras e conceitos estejam relacionados em 

pares (quadro) e, a partir de uma cópia desta lista, recortam-se os conceitos e os 

respectivos significados colando-os em cartões de 6 cm x 6 cm confeccionados de papel-

cartão ou borracha EVA. A lista original serve de apoio para tirar dúvidas durante o jogo. 

Procedimento para execução do jogo - Número de participantes: cinco, sendo que quatro 

jogam e um fica com a lista de “tira dúvidas” para verificar se as associações foram feitas 

corretamente. O jogo contém 20 pares de cartões (número que pode variar em função da 

quantidade de conceitos abordados) com temas referentes à Dengue. Esses cartões são 

virados e embaralhados sobre a mesa. O primeiro jogador vira um cartão e tenta achar seu 

significado, virando um outro cartão. Se encontrar o significado correto, tem direito a mais 
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uma jogada; se não encontrar, aguarda sua próxima vez. A turma e o Avaliador (que está 

com o “tira dúvidas”) discutem sobre os acertos e os erros ocorridos durante o jogo. Vence 

quem no final apresentar o maior número de pares de cartões com as palavras 

e significados correspondentes. 

Quadro com sugestões de palavras e conceitos referentes a Dengue 

 
1 Descrição Dengue Doença febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, 

dependendo da forma como se apresente 
2 Distribuição Ocorre no sudeste da Ásia, África e América do Sul 

3 Agente etiológico   É um vírus RNA.  Arbovírus do gênero Flavivirus 

4 Número de sorotipos São conhecidos quatro sorotipos:  1, 2, 3 e 4 

5 Reservatório O homem é o principal reservatório do vírus 

6 Vetores Mosquito do gênero Aedes.  Espécie A. aegypti  e A. 
albopictus. 

7 Alimentação do macho de 
A. aegypti   

Macho (antenas plumosas): seiva e néctar. 

8 Número de ovos Fêmea: 300 a 600 ovos 

9 Fases do ciclo  7 a 12 dias: ovo, larva, pupa e adulto (alado) 

10 Modo de transmissão   Picada do mosquito que transmite o vírus 

11 Período de incubação   Varia de 3 a 15 dias, sendo em média de 5 a 6 

12 Período de 
transmissibilidade no 
homem   

Período de viremia (um dia antes do aparecimento de febre 
até o 6o dia da doença 

13 Período de 
transmissibilidade  no vetor  

Na glândulas salivares, multiplicação após 8 a 12 dias de 
incubação. Pode transmitir a doença até sua morte (35 dias) 

14 Manifestações clínicas: 
Dengue clássica 

Febre alta de início abrupto, cefaléia, prostração, anorexia, 
dor nos olhos e articulações, náuseas (5 a 7 dias) 

15 Manifestações clínicas:  
Febre hemorrágica 

Agravante do quadro com manifestações hemorrágicas, 
queda da pressão e lábios roxos 

16 Medicamento a ser evitado Agravamento por remédios que contenham Ácido Acetil-
Salicílico 

17 Prevenção Eliminação de focos de água parada, onde o mosquito 
transmissor costuma se reproduzir 

18 Horário de ataque pelo 
inseto 

A fêmea pica o homem durante o dia 

19 Susceptibilidade A susceptibilidade ao vírus do dengue é universal 

20 Imunidade A imunidade é de longa duração e sorotipo específica, ou 
seja, os infectados, por exemplo, pelo sorotipo 1 são imunes 
em relação a este, mas podem ser reinfectados por qualquer 
um dos outros 3 

Resultados e Conclusões  

Experiências na utilização dos jogos - Este jogo faz parte de uma experiência que está 

sendo realizada, estas práticas vêm sendo inseridas em mini-cursos direcionados para 

professores de ensino fundamental e médio, de escolas privadas e públicas da cidade de 

Manaus, Amazonas, Brasil  e em eventos como Reunião Anual da SBPC (Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência) realizada em 2005.Resultados positivos quanto ao 
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enriquecimento do aprendizado dos temas abordados  foram observados por professores 

que praticaram o jogo em sala de aula, geralmente, em turmas de 20 a 50 alunos. 

Referncias bibliográficas 

Castro, D. A. (2005). O lúdico no ensino-aprendizagem da língua portuguesa: sugestões de aulas 

criativas e divertidas aplicadas a alguns conteúdos do ensino fundamental - 5ª a 8ª série. 

Monografia de conclusão de curso apresentada a Universidade Veiga de Almeida, Rio de 

Janeiro, Brasil. 80p. 

Freire, P. (1996). Pedagogia da Autonomia. Saberes Necessários à Prática Educativa. São Paulo: 

Paz e terra. 

Filho, D. W. (2004). Características da escola do século XXI. Portal do Educador, 1-4. Acedido em 

08 de Maio de 2009, de http://www.conteudoescola.com.br/site/content/view/173/35/  

Justiniano, S. C. B., Moroni, R. B., Moroni F. T. & Santos, J. M. M. (2006). Genética revisando e 

fixando conceitos. Genética na Escola, 51-52. 

Moroni F. T., Moroni, R. B., Justiniano, S.C. B., & Santos, J. M. M. (2009). Pescando 

nucleotídeos: um novo jogo educativo para o ensino do processo de síntese protéica para 

estudantes do ensino médio. Revista Brasileira de ensino de bioquímica e biologia 

molecular. 1-4. Acedido em 08 de Maio de 2009 de http://www.sbbq.org.br/revista.  

Rey, L. (2008). Parasitologia. Artrópodes parasitos ou vetores de Doenças. 3a edição; Guanabara - 

Koogan; Rio de Janeiro.  

Rizzi, L & Haydt, R. C. (1997). Atividades Lúdicas na educação de crianças. São Paulo: Atica, 6ª 

edição, série educação. 

Trabulsi, L. R. (2005). Microbiologia (4th ed). Rio de Janeiro: Atheneu.  

Santos, A.F., Fields, K. A. P., Santos, C. S., Felipe, L.M. (2008). Jogo da velha como proposta 

lúdica no ensino de conteúdos químicos e avaliação de alunos do ensino médio. XIV 

Encontro Nacional de Ensino de Química (XIV ENEQ). Universidade Federal do Paraná. 

PR.  

1247 

http://www.conteudoescola.com.br/site/content/view/173/35/
http://www.sbbq.org.br/revista


XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

Vanádio como modelador do crescimento de leveduras vínicas do 
Alentejo - uma actividade que ilustra a influência dos metais nos sistemas 
vivos, contextualizada às ciências experimentais para o ensino secundário 

 
 

Paulo Ruivo1,2, Isabel Alves-Pereira 2,3, Rui Ferreira2,3* 
1 Escola Secundária Dom Manuel Martins, Av.António Sérgio, Setúbal 

2 Departamento de Química, Escola de Ciências e Tecnologia, Universidade de Évora, R. Romão Ramalho, 
59, 7002-554 Évora 

3 Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Centro de Tecnologia Animal (ICAM-CTA), Universidade de 
Évora, Núcleo da Mitra, Apartado 94, 7002-774 Évora 

*raf@evora.pt 

 

Resumo 

Actividades humanas como a queima de combustíveis fósseis, produção de fitofármacos e 
de ligas metálicas contribuem para o aumento acentuado dos níveis ambientais do vanádio 
em determinadas regiões do globo terrestre, tornando-o um poluente. As interferências que 
este metal de transição pode exercer nos seres vivos pode ser ilustrada recorrendo a 
culturas de leveduras, organismos eucariotas unicelulares, excelentes para treinar 
estudantes em actividades de química, ambiente e vida. O desenvolvimento da actividade 
de investigação apresentada possibilitou aos alunos de uma turma-piloto da disciplina de 
Física e Química A (ano I), do 10º ano de escolaridade, da Escola Secundária Dom Manuel 
Martins de Setúbal, participarem activamente no planeamento e na preparação de uma 
actividade laboratorial, com o objectivo de avaliar como o vanádio interfere no 
crescimento da levedura vínica S. cerivisiae. Os resultados experimentais obtidos em cada 
fase desta actividade de investigação mobilizou os estudantes para uma aproximação 
científica importante a estudos ambientais que utilizem microrganismos como peças 
importantes do processo. A avaliação de competências desenvolvidas pelos alunos, perante 
um mesmo conjunto de questões problema colocadas antes e após a realização das 
diferentes fases da actividade experimental, revelou que os alunos melhoraram o seu grau 
de cumprimento, adquirindo desse modo uma aprendizagem significativa. 

Palavras-chave: vanádio, ambiente, S. cerivisiae 

 

Introdução 

O vanádio, V constitiu um dos elementos amplamente distribuídos no meio ambiente, 

ocorrendo naturalmente na crosta terrestre numa concentração aproximada de 150 ppm 

(Rodríguez-Mercado, 2006; Pyrzynska, e Wierzbicki, 2004; Zoroddu, 1996). Actividades 

humanas contribuem para o aumento acentuado dos níveis ambientais deste elemento em 

diversas regiões da Terra, facto que o torna um poluente na periferia de complexos 

industriais (Penueles, 2002). Embora pareça ser um metal essencial para o metabolismo de 

alguns microrganismos, torna-se tóxico quando ingerido em quantidade excessiva (Huang, 
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2000; Willsky, 1990). As 64000 t de vanádio libertadas por ano para a atmosfera geram 

depósitos na crosta terrestre onde este elemento ocorre em níveis muito superiores aos de 

locais com baixo índice de poluição (Manane, 1998). Esses depósitos, muitas vezes na 

forma de fosfatos, atingem os seres vivos que os utilizam na sua dieta, tornando-se 

contaminantes da cadeia alimentar Humana (Healy, 1973). O metavanadato de amónio, 

onde o vanádio se encontra na forma pentavalente (V+5), é um dos compostos mais 

utilizados pela indústria química e encontra-se entre aqueles que apresentam maior 

toxicidade (Barceloux, 1999), traduzida em muitos casos pela inibição de enzimas como 

ATPases (Adachi, 2000; Hamada, 1998; Puri, 1998; Cantley, 1978).  

A facilidade de cultivar leveduras em condições controladas permite a realização de 

actividades experimentais no domínio da química ambiental que geram resultados com 

reprodutibilidade elevada. Este trabalho decorreu em diferentes sessões laboratoriais ao 

longo de 4 semanas, tendo sido utilizada uma levedura nativa do Alentejo como modelo 

biológico.  

O plano da aula, bem como, os protocolos experimentais foram elaborados no âmbito do 

trabalho de dissertação de Mestrado de Química em Contexto Escolar desenvolvido pelo 

primeiro autor deste trabalho. Nesta actividade experimental pretendemos, numa primeira 

fase, avaliar o efeito do vanádio no crescimento da S. cerevisae, com respectiva 

contextualização ao ensino das ciências experimentais, alvo que mereceu importância 

particular tendo em conta a progressiva contaminação de águas, solos e alimentos com esse 

elemento, a qual contribui para a sua absorção excessiva pelos seres vivos.  

Por outro lado a S. cerevisiae é um organismo GRAS com baixo risco de toxicidade para o 

Homem, facto que justifica a sua adequação a trabalhos experimentais no âmbito do 

desenvolvimento de conhecimentos e competências no domínio dos metais ambiente e vida 

com alunos do ensino secundário. 

Nesse contexto, realizaram-se ensaios in vivo que permitiram avaliar o perfil de 

crescimento da levedura em meio YPD, bem como a resposta ao vanádio por populações 

de levedura S.cerevisiae UE-ME3, presente na concentração de 25 e 75 mM, recorrendo a 

técnicas de preparação de meios de cultura sem e com vanádio, inoculação e crescimento 

de leveduras em meios líquidos e sòlidos, sendo utilizado como parâmetro, o crescimento. 
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Objectivos 

Gerais 

Os objectivos gerais definidos para esta actividade contemplaram a monitorização do 

crescimento de Sacharomyces cerevisae UE-ME3 em meioYPD e a comparação do seu 

crescimento na ausência e na presença de metavanadato de amónio.  

Específicos 

Os objectivos específicos que se pretendeu atingir com esta actividade incluiram conhecer, 

compreender e dar valor: aos cuidados de assépsia a desenvolver para cultivar 

microrganismos; à determinação e medição de massas de constituintes minerais e 

orgânicos para preparar os meios de cultura; à selecção de dispositivos de medição de 

volumes para preparar com exactidão e precisão, meios YPD; aos procedimentos a tomar 

para inocular os meios com a levedura S. cerevisae, a partir de selantes; à curva de 

crescimento da levedura S. cerevisae; à monitorização visual e instrumental, pela turbidez, 

do seu crescimento ao longo do tempo; aos procedimentos a tomar para inocular a levedura 

em fase exponencial média de crescimento em meios sólidos, com concentração diferente 

de metavanadato de amónio; à resposta da S. cerevisae, à presença do vanádio, um metal 

de transição, no meio de cultura. 

Competências a desenvolver 

No que diz respeito às competências a desenvolver esperava-se que do ponto de vista 

processual os estudantes ficassem capazes de identificar, selecionar e esterilizar material de 

laboratório de forma adequada para desenvolver uma actividade experimental, onde seja 

testada a influência dos metais na vida, recorrrendo a microrganismos como modelo de 

estudo; identificar o equipamento de laboratório assim como explicar a sua 

utilização/função para esterilizar material e soluções, para medir massas de reagentes, com 

a precisão adequada; inocular meios de cultura, bem como determinar a turbidez, com 

correcção, respeitando as normas de segurança laboratorial; identificando e manipulando 

material que permita a medição de volumes na ordem dos μL. Sob o ponto de vista 

conceptual esperava-se que os estudantes ficassem capazes de interpretar a simbologia de 

uso corrente em laboratórios de Química que inclui regras de segurança de pessoas e 

instalações, armazenamento, manipulação e eliminação de resíduos; aplicar conceitos de 
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massa, volume, quantidade e concentração, tendo em vista a preparação de meios de 

cultura; discutir os limites de validade dos resultados obtidos respeitantes ao observador, 

aos instrumentos e às técnicas utilizadas para monitorizar o crescimento da S. cerevisiae na 

ausência e na presença de vanádio; identificar os parâmetros que poderão afectar um dado 

fenómeno, como o crescimento microbiano e planificar modos de o controlar; formular 

hipóteses que permitam interpretar o efeito dos metais. Quanto às competências do tipo 

social, atitudinal e axiológico esperava-se que os alunos ficassem  capazes de apresentar e 

discutir na turma propostas de trabalho e os resultados obtidos. 

Competências avaliadas 

No que se refere às competências específicas avaliadas incluiu-se a obtenção de 

suspensões, tomando como exemplo extractos de origem biológica, procedendo à sua 

caracterização fisico-química; reconhecimento de que a luz difundida por uma suspensão 

pode ser utilizada para determinar o crescimento da levedura S. cerevisiae; planificação de 

uma actividade experimental que permita avaliar a influêcia de um metal no crescimento 

celular; escolha e manuseamento adequado do material e equipamento necessário à 

execução dessa actividade experimental previamente planeada, bem como, a obtenção com 

precisão adequada de resultados experimentais que ilustrem a influência dos metais sobre 

os sistemas vivos. 

Desenvolvimento da actividade 

O Desenvolvimento desta actividade de investigação, decorreu em dois instantes distintos, 

aquele onde ocorreu uma exposição teórica do trabalho com a planificação acompanhada 

da actividade experimental e aquele onde decorreu o desenvolvimento da actividade 

experimental propriamente dita, distribuida por 3 fases: (a) preparação dos meios YPD 

líquido e sólido, YPD com NH4VO3 sólido; (b) inoculação de meio de cultura líquido com 

a levedura e o acompanhamento do crescimento das leveduras por leituras de turbidez; (c) 

inoculação dos meios sólidos com a levedura seguido pela determinação qualitativa da 

densidade celular nos diferentes tratamentos.  

O tema escolhido destaca a relevância dos metais para o ambiente e para a vida, 

enquadrando-se na unidade temática II - Na atmosfera da Terra: radiação, matéria e 

estrutura. 
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Estratégia  

Em termos de estratégia laboratorial o cumprimento dos objectivos definidos para este 

trabalho obedeceu ao plano que passeremos a descrever (Domingos, 1987): 

Abordagem experimental 

A acção decorreu no Laboratório de Química da Escola Secundária Dom Manuel Martins 

em Setúbal e no Laboratório de Bioquímica Analítica, fase III, do Departamento de 

Química, da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora, em Évora.  

O modelo biológico utilizado foi a Saccharomyces cerevisiae UE-ME3, estirpe nativa, 

isolada do mosto de vinhos regionais do Alentejo e depositada na colecção do laboratório 

de Enologia da Universidade de Évora.  

O agente químico utilizado foi o metavanadato de amónio (NH4VO3) 

Os ensaios envolveram a preparação de meios de cultura YPD e YPD com NH4VO3 

utilizados no crescimento de leveduras, a monitorização da sua curva de crescimento e 

determinação qualitativa da densidade celular nos diferentes tratamentos com leveduras 

crescidas durante 72 h, a 28 ºC e de acordo o esquema presente no quadro: 

I controlo 
II Exposição ao NH4VO3, 25 mM 

III Exposição ao NH4VO3, 75 mM 
Os resultados obtidos ao longo dos ensaios resultaram da observação visual dos meios de 

cultura, do acompanhamento do crescimento celular por leituras da turbidez a 640 nm e da 

determinação qualitativa da densidade celular em placa, relativo aos diferentes tratamentos 

que se encontravam correlacionados com as características dos meios YPD e YPD com 

NH4VO3. 

As técnicas utilizadas envolveram a pesagem em balança analítica de reagentes, a medição 

de volumes, recorrendo ao balão volumétrico, a provetas, a pipetas e micropipetas, a 

esterilização de materiais e de meios de cultura pelo calor húmido em autoclave, pelo calor 

seco em estufa, bem como, a determinação da turbidez do meio por espectrómetro de 

absorção molecular. 

Abordagem pedagógica 

Em termos pedagógicos o cumprimento dos objectivos definidos para este trabalho 

obedeceu ao plano que teve em conta o universo de alunos envolvidos no processo 
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correspondente a uma turma-piloto com 21 membros, a frequentarem a disciplina de Física 

e Química A (ano I), do 10º ano de escolaridade, da Escola Secundária Dom Manuel 

Martins de Setúbal. A distribuição etária dos participantes localizava-se entre os 15 (13%) 

e os 22 (4%) anos de idade, com o máximo etário gaussiano, localizado em torno dos 16 

anos (52%), os quais se encontravam todos a frequentar pela 1ª vez a disciplina de Física e 

Química A (100%). Os alunos participantes foram integrados nas diferentes fases da 

actividade experimetal que decorreram  durante o 3º período do ano lectivo 2008/2009. 

Procedimento experimental 

O principal alvo deste trabalho foi aproximar jovens estudantes à problemática dos metais 

ambiente e vida e explorar os efeitos do vanádio, um metal de transição, sobre os seres 

vivos, executando protocolos que envolveram a cultura de S. cerevisiae, a construção da 

curva de crescimento e a determinação da resposta ao sal pentavalente de vanádio presente 

no meio de cultura. As células cresceram até à fase exponencial média em banho de água 

com agitação orbital, à temperatura de 28ºC, em erlenmeyers de 250-mL contendo 100 mL 

de meio YEPD (glucose 2% (w/v)). A curva de crescimento foi traçada lendo a turbidez do 

meio num espectrómetro de absorção molecular, Hitachi-U1500. Células na fase 

exponencial média foram inoculadas em meio sólido, na ausência e na presença de 

NH4VO3 incubadas durante 72h a 28 ºC.  

Avaliação da actividade 

A avaliação de competências específicas desenvolvidas pelos alunos durante a acção, foi 

determinada recorrendo a um mesmo conjunto de perguntas problema colocadas antes e 

após a realização das três fases da actividade experimental.  

A análise estatística dos resultados obtidos antes e após a acção, expressos pela pontuação 

obtida em cada pergunta (0-100), tomou como significativas as diferenças detectadas entre 

cada instante de avaliação, recorrendo ao teste t-student para amostras independentes. Uma 

análise mais pormenorizada dos resultados experimentais foi aplicada à pontuação obtida 

em cada uma das três fases da actividade experimental (a,b,c) recorrendo a ANOVA II, 

seguida pelo teste post-hoc HSD de Tuckey. Recorreu-se ao Software SPSS (v 16; SPSS 

Inc, Chicago, IL), licenciado para a Universidade de Évora (Sokhal, 1997). A avaliação do 

grau de satisfação pessoal dos alunos relativa à actividade experimental realizou-se com 

recurso a um questionário de opinião. Os resultados foram analisados pelo valor percentual 

de respostas obtidas em cada item. 

1253 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

1254 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 5 10 15 20

Tempo (h)

tu
rb

id
ez

 64
0n

m

Resultados 

Nesta aproximação experimental os alunos adquiriram conhecimentos básicos acerca dos 

cuidados a ter na preparação dos materiais e dos meios de cultura, nomeadamente pesagem 

de reagentes e esterilização, para ensaios de microbiologia aplicados a estudos ambientais 

e à importância desses cuidados na  fiabilidade dos resultados. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig.1 Pesagem de constituintes e preparação de meio de cultura (A, B); meio de cultura líquida 

após esterilização em autoclave (C), 
 

Consecutivamente, os estudantes procederam à inoculação de meio YPD líquido e sólido e 

YPD com NH4VO3 sólido, bem como a leituras de turbidez a 640 nm no meio líquido que 

utilizaram para construirem a curva de crescimento da S. cerevisiae (Fig. 1 e 2), avaliando 

posteriormente a sobrevivência da levedura ao NH4VO3,  na concentração de 25 e 75 mM 

no meio por determinação qualitativa da densidade celular (Fig. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 2 Leitura da turbidez no espectrómetro de absorção molecular (A). Curva de crescimento da 
levedura vínica S. cerevisiae obtida a 28ºC a partir de leituras de turbidez a 640 nm. 

(A) (B)

(A) (B)

(C) 
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Fig. 3 Inoculação de meio YPD sólido com metavanadato de amónio (A). Observação do 
crescimento da S. cerevisiae durante 72 h a 28 ºC (B). 

 

A figura 4 mostra-no idade experimental 

8,65 % e 49,72 %, respectivamente, revelaram uma evolução global positiva das 

de forma mais detalhada um efeito positivo, com significado 

estatístico das fases de desenvolvimento experimental (a) preparação dos meios YPD 

 
 

 

 
 

 
Fig. 4 Pontuação média obtida pelos alunos, antes e após o desenvolvimento da acção. Os valores 
são apresentados como a média ± SEM e as diferenças observadas entre as médias dos dois grupos 

s que a pontuação média obtida antes e após a activ

2

competências desenvolvidas pelos alunos. O teste t-student revelou que essa evolução 

corresponde a uma diferença altamente significativa com um acréscimo de 21,08 pontos 

percentuais, na pontuação média obtida após o desenvolvimento da actividade 

experimental (p< 0,05). 

A figura 5 mostra-nos 

líquido e sólido, YPD com NH4VO3 sólido e (b) inoculação de meio de cultura líquido com 

a levedura e o acompanhamento do crescimento das leveduras por leituras de turbidez 

(p<0,05) e do instante de avaliação, antes e após (p<0,05) sobre a pontuação obtida na 

avaliação. 

 
 

 
 
 
 

 

são estastisticamente significativas (p<0,05) 
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Fig. 5 Pontuação média obtida pelos alunos, antes e após o desenvolvimento da acção em cada fase 

da actividade experimental. Os valores são apresentados como a média ± SEM e as diferenças 

Os re nde 

ta actividade de investigação os alunos da turma-piloto que frequentam a 

disciplina Física e Química A (ano I) do 10º ano de escolaridade puderam participar 

observadas entre as médias dos dois grupos são estastisticamente significativas (p<0,05). 
 

sultados referentes ao inquérito de opinião relativo à actividade de investigação o

os alunos expressam a forma como avaliaram o apoio teórico e experimental do docente, o 

impacto da actividadade nos seus conhecimentos acerca da investigação com 

microrganismos,  bem como, as suas aplicações em estudos com metais, revelam que a 

maioria dos inquiridos consideraram a dimensão da actividade boa (78%), assim como, a 

adequação dos meios de trabalho (87%) e do grau de dificuldade (83%). Em termos do 

grau de satisfação 52% dos estudantes gostaram de poder trabalhar e de pôr em prática 

actividades laboratoriais, bem como da oportunidade de contactar com aparelhos e 

substâncias novas. No que diz respeito aos aspectos que menos gostaram, estes prenderam-

se com os tempos de espera (39%), embora a mesma percentagem de alunos não refira 

qualquer aspecto considerável. Relativamente ao grau de satisfação e aprendizagem, a 

maioria dos alunos (78%) consideraram que aprenderam de forma agradável. Na sua 

maioria os alunos (65%) sugerem que se continue a oferecer esta oportunidade aos jovens 

de modo a proporcionar um contacto mais directo com actividades em  ambiente de 

investigação. 

Conclusões 

Ao longo des
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activamente no planeamento e na preparação de uma actividade laboratorial que permiti

avaliar de forma simples como o vanádio pode infuenciar o crescimento de S. cerivisi

UE-ME3. Inicialmente, os alunos prepararam e esterilizaram meios de cultura, facto que 

permitiu ampliar valências correlacionadas com o acto de pesar substâncias, medir 

volumes com rigor e manter condições de assépsia indispensáveis à cultura de 

microrganismos com aplicação em estudos ambientais. Os resultados experimentais

obtidos em cada fase, nomeadamente a curva de crescimento da S. cerivisiae e a

ao metavanadato de amónio despertou nos estudantes elevada curiosidade para novos

ensaios a realizar posteriormente onde serão quantificadas proteínas e actividades 

enzimáticas que permitirão monitorizar a resposta ao vanádio ao nível molecular. Estes

factos ilustraram como as leveduras podem ser utilizadas em estudos ambientais qu

procurem esclarecer como metais presentes nos habitats afectam a sobrevivência celular

avaliação de competências desenvolvidas pelos alunos, perante um mesmo conjunto d

questões problema colocadas antes e após a realização das diferentes fases da actividade 

experimental revelou que estes melhoraram o seu grau de cumprimento, adquirindo dess

modo uma aprendizagem significativa. 

Agradecimentos Agradecemos ao Engº Paulo L

u 

ae 

 

 resposta 

 

 

e 

. A 

e 

e 

aureano do Laboratório de Enologia da 

Universidade de Évora pela cedência da estirpe de levedura.  

bacute vanadium toxicity in rats. J. Health Sci., 6, 503-508. 

Cantley, L., Cantley L. & Josephson L. (1978). A characterization of vanadate interactions with the 

2. 

 in the environment. Part 1: Chemistry and 

Healy

e, Academic Press, New York. 

Referências Bibliográficas 

Adachi, A. & Asai, K. (2000). Su

(Na, K)-ATPase mechanistic and regulatory implications, J. Biol. Chem., 253, 7361-737

Domingos, A.M., Neves, I.P. & Galhardo, L. (1987). Uma forma de estruturar o ensino e a 

aprendizagem, Livros Horizonte, LDA, Lisboa. 

Hamada, T. (1998). High vanadium content in Mount Fuji groundwater and its relevance to the 

ancientbiosphere. In J. Nriagu, (Ed.), Vanadium

biochemistry, 97–123, John Wiley & Sons, NewYork. 

, W. B. (1973). Nutritional aspects of soil ingestion by grazing animals. In G. W. Butler & R. 

W. Bailey (Ed.), Chemistry and biochemistry of herbag

 Huang, C., Zhang, Z & Shi, X. (2000). Vanadate induces p53 transactivation trough hydrogen 

peroxide and causes apoptosis. Journal of Biological Chemistry 259, 13273-13281. 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

1258 

Mamane, Y.; Pirrone, N. (1998). Vanadium in the atmosphere. In J. Nriagu, (Ed.), Vanadium in the 

environment. Part 1: Chemistry and biochemistry, 37–71, John Wiley & Sons New York. 

adium and molybdenum in varoius standard alloys and 

Pyrzy

ev. Int. Contam. Ambient. 22, 173-184  

Willsk (Ed.), Vanadium in 

,. 

iae. Biometals 9, 91-

Penuelas, J. & Filella, I. (2002). Metal pollution in Spanish terrestrial ecosystems during twentieth 

century. Chemosphere 46, 501-505. 

Puri, S., Dubey, R. K., Gupta, M. K, Puri, B. K. (1998). Differential pulse polarographic 

determination of trace amounts o van

environmental samples after preconcentration of their morpholine-carbodthioates on 

mycrocrystaline naphtalene on morpholine-4-.dithiocarbamate cetyltrimethyl ammonium 

bromide naphtalene adsorbent, Talanta, 46 (4), 655-664. 

nska, K. & Wierzbicki, T. (2004). Determination of vanadium species in environmental 

samples. Talanta 64, 823-830.  

Rodríguez-Mercado, J. J. & Altamirano-Lozano, M. A. (2006). Vanadio: contaminación, 

metabolismo y genotoxicidad. R

Sokal, R. R. & Rohlf, F. J. (1997). Biometry. W. H. Freeman, New York 

y, G. R. (1990). Vanadium in the biosphere. In N. D. Chasteen. 

Biological Systems, 1-24, Kluwer Academic Publishers, Netherlands

Zoroddu, M. A., Fruianu, M., Dallocchio, R. & Masiat, A. (1996). Electron paramagnetic 

resonance studies and effects of vanadium in Saccharomyces cerevis

101. 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

Sexualidade e Género no discurso dos media: um projecto de investigação 
no CIDTFF 

 
 

Filomena Teixeira1e2; Isabel P. Martins1; M. Luísa Veiga 2; Fernanda Couceiro1; 
Patrícia Sá1; Maria Rui Correia3 e Fernando M. Marques4

; Dulce Folhas5; Sílvia 
Portugal5; Teresa Vilaça6; Isolina Virgínia Silva7 e Sofia Cardoso8 

1 Universidade de Aveiro - Centro de Investigação Didáctica e Tecnologia na Formação de Formadores   

2 Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior de Educação 

3 Ciência Viva/ IBMC. INEB 

4 Agrupamento de Escolas de Cantanhede 

5 Centro de Aconselhamento e Orientação de Jovens de Coimbra /FPCCSIDA 

6 Universidade do Minho 

7Agrupamento de Escolas do Cerco 

8 E.B. 2,3 Dr. Fernando Peixinho, Oiã 

Resumo 

Neste poster será apresentado um projecto de investigação em curso no Centro de 
Investigação Didáctica e Tecnologia na Formação de Formadores – CIDTFF da 
Universidade de Aveiro, que tem por objectivos: i) analisar o repertório das representações 
de sexualidade e de género simbolizado no discurso dos media enquanto estratégia de 
constituição de identidades e subjectividades culturais; ii) integrar nas competências 
profissionais dos(as) professores(as) a abordagem didáctica de novos suportes, conteúdos e 
linguagens dos media que as crianças e jovens usam no seu quotidiano; iii) avaliar o 
impacte de dispositivos metodológicos de questionamento do currículo cultural desenhado 
pelos media na qualidade da formação inicial e contínua de professores(as). 

 

Palavras-chave: sexualidade, género, media, currículo, formação de professores  

Introdução 

As questões relacionadas com a sexualidade e as diferenças de género atravessam todas as 

instâncias da vida social: do urbanismo às novas tecnologias de reprodução; das relações 

interpessoais à infecção VIH/SIDA; dos direitos humanos à publicidade; do emprego à 

participação pública; da saúde ao lazer; do direito ao turismo; da representação artística aos 

objectos de consumo; da televisão ao cinema; da literatura ao design; da política ao 

jornalismo; da religião à ciência; da Internet aos videojogos (Piot e Cravero, 2007; Cintra 

Torres, 2006; Lipovetsky, 2007; Caetano, 2001; Heller, 2000; Pérez Gauli, 2000; Díez 

Gutiérrez, 2004; Hernández Pezzi, 1998). Contudo, a sua abordagem crítica nos currículos 

escolares e na formação de professores tem sido lenta, difícil e fracturante, pondo em 

confronto actores sociais e discursos que muitas vezes apelam à ciência mas raramente 
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mobilizam os seus saberes e experiências (Veiga et al., 2006; Saavedra, 2005; Ribeiro, 

2004; Teixeira, 2003, Louro, 2000).  

Paralelamente ao silenciamento da sexualidade pelo currículo escolar, o currículo cultural 

produzido pelos media não pára de criar artefactos e conteúdos fortemente marcados por 

concepções de género e sexualidade. Por via de estratégias pedagógicas diferentes das 

privilegiadas no espaço escolar, este currículo cultural também veicula valores, engendra 

saberes, regula condutas e modos de ser, (re)produz identidades, configura relações de 

poder, hierarquiza expressões da sexualidade e ensina modos de ser mulher e de ser 

homem, formas de feminilidade e de masculinidade (Arriaga Flórez et al. 2004; Sabat, 

2001, Louro, 1999) 

A exposição a este currículo cultural é cada vez maior, gerando novas práticas sociais e 

formas de comunicação que afectam as identidades juvenis, aumentando a vulnerabilidade 

a comportamentos de risco. Factores preocupantes como a violência, o sexismo e os 

comportamentos aditivos face aos videojogos e ao cibersexo, aconselham um olhar crítico 

e reflexivo dos professores em relação à publicidade, aos programas de televisão, aos 

videojogos, aos filmes, bem como ao uso da Internet e dos telemóveis que as crianças e 

jovens integram no seu quotidiano (Valleur e Matysiak, 2005, Fisher, 2002).  

Teorias de análise 

As categorias de análise a utilizar no estudo resultam de uma síntese de propostas oriundas 

dos estudos Culturais (Gallagher, 2006; Jonhson et al.,1999; Silva, 1999), do pós-

estruturalismo (Louro, 1998; Silva, 1995; Silva e Moreira, 1995) e da teoria queer  

(Talburt e Steinberg, 2005; Cascais, 2004), aplicadas à abordagem do currículo. As 

questões éticas são enquadradas numa perspectiva de educação para os valores 

(Lipovetsky, 2007; Cachapuz, Praia e Jorge, 2000). 

Questões de investigação 

1. Quais os modos de educar a sexualidade e o género codificados no discurso dos 

media mais influentes nas crianças e jovens? 

2. Que dispositivos metodológicos de questionamento do currículo cultural desenhado 

pelos media,  em matéria de sexualidade e género, são mais eficazes na formação de 

professores do ensino básico? 
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3. Como integrar, em materiais didácticos a utilizar pelos professores do ensino 

básico, abordagens críticas das concepções de género e sexualidade identificadas nos 

jovens e associadas ao discurso dos media? 

Público-alvo 

Professores(as), alunos(as) dos cursos de formação inicial de professores e alunos(as) do 

ensino básico. 

Metodologia 

  O dispositivo metodológico é baseado em abordagens qualitativas e quantitativas de 

análise dos dados. Os métodos, técnicas e objectivos de investigação serão especificados 

através da organização de um continuum que se estrutura em várias fases: 

1ª fase; Leituras exploratórias. 

2ª fase: Delimitação do corpus documental, elaboração de instrumentos de recolha e 

análise de dados, definição do dispositivo metodológico de formação. 

3ª fase: Implementação do dispositivo metodológico de formação incluindo a elaboração 

de materiais didácticos e sua aplicação em sala de aula. 

4ª fase: Avaliação do dispositivo metodológico de formação. 

5ª fase: Publicação do estudo. 

Resultados Esperados  

Espera-se que este estudo possa ter um impacto académico e social através de:  

1. Melhoria das competências de professores e professoras na abordagem crítica do 

discurso dos media em sala de aula e na desconstrução de estereótipos ligados à 

sexualidade e diferenças de género;  

2. Desenvolvimento de novas capacidades de compreensão e de intervenção cívica de 

jovens, na leitura crítica e reflexiva do discurso dos media e na relação comunicativa com 

diferentes identidades sexuais e de género; 

3. Produção de materiais sobre o tema objecto de estudo; 

4. Elaboração de recomendações de suporte a políticas educativas e culturais no 

campo da sexualidade, género e media. 
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Resumo 

Perante a situação contemporânea do conhecimento, em que assistimos a um complexo 
fluxo de interacções entre áreas de saber, é imperativo a necessidade de tratar questões de 
ordem interdisciplinar. No entanto, reconhecemos ainda hoje no contexto escolar a 
excessiva fragmentação disciplinar do ensino e um exemplo marcante dessa fragmentação 
é a dicotomia entre Ciência e Arte. Na verdade, o estudo das relações entre a Ciência e a 
Arte está no fim das prioridades de ensino, se é que é, de todo, considerada.  

Defende-se uma comunicação disciplinar em que Ciência e Arte são vistas como uma via 
estruturante no domínio da Educação e, em particular, da Educação em Ciência, 
enquadrando-se na prática educativa de forma convergente. Trata-se de uma nova relação 
estratégica com o conhecimento e a epistemologia da complexidade de Morin (2000) 
oferece uma adequada sustentação teórica. 

Com base nestes pressupostos epistémicos e na estética de base científica de George 
Seurat, apresenta-se a concepção, desenvolvimento e avaliação de um trabalho recente de 
Educação em Ciência explorando um diálogo Arte/Ciência com base nos conceitos de luz e 
cor e levado a cabo com êxito por uma professora com os seus jovens alunos. 

Palavras-chave: Ciência, Arte, Educação, Educação em Ciências, Interdisciplinaridade 

Introdução 

A proximidade entre Ciência e Arte pode ser traçada de formas distintas ao longo da 

História. Pensar-se numa visão que coloca em pólos diferentes estes dois domínios apenas 

contribui para a fragmentação do conhecimento e da representação do mundo. Pelo 

contrário, discutir e interpretar estes dois campos permite compreender e impor a 

necessidade de uma intersecção com vista a uma abordagem mais significativa do processo 

de construção do conhecimento. 

As aproximações entre estes domínios aparentemente distintos são bem maiores do que 

habitualmente julgamos, sobretudo pela influência recíproca que exercem entre si. O 

paradigma desta aproximação remonta à obra de Leonardo da Vinci (século XVI), descrito 

como modelo do verdadeiro homem renascentista, transversal nos seus conhecimentos. 
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Com Leonardo, a esfera da Arte evidenciou-se, contribuindo para um questionamento da 

actividade científica, fazendo rever os seus princípios e fundamentos. 

Enquanto que a visão tradicional propunha que a Ciência explicasse e a Arte representasse, 

a proposta aqui defendida pretende estabelecer um diálogo entre estes dois domínios de 

conhecimento, Ciência e Arte, que se tornam transversais quando a vanguarda artística 

procura fundamentos na vanguarda científica e vice-versa. Num ponto de vista abstracto, 

podemos afirmar que nunca foi possível existir Ciência sem imaginação nem Arte sem 

conhecimento, e por este motivo assiste-se cada vez mais a uma perspectiva de 

dimensionar a complementaridade entre Ciência e Arte,  

“precisando a distinção entre elas e ao mesmo tempo integrando-as numa 
nova compreensão do ser humano” (Priori, 2004).  

 

A percepção de um conhecimento fragmentado composto por um conjunto de disciplinas 

autónomas e independentes levará apenas a uma visão deturpada da realidade. Esta 

perspectiva disciplinar impede-nos de ver o geral – é o primado do pensamento analítico. 

A especialização compartimenta a compreensão desunindo os saberes e impedindo um 

conhecimento permanente e complexo, uma vez que reduz o todo ao conhecimento das 

partes e o complexo ao simples. Esta divisão parcela e descontextualiza os saberes 

rejeitando a comunicação entre eles uma vez que quando se fecha em si própria não 

permite a sua integração numa concepção global e contextualizada. Esta percepção do 

conhecimento 

“segrega uma organização do saber orientada para policiar as fronteiras 
entre as disciplinas e reprimir os que as tentarem transpor” (Santos, 1987, 
p.46). 
 

Contudo, ao longo dos tempos as 

“transformações sofridas pelas ciências acusaram a importância destas 
recorrências e comprometeram a rigidez dogmática do sistema de Comte. 
Já não é hoje possível conceber o conjunto da ciência, à maneira 
positivista, como um monumento que se construísse andar por andar, sobre 
fundamentos definitivamente assegurados” (Blanché, 1988, p.93). 
 

Defende-se aqui uma relação disciplinar aberta (nomeadamente com a Arte) valorizando 

articulações com outras áreas de saber, pois o conhecimento constitui um campo único e 

complexo. O objectivo comum centra-se na construção de representações e explicações da 

realidade que nos envolve, não existindo domínios absolutos do conhecimento.  
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Neste contexto, é inevitável uma transformação de ordem paradigmática, abrindo a 

possibilidade de um diálogo entre as esferas do conhecimento, destacando 

“a emergência de (novos) elementos transversais às disciplinas e às 
práticas” (Caraça e Carrilho, 2001, p.89). 

Dimensão Educativa 

A educação depara-se com esta problemática de conhecimento, uma vez que assistimos, 

ainda hoje, a uma compartimentação disciplinar e dispersão de saberes, situação que se 

constituiu como obstáculo a um conhecimento global e por isso mesmo torna mais difícil 

de alcançar a unidade complexa do ser humano. O conjunto dos saberes disciplinares 

devem permitir a compreensão da condição humana através de uma interdisciplinaridade, 

conjugando os conhecimentos das ciências humanas e naturais, bem como da 

“contribuição das humanidades, não só filosofia e história, mas também 
literatura, poesia, artes” (Morin, 2002, p.52). 

 

 A interdisciplinaridade na escola deverá constituir-se não como uma aspiração mas como 

uma realidade que vise experiências de ensino de integração de saberes disciplinares, 

reconhecendo as múltiplas vantagens dessa colaboração. Por exemplo, a Arte pode servir 

como ponto de entrada para a discussão do papel da observação em Ciência, em particular 

das relações entre observação e teoria (Cachapuz, 2007). 

A totalidade da realidade não se reduz à soma das partes em que a dividimos, nas palavras 

de Edgar Morin 

“não se trata de abandonar o conhecimento das partes pelo conhecimento 
das totalidades (…) há que conjugá-los” (2002, p.50). 

 

O novo paradigma interdisciplinar pretende um conhecimento global onde os saberes 

progridem através da comunicação entre eles, uma nova visão em que a 

interdisciplinaridade assume um papel relevante e onde 

“a ciência terá de saber articular-se com outros saberes de modo a que 
possa traçar o mapa cognitivo mais adequado em cada momento” (Caraça, 
2001, p.106). 

 

Neste ambiente intelectual de abertura disciplinar torna-se cada vez mais difícil delinear 

linhas de diferenciação entre Ciência e Arte, pois o universo de cada disciplina assenta 

numa pluralidade de conhecimentos. O que está em jogo não é tanto o que separa mas sim 

o que une. É neste sentido integrador que se propõe um diálogo Ciência e Arte, onde 
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através da articulação de conhecimentos específicos da Ciência e da Arte se promove um 

contributo para a aprendizagem global. A partilha de elementos comuns no interior das 

actividades científicas e artísticas, como por exemplo a linguagem, a simbologia ou o 

conhecimento, levam ao reconhecimento de uma cada vez maior abertura e conivência.  

Recorrendo uma vez mais a Edgar Morin e à defesa que faz da necessidade do pensamento 

complexo, 

“pensamento capaz de reunir (complexus: aquilo que é tecido 
conjuntamente), de contextualizar, de globalizar, mas ao mesmo tempo 
capaz de reconhecer o singular, o individual, o concreto” (Morin e Le 
Moigne, 2000, p.207), 

 

é adequado integrar este estudo no quadro da epistemologia da complexidade, tal como a 

Figura 1 documenta, isto é, na intersecção de três grandes esferas do saber. 

 

 

Figura 1 Diagrama de enquadramento teórico do estudo 

 
Um bom exemplo permitindo explorar o diálogo entre Ciência e Arte é o Pontilhismo1 de 

Georges Seurat (1859-1891). Este caso particular serviu de ponto de partida para uma 

proposta de prática pedagógica no 1º Ciclo do Ensino Básico, apresentada neste estudo, 
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explorando as diversas etapas do Pontilhismo de Seurat como ferramentas que permitem, 

aos jovens alunos, compreender articulações entre a Ciência e a Arte. Na verdade, o que 

Seurat inaugura é uma nova estética com base nos trabalhos desenvolvidos no século XIX 

e início do século XX pelo químico Eugène Chevreul e pelo físico Nicholas Rood, sobre as 

teorias da cor, e também pelos estudos de James Maxwell sobre a natureza da luz. 

Chevreul desenvolve o “Círculo de Chevreul” permitindo testar o papel activo do cérebro 

humano na formação das cores através de processos de harmonia e contraste. Rood 

defende que os pintores não deveriam misturar a suas cores mas sim colocar uma 

quantidade de pequenos pontos de duas cores muito perto entre si, que permitem que elas 

sejam misturadas pelo olhar do observador a uma dada distância. De acordo com Düchting 

(2000)  

“as cores chegam aos olhos como luz de diferentes comprimentos de onda 
sendo misturadas na retina” (2000, p.31). 
 

Sob o ponto de vista educacional, são raras as pesquisas que se debruçam sobre este 

objecto de estudo, em particular envolvendo jovens alunos (Ferreira, 2008). Por isso 

mesmo, para nós, o que estava em jogo com este estudo era conceber, desenvolver e 

avaliar uma estratégia de ensino tendo em vista promover uma melhor compreensão das 

sinergias entre Arte e Ciência por alunos do Ensino Básico, explorando os conceitos de cor 

e luz desenvolvidos pelo Pontilhismo de Seurat. 

Desenho e Metodologia 

O Currículo Nacional do Ensino Básico (2004) indica que os alunos devem  

“Usar adequadamente linguagens de diferentes áreas do saber cultural, 
científico e tecnológico para se expressar” (2004, p.15). 
 

Tradicionalmente, a transposição desse objectivo para a prática docente é feito através de 

actividades de ensino de forma segmentada em que as várias dimensões são exploradas 

separadamente. De acordo com a fundamentação e objectivo do estudo, o que estava em 

jogo era pois uma abordagem mais holística do ensino. Inscrevendo-se nos princípios 

orientadores que sustentam o Currículo Nacional bem como o actual Programa do 1º Ciclo 

do Ensino Básico, as actividades desenvolvidas foram concebidas para apoiar a 

compreensão interdisciplinar da relação entre Ciência e Arte no 1º CEB bem como uma via 

promissora para que os alunos se tornassem pensadores activos e críticos. 

1268 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

O estudo seguiu um desenho longitudinal e envolveu 23 alunos (idade média de 8 anos; 

sem grandes rupturas de ordem social) de uma Escola de Ensino Básico (Portugal). O 

trabalho de campo decorreu de Dezembro de 2007 a Maio de 2008, intercalado com outras 

actividades curriculares. Um dos investigadores era a professora desses alunos, com 

formação secundária em Artes, com licenciatura no ensino básico, e com cinco anos de 

experiência profissional nesse mesmo nível de ensino. A professora investigadora estava 

inserida num projecto de desenvolvimento profissional (Mestrado de Educação em 

Ciência) visando articular a pesquisa com a inovação ao nível das suas práticas de ensino 

ou seja, materializar a ideia de professor-investigador do seu próprio ensino (Stenhouse, 

1975). Tais razões aconselharam a escolha de uma metodologia de investigação/acção 

seguindo de perto as quatro fases dos ciclos em espiral ascendente de Carr and Kemmis 

(1986). 

O plano de trabalho incluía sete actividades seleccionadas, de complexidade variável e de 

índole experimental (excepto a última), tendo como objecto o estudo da luz e da cor (nível 

fenomenológico), temas do currículo do ensino básico desses alunos. De certa forma, a 

sequência pedagógica das actividades reflectiu a “transposição” das linhas mestras do 

desenvolvimento histórico da estética de base científica de Seurat. 

A actividade 1 era de contextualização e sensibilização ao tema. As actividades 2 e 3 

visaram uma introdução dos jovens alunos a problemáticas da luz e da cor. A actividade 4, 

de interface, preparou os alunos para as actividades 5 e 6 que já eram de síntese. A 

actividade 7 visou exclusivamente a avaliação (formativa) das aprendizagens, embora 

outros elementos sobre as aprendizagens dos alunos também tenham sido recolhidos em 

todas as actividades anteriores (avaliação contínua). Para cada actividade foi elaborado (i) 

um guião do professor com orientações metodológicas sobre a actividade incluindo uma 

nota de ordem científica sobre o conteúdo a estudar, estratégias de trabalho, actividades e 

questões orientadoras para o docente; (ii) ficha de trabalho do aluno para apoio do processo 

de ensino/aprendizagem, registo das suas respostas e seguindo uma perspectiva de ensino 

centrada no aluno (tipo inquérito): Questão problema (professora; p. ex: “Será que a cor 

está dentro dos objectos?” actividade 2; ou “Será que a luz do Sol é mesmo branca?” 

actividade 3) > Previsão (aluno) > Observação (aluno) > Conclusão, reflexão crítica e 

discussão com os pares (aluno); (iii) relatório crítico da actividade, instrumento de reflexão 

crítica da professora-investigadora sobre dificuldades encontradas e de sua possível 

superação. Um segundo professor esteve presente na sala de aula durante 75% do tempo 
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total como observador externo. Este observador apresentou um relatório crítico sobre as 

actividades observadas possibilitando a triangulação (com os dados dos alunos e da 

professora-investigadora) das fontes de informação e concorrendo assim para aumentar a 

validade e fidelidade do estudo (McNiff, 1988). Através dos relatórios críticos da 

professora-investigadora e do observador externo, dos registos escritos e fotográficos do 

trabalho dos alunos, foi possível uma reflexão crítica sobre a prática de ensino, monitorar 

constantemente o processo de ensino/aprendizagem e proceder a eventuais ajustamentos e 

reformulações (Ferreira, 2008).  

O trabalho dos alunos foi quase sempre organizado em grupos (3 a 4 alunos). De um modo 

genérico, após uma contextualização prévia feita pela professora-investigadora, os alunos 

foram solicitados a pensar sobre as ideias que tinham acerca de fenómenos, a fazer 

previsões sobre os mesmos, a confrontar tais previsões com observações feitas e a reflectir 

sobre o que se observou. Os registos de cada grupo representaram o entendimento 

colectivo desse grupo e não só de quem as escrevia; no caso de alguma opinião divergente, 

o aluno deveria manifestá-la e escrevê-la no quadro (o que aconteceu, em média, uma 

ocorrência por actividade). No final os resultados de cada grupo eram confrontados e 

discutidos pelo colectivo. A linguagem técnica foi deliberadamente simplificada, por 

exemplo: usaram-se os termos “cientista” e “artista” (em vez dos termos mais abstractos 

“ciência” e “arte”, actividade 1); ou ainda “coisas que dão luz” (em vez de “fonte 

luminosa”, actividade 2); “separação da luz” (em vez de “refracção da luz”, actividade 3); 

“cores da luz” (em vez de “frequência” ou “comprimento de onda”, idem); “mistura com o 

olhar” (em vez de mistura óptica, actividade 6). Pelas mesmas razões, foi pedido aos 

alunos que, além do registo escrito, fizessem desenhos ilustrativos, posteriormente 

fotografados. 

Conclusões 

A realização de experiências, explorando actividades quer do âmbito da Ciência quer da 

Arte, permitiu às crianças desenvolver a sua capacidade de descoberta e raciocínio, a sua 

criatividade, sensibilidade e imaginação, adquirindo formas pessoais de expressar o seu 

mundo interior e de representar a realidade envolvente. O carácter lúdico, associado a estas 

actividades, permitiu o envolvimento e o gosto pela descoberta na resolução das situações 

com as quais são confrontados. Os resultados obtidos, quer nas actividades parcelares quer 

na de avaliação final, são encorajadores. 
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As actividades desenvolvidas foram apenas uma selecção entre as que poderiam ser 

levadas a cabo. O fundamental é que esta aprendizagem de Ciência e Arte seja abordada o 

mais cedo possível. A formação de professores, inicial e contínua, não está orientada para a 

abordagem destas temáticas sendo necessário um grande esforço ao nível de políticas 

educativas, organização institucional da formação inicial e contínua dos professores e 

também das escolas para levar a cabo estudos de inovação deste tipo. A questão é 

pertinente tendo em conta os desafios actuais colocados pelo designado processo de 

Bolonha. Na reflexão crítica final feita pela professora-investigadora são de salientar os 

ganhos no seu desenvolvimento profissional (em particular, reflexão crítica sobre as 

práticas, interdisciplinaridade, competências de pesquisa), a participação e relação social 

estabelecida com os alunos, bem como novas aprendizagens dos seus alunos. Como 

principais limitações, é de referir que o carácter qualitativo do estudo não permite 

generalizações estatísticas, no entanto aponta que o mesmo pode servir para análise crítica 

doutros professores (e formadores de professores), eventualmente adaptado aos seus 

contextos de trabalho. 

                                                 
1 O Pontilhismo, também designado de Neo-Impressionismo, foi um movimento artístico da pintura europeia 

do final do Século XIX. Rejeitando o efeito fugaz e as pinceladas livres e irregulares do Impressionismo, esta 

técnica pontilhista aproxima-se mais da Ciência ao separar as cores nas suas componentes básicas, colocando 

justapostos os pequenos pontos de cor e permitindo o processo de mistura óptica, em vez de realizar essa 

mistura na tela. 
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Resumo 

Com o propósito de estimular a pesquisa interdisciplinar dentro do curso de formação de 
professores criou-se a possibilidade de construir o conhecimento químico a partir do 
exercício da linguagem plástica. Tal linguagem diz respeito a estudar os artefatos 
cerâmicos e argilas, desenvolvendo um olhar pessoal com elementos e temática particular 
bem como utilizar da tecnologia e da química dos materiais. No estudo estrutural das 
argilas utilizou-se modelo tridimensional bola/vareta/imã. Ainda no estudo das 
propriedades desvendado o poder do fogo num universo grandioso de interpretações e, ao 
mesmo tempo, um resultado que individualiza  cada um dos participantes. 

 
Palavras-chave: ciência e arte, pesquisa, interdisciplinaridade, silicatos. 

Introdução 

“ Para uma mente completa, 

Estude a arte da ciência, 

Estude a ciência da arte, 

Aprenda a enxergar, 

Perceba tudo se conecta a tudo” 

Leonardo da Vinci 

 

O momento clama por uma mudança no estereotipo do cientista como um homem, sozinho 

em seu laboratório cercado por vidraria. O desconforto com os conteúdos apresentados de 

forma fragmentada e o Universo fechado dos alunos gerou uma perspectiva de reflexão e 

mudança. 

Nessa perspectiva, a integração ciência-arte, torna-se o ponto de convergência para o 

desenvolvimento de diversas atividades. A proposta foca o trabalho em equipe, a ação 

cooperativa em pequenos grupos, a experimentação, a diversidade dos materiais e a 

discussão. 

Este trabalho valoriza a construção de conhecimentos pelo aluno (que elabora conceitos) e 

a extensão do processo ensino-aprendizagem ao cotidiano, às práticas de pesquisa 
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experimental, ao exercício da cidadania e ao resgate do ambiente sócio-cultural, como 

veículo interdisciplinar, contextualizador, humanizador e político. Torna-se : 

a. Interdisciplinar pois buscam-se os possíveis pontos de convergência entre as várias 

áreas e a sua abordagem conjunta propiciando uma relação epistemológica entre as 

disciplinas. É este estabelecimento de relações que possibilita analisar, entender e explicar 

os acontecimentos. 

b. Contextualizador pois incorpora significado ao fazer do aluno, apresenta os 

conteúdos conceituais de forma diferente. 

c. Humanizador pois valoriza as diferenças, resgata o ser no aluno, da o devido valor 

aos conteúdos atitudinais. 

d. Político pois retrata a intencionalidade de cada ação, cada movimento, torna o fazer 

e o ser importantes no contexto escolar. 

Objetivo 

• Desenvolver um olhar diferenciado para a linguagem química, a partir de uma 

linguagem plástica com elementos e temática particular.  

• Estabelecer vínculos com espaços diferenciados de ensino-aprendizagem. 

• Estudar os materiais: argila, colorantes e texturantes . 

• Correlacionar propriedades. 

• Utilizar modelos tridimensionais. 

 

Descrição do desenvolvimento das atividades 

Metodologia 

Alicerçada nos 4 pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a viver, aprender a ser 

e aprender a fazer. Abordagem temática, com textos diversificados e discussões 

relativamente a: Histórico. Tratamento da estrutura dos silicatos. Estudo das argilas. 

Análise de massas ou pastas cerâmicas segundo sua composição. Análise dos materiais 

colorantes e texturantes. Estudo do tratamento térmico. Levantamento dos termos 
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cerâmicos. Reconhecimento e testes de materiais cerâmicos. Montagem de um Mural 

Cerâmico.  

Abordagem temática 

Histórico 

A palavra cerâmica vem do grego keramiké, que significa a arte do oleiro ou keramos, 

"argila" refere-se à manufatura de objetos em barro, posteriormente cozidos. A capacidade 

da argila de ser modelada (plasticidade) quando misturada com água, e de endurecer após 

estar seca e mais firme ainda após a queima, permitiu que ela fosse utilizada na produção 

de utensílios de uso doméstico para o armazenamento de alimentos, vinhos, óleos, 

perfumes, na construção de moradias e urnas funerárias e até como suporte para escrita, ou 

seja, registros gráficos. Todos esses inúmeros usos são importantes para a Arqueologia que 

estuda a história das civilizações baseada em fragmentos desses utensílios. Os estudiosos 

localizam as primeiras cerâmicas no século 5.000 a.C., na região de Anatólia (Ásia 

Menor). Na Grécia, entre 1.000 e 330 a.C., oleiros e decoradores, sempre homens, realizam 

peças de cerâmica, pintadas em geral com cenas de batalhas e de conquistas. A cerâmica 

chinesa, entre 550 e 480 a.C., liga-se à tradição religiosa, aos ritos e cultos. O viajante 

Marco Polo (1254 - 1354), chama a atenção para a beleza da porcelana chinesa, que se 

difunde na Europa através de Veneza, nos séculos XIV e XV. Não apenas objetos, mas 

também técnicas chinesas chegam ao Ocidente, que começa a fazer uso delas já no século 

XVI. Os procedimentos de feitura da porcelana chinesa chegam logo ao Japão, que auxilia 

também a difundi-los. Até dutos cerâmicos foram utilizadas a 4000 AC no antigo Egito e 

na Ilha de Creta, em obras de irrigação, drenagens, transporte de água e coleta de esgotos. 

O Museu Britânico possui uma "manilha cerâmica" retirada de escavações realizadas na 

Pérsia com cerca de 4000 anos e que se encontra em perfeito estado de conservação. 

Tratamento da estrutura dos silicatos  

A alta afinidade do silício pelo oxigênio dá conta da existência de um grande número de 

minerais de silicatos e compostos sintéticos silício/oxigênio. Aproximadamente 75% da 

crosta terrestre é composta de silício e oxigênio.  

As estruturas de silicatos restringem-se ao silício tetracoordenado, tetraédrico, exceto em 

fases estáveis sob altas pressões, bastante raras. As estruturas complicadas de silicatos são 

freqüentemente fáceis de compreender se a unidade [SiO4] for desenhada como um 
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tetraedro, com o átomo de silício no centro e os átomos de oxigênio nos vértices. 

Freqüentemente a simplificação chega a omitir os átomos. Em geral esses tetraedros 

compartilham os vértices ou arestas ou faces, esses dois últimos casos mais raramente. 

Cada átomo de oxigênio compartilhado contribui com um elétron em cada ligação ao 

silício, portanto cada oxigênio terminal, isto é, não compartilhado, provoca o aparecimento 

de uma carga negativa na unidade. Assim, o ortossilicato é descrito como [SiO4]
4 - 

.  

O compartilhamento de um átomo de oxigênio no vértice do tetraedro com um outro átomo 

de silício gera os dissilicatos, [O3Si-O-SiO3]
6-

.  

Aumentando a complexidade tem-se uma série de estruturas mais complexas, tais como o 

compartilhamento total de três átomos de oxigênio dos vértices por átomo de silício resulta 

em estruturas planares, os filossilicatos, com fórmula empírica [Si2O5]
2-

.  

Uma estrutura de camadas de silicato repetidas, ligadas a camadas de hidróxido de 

alumínio, com átomos de oxigênio ou grupos hidróxido em ponte, está presente nos 

minerais de caolim ou argila da China, Al2(OH)4Si2O5.   

Estudo das argilas 

Argila é um material natural, de textura terrosa, de granulação fina, constituída 

essencialmente de argilominerais, podendo conter outros minerais que não são 

argilominerais (quartzo, mica, pirita, hematita, etc), matéria orgânica e outras impurezas.  

Os argilominerais são os minerais característicos das argilas; quimicamente são silicatos de 

alumínio ou magnésio hidratados, contendo em certos tipos outros elementos como ferro, 

potássio, lítio e outros.  

Graças aos argilominerais, as argilas na presença de água desenvolvem uma série de 

propriedades tais como: plasticidade, resistência mecânica a úmido, retração linear de 

secagem, compactação, tixotropia e viscosidade de suspensões aquosas que explicam sua 

grande variedade de aplicações tecnológicas. Os principais grupos de argilominerais são 

caulinita, ilita e esmectitas ou montmorilonita.  

O que diferencia estes argilominerais é basicamente o tipo de estrutura e as substituições 

que podem ocorrer, dentro da estrutura, do alumínio por magnésio ou ferro, e do silício por 

alumínio ou ferro, principalmente, e conseqüente neutralização das cargas residuais 

geradas pelas diferenças de cargas elétricas dos íons por alguns cátions. Como exemplo, 
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argilas constituídas essencialmente pelo argilomineral caulinita são as mais refratárias, pois 

são constituídas essencialmente de sílica(SiO2) e alumina (Al2O3), enquanto que os outros, 

devido à presença de potássio, ferro e outros elementos, têm a refratariedade sensivelmente 

reduzida. A presença de outros minerais, muitas vezes considerados como impurezas, pode 

afetar substancialmente as características de uma argila para uma dada aplicação; daí a 

razão, para muitas aplicações, de se eliminar por processos físicos os minerais 

indesejáveis. Processo este chamado de beneficiamento.  

Em função principalmente das possibilidades de emprego tecnológico, que são 

influenciadas pela gênese e pela composição mineralógica do material, em muitos casos as 

argilas recebem designações como:  

• Argila natural: É uma argila que foi extraída e limpa, e que pode ser utilizada em 

seu estado natural, sem a necessidade de adicionar outras substâncias.  

• Argila refratária: Argila que adquire este nome em função de sua qualidade de 

resistência ao calor. Suas características físicas variam, umas são muito plásticas finas, 

outras não. Apresentam geralmente alguma proporção de ferro e se encontram associadas 

com os depósitos de carvão. São utilizadas nas massas cerâmicas dando maior plasticidade 

e resistência em altas temperaturas, bastante utilizadas na produção de placas refratárias 

que atuam como isolantes e revestimentos para fornos.  

• Caulim ou argila da china: Argila primária, utilizada na fabricação de massas 

para porcelanas. É de coloração branca e funde a 1800°C - pouco plástica, deve ser 

moldada em moldes ou formas pois com a mão é impossível.  

• Argilas de bola (Ball-Clay): São argilas secundárias muito plásticas, de cor 

azulada ou negra, apresenta alto grau de contração tanto na secagem quanto na queima. 

Sua grande plasticidade impede que seja trabalhada sozinha, fica pegajosa com a água. É 

adicionada em massas cerâmicas para proporcionar maior plasticidade e tenacidade à 

massa. Vitrifica aos 1300°C.  

• Argilas para grês: Argila de grão fino, plástica, sedimentária e refratária -  que 

suporta altas temperaturas. Vitrificam entre 1250 - 1300°C. Nelas o feldspato atua como 

material fundente. Após a queima sua coloração é variável, vai do vermelho escuro ao 

rosado e até mesmo acinzentado do claro ao escuro.  
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• Argilas vermelhas: São plásticas com alto teor de ferro resistem a temperaturas de 

até 1100°C porém fundem em uma temperatura maior e podem ser utilizadas com vidrados 

para grês. Sua coloração é avermelhada escuro quando úmida chegando quase ao marrom, 

quando biscoitada a coloração se intensifica para o escuro de acordo com seu limite de 

temperatura de queima.  

• Bentonite: Argila vulcânica muito plástica, contém mais sílica do que alumínio, se 

origina das cinzas vulcânicas.  Apresenta uma aparência e tato gorduroso, pode aumentar 

entre 10 e 15 vezes seu volume ao entrar em contato com a água. Adicionada a argilas para 

aumentar sua plasticidade. Funde por volta de 1200°C.  

Análise de massas ou pastas cerâmicas segundo sua composição  

Além das argilas existem outros materiais cerâmicos que misturados às argilas produzem 

as chamadas massas ou pastas cerâmicas. Alguns são adicionados como anti-plásticos e 

outros como fundentes. Os anti-plásticos reduzem o encolhimento das argilas quando 

secam, enquanto os fundentes abaixam a temperatura de vitrificação destas. Às massas 

cerâmicas podemos adicionar Bentonite, Caulim, Carbonato de Cálcio, Quartzo, Dolomita, 

Feldspato, Talco e Chamote.  

Os objetos cerâmicos podem ser produzidos através da mistura de duas ou mais  argilas  

que misturadas irão adquirir uma característica própria e formarão o que chamamos de 

massa cerâmica. Porém, desde que sejam compatíveis entre si, as argilas ou massas 

cerâmicas podem ser utilizadas juntas para a execução de um corpo cerâmico. Há misturas 

com argilas de tons diferentes o que possibilita um efeito muito interessante. Mas para 

serem misturadas na modelagem, as argilas ou massas precisam ser testadas quanto ao 

índice de retração, ou seja, a porcentagem do encolhimento em função da saída da água. 

Entendem-se como compatíveis as que encolhem em proporção semelhante não 

apresentando, portanto rachaduras durante a secagem e a queima.  

As massas cerâmicas podem ser classificadas de maneira geral em dois grupos, no primeiro 

as porosas (não vitrificadas), e as vitrificadas. São compostas por diferentes argilas e 

outros materiais cerâmicos. 

• PORCELANAS - Produzidas com argilas brancas, com 30 a 65% de caulim; 20% 

a 40% de feldspato e com 15 a 25% de quartzo. Há variações quando se fala de porcelanas 

especiais como as produzidas pela Manufatura Nacional de Sèvres, na França.  
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• PORCELANA DE OSSOS - (Boné China) Pasta dura e translúcida, branca e fina, 

composta basicamente de ossos calcinados (fosfato de cálcio), que atua como fundente. Na 

sua composição entram aproximadamente uns 50% de ossos calcinados, uns 25% de 

feldspato e outros 25% de caulim. A temperatura para queima está entre 1200 e 1250°C  

• LOUÇA - Granito, Pó de pedra, Maiólica ou Faiança, são denominações especiais 

que caracterizam determinadas produções. A massa da louça é menos rica em caulim do 

que a porcelana e é associada a argilas mais plásticas. São massas porosas de coloração 

branca ou marfim e precisam de posterior vitrificação.  

• GRÉS - Massa que queima alto como a porcelana e também de grande dureza. Em 

sua composição não entram argilas tão brancas ou puras como na porcelana o que 

apresenta possibilidades de coloração avermelhada, branca, cinza, preto, etc. Depois de 

queimadas são impermeáveis, vitrificadas e opacas. A temperatura de queima vai de 

1150°C a 1300°C.  

• TERRACOTA ou ARGILA VERMELHA - Popularmente conhecida como 

barro. De grande plasticidade e em sua composição entram uma ou mais variedades de 

argilas. Produzidas sem tanta preocupação com seu estado de pureza, quando queimadas 

no máximo até 1100°C adquirem colorações que vão do creme aos tons avermelhados, o 

que mostra o maior ou menor grau da porcentagem de óxido de ferro. Formadas por argilas 

ferruginosas.  

• MASSAS REFRATÁRIAS - Possuem um ponto de fusão muito alto, além de 

1600°C. Podem suportar vários choques térmicos e em sua composição não deve haver 

ferro. São massas argilosas misturadas com chamote de argilas petrificadas, que foram 

trituradas e queimadas.  

Análise dos materiais colorantes e texturantes.  

Corantes e pigmentos cerâmicos 

Para conferir coloração aos esmaltes e massas, são adicionados materiais denominados 

corantes. A formação da cor pode ocorrer de três maneiras:  

• por solução de íons cromóforos, geralmente, metais do grupo de transição (Cr, Cu, 

Fe, Co, Ni, Mn, U e V).  
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• por dispersão coloidal de metais ou metalóides ou composto químico (Ouro, Prata e 

Cobre).  

• por dispersão de cristais coloridos (pigmentos cerâmicos).  

O processo de fabricação dos pigmentos cerâmicos compreende as etapas:  

• pesagem, mistura e moagem das matérias-primas (óxidos e outros compostos 

químicos);  

• acondicionamento da mistura moída em recipientes ou caixas refratárias;  

• calcinação em temperaturas que variam de 1200 ºC a 1300 ºC;  

• lavagem do material calcinado para eliminação de eventuais materiais solúveis;  

• moagem;  

• ensacamento, armazenamento e distribuição.  

Enquanto que os óxidos corantes são pouco estáveis em temperaturas elevadas e no meio 

em que se encontram imersos, gerando cores pouco constantes ou reprodutíveis, os 

pigmentos cerâmicos são estruturas inorgânicas, as quais são capazes de desenvolver a cor 

e estabilizá-la em altas temperaturas e aos agentes químicos, resistindo os ataques 

agressivos causados pelos vidrados devido a ação fundente de seus componentes, em 

outras palavras são compostos insolúveis ou que sua solubilidade não é significativa.  

Texturantes 

Para conferir textura aos esmaltes e massas, são adicionados materiais  inorgânicos: de 

metais a óxidos, carbonatos ou sulfatos, ainda argilas de diferentes granulometrias; bem 

como materiais orgânicos, tais como: serragem, folhas, sementes. 

Estudo do tratamento térmico 

Utilização de atmosfera oxidante ou redutora possibilita uma gama enorme de variações 

cromáticas. 

Termos cerâmicos: 

 Argilominerais, argila, massas, colorantes, texturantes, vidrados, engobes, queima, raku. 
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Reconhecimento e testes de materiais cerâmicos.  

 Observe os sólidos que se encontram sobre a mesa. 

Utilizando o tacto procure descrevê-los, anotando suas observações. 

Utilizando agora uma lupa procure observar melhor. 

 

Pegue uma pequena porção dos sólidos separadamente e molhe-os, tente fazer uma bola ou 

uma minhoca. Anote suas dificuldades e facilidades em executar tal tarefa. 

 

Separe uma pequena porção de cada sólido, colocando-os sobre um suporte plano e pingue 

algumas gotas de vinagre. Observe o que acontece.  

 

Montagem de um Mural Cerâmico 

A partir de placas montou-se o Mural, mostrado na figura 1. 

 

 

Figura1: Mural Cerâmico 

 

Resultados e Discussão 

À medida que o texto, escolhido pelo professor foi sendo apresentado aos alunos, os 

mesmos foram testando os materiais dispostos sobre as bancadas, fazendo assim, uma 

conexão entre conteúdos teóricos e as propriedades físicas. No estudo de algumas 

propriedades tais como contração e desidratação, foram confeccionadas placas de 

dimensões 5cm x 10 cm. Para as estruturas utilizou-se modelo bola/vareta/imã e uma série 

de estruturas podem ser vistas nas figuras  2, 3, 4 e 5.  
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Figura 2: Estrutura relativa a propriedade da maleabilidade 

 

 

 

Figura 3: Desbobramento de uma estrutura molecular: tetraédro 

  

 

 

 

Figura 4: Estrutura dos tetraedros de silício 

 

                                       

Figura 5: Estrutura dos Silicatos 
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Conclusão 

Nessa perspectiva de pesquisa criou-se a possibilidade de construir o conhecimento 

químico a partir do exercício da linguagem plástica, desenvolvendo um olhar pessoal com 

elementos e temática particular bem como utilizando da tecnologia e da química dos 

materiais. No estudo dos materiais: argila, colorantes e texturantes foi desvendado o poder 

do fogo num universo grandioso de interpretações e, ao mesmo tempo, um resultado que 

individualiza  cada um dos participantes. 

Com o foco nos 4 pilares da educação tem-se: 

a) O aprender a conhecer: relaciona-se aos conteúdos conceituais relativos a 

estrutura dos silicatos e propriedades. 

b) O aprender a viver: contempla a diversidade de opiniões, a vivência dos alunos, 

os valores de cada um bem como seus saberes pessoais. 

c) O aprender a ser: relaciona-se com as atitudes dos participantes, com o 

desenvolvimento de um olhar crítico perceptivo. 

d) O aprender a fazer: corresponde a construção de um Mural Cerâmico. 
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Resumo:  

O estudo pretende estimular o ensino da ciência através da história da arte, utilizando 
conhecimentos anatômicos baseados em manifestações artísticas, tendo o corpo humano 
como tema. O público alvo serão professores da Educação Básica, tendo como estratégia 
uma oficina com o tema: “A anatomia do corpo humano através da arte”. Pretende-se 
desenvolver atividades teórico-práticas com estratégias apoiadas na história da arte, a arte e 
a linguagem do corpo e a ciência e o corpo. A proposta pretende despertar o interesse pelo 
ensino de ciências por meio da arte, utilizando a história da arte como alternativa para o 
ensino.  

Palavras Chave: Anatomia do corpo humano, Ciência e arte, História da arte 

 Introdução 

A relação entre a ciência e arte tem sido pouco valorizada no ensino. O homem enquanto 

ser imagético, retém a imagem e reproduz esteticamente suas representações mentais, 

capturadas em sua relação com o mundo. Estas percepções se processam em um contexto 

histórico, científico e cultural que fornece os referenciais inspiradores para a produção 

artística. 

Tanto a Biologia quanto a arte utilizaram-se do corpo como objeto de estudo, buscando 

compreender os mistérios da anatomia humana através da ciência e revelando-os através da 

arte. 

Este trabalho tem como objetivo contribuir para a compreensão do binômio arte-ciência, 

contextualizando o conceito de corpo nas diversas fases da história da arte. Esta proposta 

pretende romper com as concepções cristalizadas e reducionistas a respeito do 

conhecimento da ciência através da arte, tão presente nas escolas. Para tanto, elaborou-se 

uma proposta de oficina que pretende relacionar o universo científico e o artístico-cultural, 

estimulando a criação de propostas inovadoras que aliem os conhecimentos biológicos a 

histórica da arte e da ciência através dos tempos. 
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 A anatomia do corpo através da arte 

Pela falta de uma relação mais lúdica entre o corpo físico e a sua representação imagética 

tem-se negligenciado aspectos essenciais na interface entre ciência e arte, menosprezando-

se representações recheadas de informações simbólicas, culturais, míticas e ideológicas. O 

corpo tem sido um enigma que, tanto a ciência quanto a arte tentam desvendar. Novaes 

(2003, p.8) descreve a evolução dos estudos sobre ciência e corpo: 

 [...] a relação ciência-corpo não é nova. Pelo menos desde a Renascença, o 
corpo do homem vem sendo desvelado. Primeiro foi a pele, em seguida 
outras camadas, chegando-se aos músculos e tendões. Por fim, o crânio é 
aberto, pondo a nu o chamado “órgão da alma”, “regulador central desta 
máquina de ossos e músculos”. O desenvolvimento das artes mecânicas abre 
para o mito do homem artificial, inspirado no homem-máquina de La 
Metrie. Vaucanson constrói “anatomias moventes”, reproduções mecânicas 
da respiração, da digestão, movimentos do corpo, e até mesmo mecanismos 
da circulação do sangue. Merleau-Ponty chega a evidenciar uma 
coincidência de interesses, no século XVII, entre o autômato, nas 
experiências científicas, e a perspectiva, nas artes: tanto o autômato como a 
perspectiva davam a ilusão de realidade. Depois de muitas experiências na 
anatomia, os séculos XIX e XX são dominados pela teoria celular na 
biologia e pela patologia celular na medicina. Por fim, a ciência decifra o 
código genético, e o século XXI entra de maneira irreversível na 
biotecnologia.    

O estudo da anatomia, em seu processo histórico de construção, evoluiu muito. Buscando a 

compreensão da origem da anatomia, Queiroz (2005, p.3) destaca: 

A palavra Anatomia é derivada do grego anatome (ana = através de; tome = 
corte). Dissecação deriva do latim (dis = separar; secare = cortar) e é 
equivalente etimologicamente a anatomia (Gray, 1977; Gardner, Gray e 
O’Rahilly, 1978). Contudo, atualmente, Anatomia é uma disciplina ou 
campo de estudo científico, enquanto dissecação é uma técnica usada para 
estudar a estrutura do corpo (Moore, 1990). Anatomia Humana é a ciência 
que estuda as estruturas do corpo humano sendo considerada como 
fundamento para as ciências médicas (Didio, 1974) e para tal utiliza-se 
como material de ensino e estudo o cadáver humano que, contribuiu e tem 
contribuído através dos séculos, com os ensinamentos e aprendizagem das 
maravilhas do corpo humano. 

Apesar do termo anatomia originariamente tratar de processos dissecativos, seu campo de 

estudo ampliou-se, propiciando a compreensão da estrutura corporal não somente 

biologica, mas considerando aspectos históricos, filosóficos, éticos e estéticos. Para 

Dangelo; Fattini (2007), a anatomia é a ciência que estuda o corpo humano, nomeando e 

descrevendo sua estrutura constituinte macro e microscopicamente. A arte surge, neste 
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sentido, para expressar os conhecimentos anatômicos de um corpo que vive e que se 

constitui através da manifestação de seu conhecimento sobre si mesmo. 

Grandes gênios de nossa civilização representaram artisticamente conhecimentos que nem 

sempre podem ser traduzidos literalmente através de textos racionais e técnicos. A estética 

da ciência se corporifica através do cientista-criador que, como todo artista, tem o sonho de 

produzir o inusitado, de descobrir caminhos ainda não percorridos, dando significado a 

fatos e coisas que o senso comum naturaliza. 

A representação da anatomia do corpo na história da arte 

Tendo como referencial teórico os estudos de Capra (2008); Barreto e Oliveira (2006); Eco 

(2004); De Masi (2003); Novaes (2003); Sennett (2001); e as revistas Bravo! (2008) e 

Colóquio, Educação e Sociedade (1994), além de sites especializados e periódicos 

científicos sobre anatomia e história da arte, realizou-se uma breve retrospectiva histórica 

da representação da anatomia humana na história da arte.   

O homem da Pré-história foi por muito tempo, equivocadamente, considerado incapaz de 

produzir registros estéticos. No período Paleolítico, o homem era um observador atento dos 

animais e da natureza em si, caracterizando-se principalmente pela representação 

animalista ou zoomórfica.  

Através da arte parietal ou rupestre o conhecimento de anatomia era expresso através do 

conhecimento dos animais. O homem paleolítico cria pinturas com a noção de movimento 

bem realista. Como exemplo existe Lascaux, na França; Foz Côa, em Portugal e a Caverna 

de Altamira, na Espanha. 

Figura 2: Pinturas parietais e rupestres 

  
Lascaux (França)                           Foz Côa (Portugal)                          Altamira (Espanha)     

Fonte: http://artescnsf.wordpress.com/2008/06/22/historia-arte-gestos-parte-i/ 
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No registro da anatomia humana, a Vênus de Willendorf expressa a racionalidade do 

homem do paleolítico e seus conhecimentos sobre a anatomia feminina, representada 

através do exagero nas formas.    

Figura 1: Vénus de Willendorf. Estatueta do período Paleolítico, Vale do Danúbio, Áustria. 
 

 

Fonte: http://ruodger.wordpress.com/portfolio/estudos/paganismo/ 

No Neolítico, o animalismo é substituído pela figura humana, passando a fazer parte do 

universo representativo. Através de uma pintura esquemática, a anatomia do homem é 

representada de forma universal e generalizável. As pinturas do sítio arqueológico do 

Piauí, no Brasil, caracterizam esta fase. 

Figura 3: Arte Rupestre. Piauí, Brasil. 

 

Fonte:http://3.bp.blogspot.com/_hbaKawTe_B8/R1TqLbhfAGI/AAAAAAAABQk/I2sRiWMAz_Y

/S300/Foto_capa1b_logo.jpg 

Na História Antiga, o universo corporal é traduzido através das imagens e da escrita, 

ampliando e reforçando o discurso imagético.  

Na Mesopotâmia, as esculturas expressavam um corpo rígido, com poucos detalhes 

anatômicos. Utilizavam-se da lei da frontalidade, colocando cabeças, pernas e pés de perfil 
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e o busto de forma frontal. O olho é destacado, pois é o referencial anatômico de diálogo 

com mundo. 

Figura 4: Pinturas do Palácio de Mari. 

 

Fonte: http://historiarte.net/descubrimientos/mari.html 

No Egito, esculpiam-se faraós e deuses com aparência serena e corpos desproporcionais 

visando a demonstração de poder e força. Na pintura, utilizava-se a lei da frontalidade, 

com corpos esquemáticos, rígidos e sem representação de movimento.  

Nas tumbas a arte surge a partir do imaginário a respeito da eternidade da alma. A 

preocupação religiosa estava relacionada ao destino após a morte, pois o corpo íntegro 

garantiria a continuação da vida. Os egípcios desenvolveram conhecimentos aprofundados 

de anatomia e fisiologia. Conheciam ossos, juntas, músculos e tendões sem violar o corpo, 

pois não poderiam danificar os corpos ao mumificá-los ou embalsamá-los. Queiroz (2005)  

Figura 4: Mumificação 

 

Fonte: http://sabedoriaevida.zip.net/images/EGITO11A.JPG 
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Na Grécia, a arte é antropocêntrica, tendo o corpo humano como foco. As esculturas 

representam a idealização do divino através do corpo humano, transcendendo aos aspectos 

corpóreos.  

A escultura grega Laocoonte é um exemplo dessa visão, onde a representação da tensão da 

musculatura ocorre em oposição ao rosto calmo e sereno. Winckelmann (1797) citado por 

Eco (2004) 

Figura 5: Escultura Laocoonte e seus filhos, Museu do Vaticano - Roma 

 

Fonte: http://images.google.com.br/images?gbv=2&hl=pt-

BR&sa=1&q=Laocoonte&btnG=Pesquisar+imagens&aq=f&oq= 

Em Roma, a arte era utilitarista e voltada aos interesses do estado. Representando poder, o 

rosto de autoridades era esculpido em bustos de forma realista.  

Utilizavam a pintura mural, onde os corpos eram mitificados e divinizados nas paredes das 

casas, tendo Pompéia e Herculano como exemplos desta prática.  

Figura 6: Fresco de uma casa de 
Herculano 

 

 
 

Fonte: 
http://fotocache01.stormap.sapo.pt/fotostor
e01/fotos//e9/86/1b/2715361_5Huma.jpeg 

 

Figura 7: Busto de Alexandre, o Grande.  
Museu Capitoline de Roma. 

 

 
Fonte: 
http://www.discoverybrasil.com/guia_grecia/gre
cia_expansao/grecia_alexandre_grande/index.sht
ml 

Na Idade Média a anatomia do corpo é transfigurado, passando a ser subjetiva e proibida. 

Com base no sofrimento, os corpos são pálidos e desproporcionalmente alongados, 
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geralmente encobertos, como nas pinturas Bizantinas. A influência da igreja impede o 

conhecimento científico do corpo, que passa a ser estudado através da comparação da 

anatomia humana com os órgãos dos animais. 

Figura 8: Mosaico italiano: A imperatriz Teodora e sua corte, 547. 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Theodora_mosaik_ravenna.jpg 
O homem moderno se instaura no Renascimento, a partir do retorno aos ideais greco-

romanos e o resgate do corpo como objeto da produção artística. O retrato surge como 

expressão de identidade e a ciência recupera sua autonomia, tendo como diferencial o 

artista cientista.  

Como representante principal desta fase, temos Leonardo da Vinci (1452-1519) que com 

genialidade representou a anatomia humana. Estudou o corpo e suas proporções e seus 

movimentos, órgãos internos, o fluxo sangüíneo, a reprodução e o desenvolvimento 

embrionário. Desenhou estruturas anatômicas de forma diagramática, representando  

demonstrações do funcionamento das diversas partes do corpo. Capra (2008). Andreas 

Versalius (1514 -1564), médico, considerado “Pai da Anatomia” cria o primeiro tratado 

anatômico, associando texto e ilustrações belíssimas do corpo humano. 

Figura 9: Wallpaper de desenhos sobre a anatomia de Da Vinci - Filipe Acosta 

 

Fonte: http://www.thoo.com.br/wp_artistas/wp_anat_davinci.htm 
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Michelangelo Buonarroti, outro expoente como artista cientista, deixou na Capela Sistina 

uma verdadeira aula de anatomia, com ossos, nervos, músculos, vísceras, artérias e órgãos 

humanos camuflados em meio a cenas bíblicas. Barreto e Oliveira (2006) 

Figura 10: A Criação de Adão. Michelangelo, 1511. Capela Sistina, Vaticano, Itália. 

 

 

Fonte: http://novahistorianet.blogspot.com/2009/01/o-renascimento-cultural.html 

No Barroco, período altamente religioso, o corpo passa a ser representado de forma 

contorcida e dramática, com a teatralização nas obras. Caravaggio representa a pintura que 

busca a união entre o profano e o sagrado em um corpo comum. Rembrandt foi exímio no 

uso do claro e escuro, sendo grande conhecedor de anatomia, utilizando-se deste tema em 

seus quadros. Como exemplo, a pintura “A aula de anatomia do Dr. Tulp”, sobre a 

dissecação de um cadáver. 

Figura 11: A aula de anatomia do Dr. Tulp.  Rembrandt, 1632. 
 

 
 

Fonte: http://cienciahoje.uol.com.br/controlPanel/materia/view/906 
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No período Neoclássico ocorre à volta ao corpo idealizado, retratado a partir da inspiração 

Greco-romana. O corpo é representado com a palidez da pele ligada a textura das 

esculturas clássicas, com uma imagem realista.   

Figura 13: A morte de Marat. Jacques-Louis David, 1793. 

 

Fonte: http://images.google.com.br/images?gbv=2&hl=pt-

BR&sa=1&q=A+morte+de+Marat&btnG=Pesquisar+imagens&aq=f&oq= 

O modernismo é a quebra dos paradigmas das escolas anteriores. Até então o registro da 

realidade era função direta do pintor, com seus conhecimentos sobre anatomia. Agora é a 

fotografia e o cinema que capturam esta realidade. A ciência está com os impressionistas, 

pois o foco passa a ser o estudo da luz e seus efeitos na pintura, destacando-se Claude 

Monet, Edgard Degas, Édouard Manet, Paul Cêzanne.  

Ao não precisar ater-se ao corpo enquanto realidade, o corpo passa a ser representado 

como subjeção. Surgindo assim, movimentos como impressionismo, cubismo, surrealismo, 

dadaísmo, expressionismo, entre outros. 

Figura 14: Os banhista. Paul 
Cézanne, 1890. 

 

 
 
Fonte:http://images.google.com.br/
images?gbv=2&hl=pt-
BR&q=Paul+C%C3%AAzanne+-
+Os+banhistas&sa=N&start=18&n
dsp=18 

Figura 15: O Abaporu. 
Tarsila do Amaral, 1928. 

 

 
 
Fonte: http://observarte.zip.net/ 

 

Figura 16: Les Demoiselles 
D’Avignon. Pablo Picasso, 

1907 
. 

 
 

Fonte:http://images.google.co
m.br/images?gbv=2&hl=pt-
BR&sa=1&q=cubismo&btnG
=Pesquisar+imagens&aq=f&o
q= 
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No Pós-modernismo um novo olhar para a anatomia humana redefine a noção de corpo. O 

computador cria imagens de cunho artístico, unindo ciência, tecnologia e arte. O corpo 

passa a ser um produto, com padrões estabelecidos de beleza e estética de cunho midiático. 

O photoshop cria corpos “perfeitos” e mundializa padrões estéticos idealizados, visando o 

consumo de um corpo inexistente e inatingível. A taxidermia transforma-se em plastinação 

e, apesar de sofrer críticas e questionamentos de cunho ético, Gunther von Hagens busca a 

articulação da anatomia humana e a arte.  

Figura 17: Pop Art 

 

Fonte: 
http://4.bp.blogspot.com/_W655jD7l
9Fo/SPoj_JqTC2I/AAAAAAAAAF4
/iWICHeaVBlo/s400/pop.jpg 

 
Figura 18: Gisele 

Bündchen em 
campanha publicitária 

da Grendene 

 

Fonte: 
http://images.google.com.br/i
mages?gbv=2&hl=pt-
BR&sa=1&q=propaganda+co
rpo&btnG=Pesquisar+imagen
s&aq=f&oq= 

Figura 19: Plastinação, 
Gunther von Hagens. 

  

 
Fonte: 
http://images.google.com.br/i
mages?gbv=2&hl=pt-
BR&q=Gunther+Von+Hagen
s&sa=N&start=0&ndsp=18 

O ensino da anatomia através da arte 

Ao trabalhar o ensino de Biologia através da história da arte como agente facilitador da 

aprendizagem, desmistifica-se o conceito de corpo como informação única e estereotipada. 

A representação do corpo é construída culturalmente e a escola, ao trabalhar com crianças 

e adolescentes, deve levar em consideração este fato. Os alunos conhecem e representam o 

mundo através do corpo e, ao estudá-lo na escola, descorporificam-se, distanciando-se do 

que os constitui enquanto ser. Este “corpo” estudado na escola não deve ser somente o 

corpo biológico, mas deve refletir a pluralidade de perspectivas, contradições, 

experimentações, definições e expressões éticas e estéticas que integram a evolução do 

pensamento anatômico em todas as épocas, que é irredutível e complexa. 
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No ensino da anatomia humana, dialeticamente ciência e arte podem constituir um “corpo” 

de conhecimentos. Através da história da arte, resgatar-se-ia problemáticas (e soluções 

originárias e características de cada época a respeito da estética na ciência em relação a 

corporeidade e a anatomia humana. Segundo Bachelard (1996, p.51) “É preciso então 

reavivar a crítica e pôr o conhecimento em contato com as condições que lhe deram 

origem, voltar continuamente a esse ‘estado nascente’ que é o estado de vigor psíquico, ao 

momento em que a resposta saiu do problema.” 

Utilizando-se de forma multidimensional a história da arte, o estudo sobre o corpo recupera 

seu sentido originário, ou seja, torna-se uma descoberta, um desafio em busca do 

desvelamento da trajetória das hipóteses e descobertas da humanidade a respeito do 

homem e sua constituição anatômica. 

Em sala de aula, o professor deve instigar as perguntas, a problematização da compreensão 

de corpo nas diversas épocas históricas e da estética enquanto expressão do conhecimento 

anatômico em todos os tempos. O uso da imagem e da representação do conhecimento do 

corpo no passado promoverá uma releitura da trajetória das concepções e conceitos 

anatômicos através dos conhecimentos científicos e estéticos do presente. 

Metodologia 

Este trabalho é uma proposta de oficina de Ciência e Arte e tem como público alvo 

docentes da Educação Básica. Através de um levantamento bibliográfico sobre a evolução 

do conhecimento anatômico através da história da arte, estabeleceu-se uma linha temporal, 

baseada no grau de representatividade das obras artísticas em cada época, sendo o eixo 

norteador das seguintes etapas:  

HISTÓRIA DA ARTE: Exposição oral, com recursos multimídia, sobre a representação 

anatômica do corpo nos diversos períodos da história da arte. Esta etapa será enriquecida 

através da exibição de vídeos, imagens e impressos. 

ARTE E LINGUAGEM DO CORPO: Serão realizadas atividades de observação e 

vivências corporais e sinestésicas onde, através da mimese se reproduzirá o tema proposto 

pelo artista. Também serão realizadas reproduções e releituras de esculturas com o uso de 

materiais alternativos. Para a realização das atividades serão utilizadas obras consagradas 

dos diversos períodos da história da arte e seus principais representantes, envolvendo tanto 
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pinturas quanto esculturas, em interface com as descobertas científicas inerentes aos 

mesmos períodos.   

CIÊNCIA E CORPO: Serão realizadas atividades de reconhecimento da anatomia do 

corpo através de imagens e representações gráficas veiculadas em produções de origem 

científica (atlas do corpo humano. livros, vídeos científicos, e outros.), estabelecendo-se 

um paralelo entre o desenvolvimento dos conhecimentos anatômicos e a arte. Serão 

realizadas atividades envolvendo pintura, desenho, escultura, colagem, entre outros. 

Ao final da oficina, os participantes farão uma avaliação das atividades propostas e darão 

sugestões para sua aplicação no contexto escolar.  

 Resultados Esperados 

A oficina pretende levar aos docentes uma nova percepção do ensino de ciências através da 

arte, baseando-se na história da arte em paralelo com a trajetória da evolução do 

conhecimento científico. Pretende-se despertar o interesse por uma ciência dinâmica e 

lúdica, onde a arte traduz o conhecimento científico esteticamente. 

É imprescindível que os professores percebam que a ciência não tem fim em si mesma e 

pode dialogar com outras áreas do conhecimento. No caso específico do estudo anatômico 

do corpo humano, é preciso repensar as práticas pedagógicas desenvolvidas até então, 

diversificando abordagens, metodologias e materiais, utilizando a história da arte como 

uma alternativa para a melhoria na qualidade do ensino.  

Referências Bibliográficas 

Bachelard, G. (1996). A formação do espírito científico: Contribuição para uma psicanálise do 

conhecimento. Tradução ABREU, E. S. Rio de Janeiro: Contraponto.  

Barreto, G.; Oliveira, M. G. (2006). A arte secreta de Michelangelo: Uma lição de anatomia na 

Capela Sistina. São Paulo: ARX. 

Bravo! (2008). 100 obras essenciais da pintura mundial. Edição especial. São Paulo: Abril. 

Capra, F. A (2008). A ciência de Leonardo da Vinci: Um mergulho profundo na mente do grande 

gênio da Renascença. Tradução: COSTA, B. São Paulo, Cultrix.  

Colóquio: Educação e Sociedade (1994). Fundação Calouste Gulbenkian. 5 ed. , mar.1994.  

Dangelo, J. G.; Fatinni, C. A. (2007). Anatomia humana sistêmica e segmentar. 3 ed. São Paulo, 

Atheneu,. Disponível em: 

1296 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=TPXGXG&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=449183&p=1&sid=17511824411517822445895411&k5=1F52FEF2&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=TPXGXG&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=449184&p=1&sid=17511824411517822445895411&k5=1F52FEF2&uid=


XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

http://sare.unianhanguera.edu.br/index.php/anudo/article/view/683/526. Acesso em: jun. de 

2009. 

De Masi, D. (2003). Criatividade e grupos criativos. Tradução: Manzi, L.; Figueiredo, Y.  Rio de 

Janeiro: Sextante. 

Eco, U. (2004). História da beleza. Tradução AGUIAR, E. Rio de Janeiro, Record. 

Novaes, Adauto. (2003). O homem-máquina: a ciência manipula o corpo. Companhia das Letras. 

Queiroz, C. A. F. (2005). O uso de cadáveres humanos como instrumento na construção de 

conhecimento a partir de uma visão bioética. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Católica de Goiás: Goiás. Disponível em: 

http://tede.biblioteca.ucg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=46. Acesso em: jun. de 

2009. 

Sennett, R. (2001). Carne e pedra: O corpo e a cidade na civilização ocidental. 2 ed. Tradução 

REIS, M. A. Rio de Janeiro, Record. 

Tavano, T. T.; Oliveira, M. C. (2008). Surgimento e desenvolvimento da ciência anatômica. 

Anuário de produção acadêmica docente. V. II, n. 3. São Paulo: Anhanguera Educacional. 

1297 

http://sare.unianhanguera.edu.br/index.php/anudo/article/view/683/526
http://tede.biblioteca.ucg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=46


XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

Percepções em Laranja – a Ciência numa explosão de cor 
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Resumo 

As oficinas “Percepções em Laranja” tiveram a sua génese no desafio lançado pela 

coordenação da actividade Percepções (projecto Sentidos da Ciência – Escola de Ciências 

da Universidade do Minho) à Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva (BLCS) para que, em 

estreita parceria, associasse uma actividade lúdico-pedagógico-científica à Hora do Conto 

(actividade permanente da BLCS destinada a crianças do primeiro ciclo do ensino básico). 

Ao longo de três meses tiveram lugar nove sessões compostas pelo conto “Como se faz 

cor-de-laranja” de António Torrado, seguidas de sessões temáticas em que se abordaram de 

modo divertido, mas criterioso, diversos assuntos relacionados com a Biologia, a Física, a 

Geologia, a Matemática e a Química. Estes momentos foram dinamizados por professores 

da Escola de Ciências da Universidade do Minho (ECUM), dando-se especial relevo à 

participação activa das crianças e ao despertar da sua curiosidade para aspectos científicos 

do dia-a-dia. 

Objectivo 

Despertar em crianças de 1o ciclo, naturalmente curiosas, as competências transversais 

associadas à utilização correcta dos sentidos, imprescindíveis ao seu crescimento como 

cidadãos  conscientes e responsáveis na procura das respostas  às questões do dia-a-dia. 

Descrição 

A construção de uma sociedade com capacidade de decisão matura e fundamentada, bem 

como detentora de um verdadeiro espírito de cidadania, depende da implementação de uma 

série de medidas pelas quais passam, entre outras, a estimulação do pensamento crítico 

desde tenra idade e, através do esclarecimento, a destruição de pré-conceitos associados 

aos avanços científicos e tecnológicos que vivemos. Em todas estas situações prevê-se 

incontornável a proximidade entre cientistas e a população local e é nesse ponto que as 
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Universidades têm uma missão importantíssima associada ao desenvolvimento das suas 

actividades de extensão.  

“Percepções em Laranja” pretendeu aliar as competências de duas instituições da cidade de 

Braga,  a ECUM e a BLCS, para usufruto das crianças desta mesma cidade. Entre os meses 

de Novembro 2007 e Janeiro de 2008 passaram pelas oficinas nove turmas do 1º ciclo do 

ensino básico de outras tantas escolas, num total de cerca de duas centenas de crianças. As 

sessões, com a duração máxima de duas horas e meia, tinham início com a dinamização do 

conto “Como se faz cor-de-laranja” por uma aluna estagiária da Licenciatura em Educação. 

Neste livro de António Torrado, um verdadeiro hino à curiosidade, são evidentes as 

premissas do espírito científico, nomeadamente a procura incessante de respostas 

contornando obstáculos e a importância da perseverança perante a adversidade, com vista o 

atingir das metas a que nos propomos. Em seguida as crianças passavam para a sala de 

artes plásticas onde, após a introdução a um tema de Ciência e perante uma parafernália de 

materiais em tons de laranja (cartolinas, lápis, plasticina, folhas de Outono, palhinhas de 

refresco, ráfia, massas alimentares, etc),  respondiam ao desafio  de criar trabalhos bi ou 

tridimensionais em que estivessem patentes os conceitos que tinham acabado de adquirir 

ou de sedimentar. Os temas abordados cobriram as cinco Ciências clássicas e variaram de 

vulcões, minerais e registos fósseis para a Geologia, a átomos e constituição de moléculas 

para a Química, a planificação e construção de sólidos geométricos em relação à 

Matemática, as energias alternativas, a montagem de periscópios e caleidoscópios 

associados à Física e, finalmente, da responsabilidade da Biologia, a importância dos 

pigmentos na manutenção, no equilíbrio, na defesa e na reprodução das plantas. É, aliás, 

em relação às duas sessões idealizadas pelos docentes da Biologia que se apresentam a 

seguir os textos de divulgação que constam no roteiro “Percepções – A Ciência e os 

cientistas aos olhos da sociedade”, publicação que compila os resultados de toda a 

actividade Percepções. Apresentam-se ainda algumas imagens relativas à dinamização e 

aos trabalhos construídos nestas duas oficinas.    

Quando as folhas caem  “A chegada do Outono apela naturalmente à contemplação e à 

reflexão. Muitas árvores até então verdes tingem-se de cores quentes contrariando o frio 

que se começa a sentir... Quando as folhas caem foi uma actividade realizada num 

ambiente criado com imagens e músicas apropriadas para apurar até os sentidos mais 

adormecidos; nesta actividade a imaginação foi estimulada pela observação atenta de 

diversas formas e cores de folhas e pelo palpar de texturas e nervuras... E seguindo o 

exemplo das árvores que deixam cair para poupar energia, a nossa proposta consistiu 
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em utilizar folhas de Outono e outros materiais sobretudo cor-de-laranja, para produzir 

as obras de arte emergentes das percepções transmitidas por todos os sentidos, as quais 

ensinam a admirar e a preservar as maravilhas da Natureza”. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque se tingem de cor as flores e frutos? “Após breve explicação de algumas 

funções das cores das flores e frutos como sistema de comunicação entre plantas e os 

animais responsáveis pela polinização e dispersão de sementes, mas também contra os 

herbívoros, os meninos são convidados a representar plantas e as suas conversas 

imaginárias.” 
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Os trabalhos coligidos ao longo das várias sessões estiverem patentes ao público na 

Biblioteca durante Fevereiro de 2009, numa exposição cujo sucesso ficou evidente, quer 

no número de visitantes, quer nos testemunhos por eles deixados e de que se seguem  

alguns exemplos. 

“Muitos parabéns. Eu fiquei estupefacta com o que vi nesta exposição, está extraordinária. 

Vânia” 

“Eu gostei muito desta exposição porque estava muito criativa e exigiu muito esforço, 

vontade e trabalho para  a construir. Pedro” 

“Às crianças das escolas de Braga, meus parabéns. A exposição revela o carinho, a 

dedicação e o estudo das crianças e dos resistentes professores que ainda acreditam na arte, 

no progresso e na prosperidade... Patrícia” 

“Viva! Os mais jovens a aprender e a brincar – beleza pura. Anónimo” 
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Resumo 

O presente artigo analisa brevemente as barreiras que o professor encontra na sua prática 
diária com relação à aprendizagem, visto que já não é mais possível permanecer no 
tradicionalismo, quando o desenvolvimento tecnológico atingiu proporções que não nos 
permite um caminho de volta e sim a busca de alternativas que tornem as aulas de ciências 
momentos de prazer e estímulo a novas descobertas, por isso, a criatividade como 
manifestação universal, torna-se importante no processo de aprendizagem por suas 
correlações com o ensino de Biologia, ciência que estuda não só a vida nos diversos níveis, 
como também inúmeros tópicos de interesse, diretamente ligados com o cotidiano, destaca-
se a reprodução humana, assunto que abrange um vasto campo de discussão pelas 
implicações diretas ao organismo e pelas conseqüências desagradáveis que podem ser 
desencadeadas, dependendo da forma como é orientado. Objetivando contribuir para que 
esse assunto receba uma nova abordagem, através de uma estratégia condizente com a 
nova realidade com que o jovem se depara diariamente, produzi um CD multimídia 
contendo assuntos relacionados a reprodução humana de forma simples e direta com a 
pretensão de despertar não só o interesse do jovem, mas também esclarecer possíveis 
dúvidas comuns no período da adolescência, fase repleta de dúvidas e curiosidades que 
podem ser minimizadas com sua utilização. 

 

Palavras-chave: Criatividade, Reprodução Humana, Recursos Audiovisuais, Metodologia, 

Estratégia de Ensino, Ensino de Biologia, TIC. 

Introdução 

O ensino de Ciências assim como os de outras disciplinas durante um longo tempo esteve 

atrelado basicamente à memorização de conteúdos ou realização de atividades 

mecanizadas, hoje os professores reconhecem que a adoção de tais práticas não desperta o 

interesse do aluno para desenvolver atitudes e capacidades necessárias no processo de 

constante evolução que enfrentamos com a inclusão de novos meios tecnológicos no dia-a-

dia do indivíduo e da sociedade como um todo. 
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Na escola a abordagem da reprodução humana inicia-se no ensino fundamental com 

noções básicas, aprofundadas no segundo ano do ensino médio. De uma forma geral os 

alunos possuem uma noção geral do assunto recebida em educação sexual, comumente 

confundida com orientação sexual. 

Além da educação sexual fornecida na escola, igreja e família de forma sistemática, na 

escola é desenvolvida sistematicamente como orientação sexual. A reprodução humana 

também é bastante explorada através dos meios de comunicação, enfatizando 

especialmente a prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), porém revela-

se ineficaz em face às estatísticas relativas ao início precoce das atividades sexuais, 

adolescentes grávidas e ao número crescente de abortos. 

 A partir dessa constatação surgiu o interesse por elaborar um material criativo que fosse 

utilizado como estratégia com características que envolvessem os jovens e ao mesmo 

tempo fizesse parte da realidade tecnológica, vigente hoje desta forma iniciou-se o 

planejamento e construção de um CD multimídia para contribuir com os professores e a 

partir dessa idéia possam produzir outros materiais criativos com abordagens concernentes 

a outros tópicos biológicos. 

A criatividade como estratégia na aprendizagem 

A realidade educativa hoje é preocupante para todos os envolvidos na educação, 

especialmente os educadores que tem empreendido esforços no sentido de otimizar o 

processo de ensino–aprendizagem. Observa-se quase sempre um esforço do professor no 

sentido de estabelecer uma comunicação eficiente com o aluno, entretanto, uma série de 

questões burocráticas interfere nessa ação como a grande quantidade de matéria a ser 

repassada num curto espaço de tempo e os meios visuais utilizados em geral são 

inadequados ou a escola não possui os aparatos necessários. O professor acaba tendendo ao 

monólogo e a repetição mecânica, os alunos por sua vez, não prestam atenção, algumas 

vezes tem preguiça de pensar, outras, não acompanham o raciocínio do professor ou não 

conseguem absorver esses conteúdos mecanizados, ou seja, o que se observa é antiga 

forma tradicional de ensinar. Para Kalhil (2003) o tradicionalismo está antiquado, é 

necessário promover uma aprendizagem mais significativa que contribua com o 

desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo. Em sua opinião os Sistemas de 

Ensino devem adequar-se as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas, já que cada 
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época apresenta suas particularidades, exigindo um processo de ensino-aprendizagem 

específico. 

O processo de aprendizagem precisa ser reconhecido como única forma de coordenar o 

conteúdo de ensino. A estratégia de ensino segundo Kalhil (2003) constitui o saber 

relacionado com as condições ou contexto real do processo ensino-aprendizagem, que se 

manifesta quando o docente organiza e instrumenta suas ações educativas de forma 

racional, consciente, flexível e intencional propiciando a qualidade processual. 

Os estudantes devem converter-se em aprendizes a partir das estratégias usadas pelo 

professor, somente dessa forma poderão aprender, cada um dentro de seus limites, 

conscientes de que o êxito pode ser alcançado por todos. 

Kalhil (2003) expressa muito bem o objetivo da aprendizagem desenvolvedora como 

propiciadora de uma assimilação ativa e criadora da cultura, permitindo o auto-

aperfeiçoamento constante, a autonomia a autodeterminação, intimamente ligada aos 

processos de individualização e socialização, sendo todo o processo caracterizado pelo 

estudante como protagonista, humilde por conhecer suas responsabilidades e deficiências, 

valorizando a aprendizagem como parte intrínseca de sua vida. 

Sem dúvida alguma, ela é inerente a todo ser humano, presente nas mais diversas 

habilidades, manifestando-se individual e coletivamente, de acordo com o que enfatiza 

Antunes, (2003, p. 39): 

A criatividade pode ser observada desde os primeiros anos de vida, 
manifesta-se com intensidade na adolescência, mas o pico da capacidade 
criadora de muitos artistas e gênios da ciência ocorre entre os 35 e 39 anos. 

 

O homem aprende especialmente através dos sentidos, dessa maneira interage com seu 

meio, geralmente se confunde o desenvolvimento das crianças com respostas prontas, por 

isso o programa das escolas públicas não prioriza esse fato. Quase sempre a criatividade 

está aliada a uma atitude produtiva, construtiva.  

Relação da criatividade com o Ensino de Biologia 

A escolha de uma modalidade didática está relacionada com o conteúdo e com os objetivos 

a serem alcançados. Segundo Krasilhik (2004) uma diversidade de modalidades didáticas é 

essencial para atrair e interessar os alunos, portanto, o uso da criatividade permite que as 
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diferenças individuais sejam atendidas, facilitando dessa forma o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Aprender Biologia hoje não é uma tarefa fácil, barreiras necessitam ser transpostas. Os 

jovens deparam-se diariamente com questões que exigem posicionamentos. Portanto, a 

Biologia deve orientá-lo nesse sentido por estar presente no cotidiano, ao longo do tempo, 

vem trilhando um caminho nesse sentido, assim como outras Ciências. Para Krasilchik 

(2004), as mudanças começaram a partir da década de 70 e hoje se fazem obrigatórias, pois 

já não se pode mais conceber um repasse mecânico de conteúdos, marcado exclusivamente 

pela memorização de termos, o professor deve direcionar suas práticas pedagógicas para a 

consolidação do conhecimento científico, sem esquecer que precisa estar atrelado ao dia-a-

dia do aluno, permitindo que os conhecimentos adquiridos possam ser utilizados de forma 

proveitosa, contribuindo com sua criticidade, não se pode admitir alunos restringidos a 

idéias de outros, por isso buscar alternativas inovadoras concorrerão decisivamente para a 

formação de adultos equilibrados e com postura ativa frente a qualquer situação. 

Como Ciência que estuda a vida na sua multiplicidade de aspectos, a Biologia praticamente 

exige recursos pela gama de termos específicos que abrange, e dos inúmeros mecanismos a 

serem assimilados e os recursos audiovisuais é um deles, assim, torna-se imprescindível 

empregar estratégias que auxiliem a superação dessas dificuldades. 

A Reprodução humana: conhecer para viver a sexualidade de forma saudável   

Apesar do declínio da taxa de fecundidade a partir da década de 70, é inegável o fato de 

que cada vez mais cedo os adolescentes iniciam suas atividades sexuais, quase sempre de 

maneira incorreta em geral pela falta de informações, por equívocos provenientes das 

fontes consultadas, quase sempre através de amigas em bate papos informais. Em 

decorrência disso, o número de partos entre adolescentes tem se tornado cada vez maior.  

Mesmo com a aparente modernidade ocorrida pela chamada “liberação sexual”, 

infelizmente os preconceitos, tabus e superstições relativos à sexualidades e reprodução, 

permanecem arraigados à cultura, o que impede a abordagem desse tema de forma clara, 

tanto pela família, quanto pelos professores. Na família, os pais em geral não dispõem de 

conhecimentos a respeito do assunto, e por temer que os esclarecimentos fornecidos por 

eles levem a estimular o início da atividade sexual precocemente, por sua vez alguns 

professores relutam em debater questões relativas ao sexo, algumas vezes por despreparo 
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técnico, outras vezes por receio de contrariar a família, que julga a desinformação como a 

melhor forma de retardar o início das atividades sexuais ou imoralidade.  

Para que os adolescentes encarem a sexualidade e a reprodução naturalmente e possam 

vivê-la plenamente, ultrapassando cada etapa no tempo certo com responsabilidade e 

segurança as informações sobre a reprodução, característica fundamental da vida, processo 

que garante a perpetuação da espécie e a preservação do material genético deve ser 

trabalhada de forma original. Portanto, tópicos como o de anatomia e a fisiologia dos 

sistemas reprodutores masculinos e femininos, o ciclo menstrual, fecundação e outras 

questões que abragem este tema são essenciais para evitar as conseqüências decorrentes 

dessa prática má orientada como: a gravidez na adolescência, o aborto, e as DST’s 

(Doenças Sexualmente Transmissíveis). 

Metodologia: Reprodução humana através de um CD multimídia 

 No período compreendido entre 14/10/2002 a 30/10/2003 na sede da Universidade Federal 

do Amazonas, localizada na cidade de Parintins ocorreu o curso de especialização em 

Tecnologia Educacional. Em janeiro de 2003, na disciplina Comunicação Visual nos 

Recursos Didáticos Multimídia, os alunos receberam orientações para produzir CDs 

multimídia compatíveis com suas respectivas áreas de atuação em Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias. 

Como professora de Biologia, decidi escolher um tema que levasse os jovens a reflexão, 

esclarecimento de dúvidas, desmistificações e transformação dos costumes e valores, de 

forma que ao mesmo tempo despertasse o interesse do jovem e fosse eficaz em esclarecer 

dúvidas e introduzir novos conhecimentos.  

O assunto do CD multimídia produzido nesta pesquisa foi intitulado “A Magia da 

Reprodução da Reprodução Humana”, inicialmente planejado em um caderno de desenho, 

contendo todas as idéias: ícones, links, ilustrações, textos, enfim, um esqueleto geral, é 

claro, sujeito a adaptações e a ajustes necessários. A partir daí iniciou-se a seleção e 

elaboração do material; no decorrer do processo, vários profissionais de informática, 

educação e comunicação e discentes do curso de Tecnologia Educacional forneceram 

contribuições, devido à necessidade de utilizar vários programas e não dominar todos eles. 

A intenção foi organizar um material criativo, que permitisse seu uso estrategicamente, 

certamente, que a introdução de Novas Tecnologias no Ensino de Ciências é um suporte na 

prática pedagógica do professor, apesar de que nem todas as escolas dispõem desses 
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recursos, porém é fundamental que as instituições educacionais e os profissionais que nela 

atuam se adequem a essa realidade que se faz presente cada vez mais. 

O conteúdo do CD “A Magia da Reprodução Humana” aborda assuntos referentes a 

fisiologia e a anatomia dos sistemas reprodutores masculino e feminino, o processo de 

fecundação, o ciclo menstrual, a formação dos gametas e outros assuntos relacionados a 

reprodução humana, incluídos em um subitem denominado “fique antenado”, contendo  

temas como a aborto, a gravidez na adolescência, a masturbação e o namoro. 

Na escola estadual em que trabalhava na época em que o CD foi elaborado, localizada na 

cidade de Parintins, não havia laboratório de informática, o que impossibilitou sua 

utilização em turmas completas. No ano de 2008, como coordenadora da Área de Ciências 

da Natureza, Matemática e suas Tecnologias em uma escola de ensino médio, na cidade de 

Manaus apresentei o CD aos professores como uma alternativa para trabalhar com 

criatividade estratégica temas pertencentes ao ensino de Ciências. 

Considerações Finais 

A multimídia é uma tecnologia em constante evolução, sua interatividade possibilita uma 

experiência agradável e produtiva devido à exploração dos sentidos. O CD sobre 

reprodução humana e seus múltiplos aspectos concorrem para a formação de um a postura 

madura do jovem frente a questões relevantes envolvendo a temática em questão. Nessa 

perspectiva, os objetivos foram atingidos, contribuindo para a produção de materiais que 

utilizem as novas tecnologias. 

O uso do computador nas diversas atividades humanas demonstra ser um recurso 

indispensável na vida do ser humano. Na educação ainda não é uma realidade presente em 

todas as escolas devido a razões sociais e econômicas, entretanto, cada vez mais esforços 

tem sido empreendidos no sentido de programar essa prática, quebrar paradigmas e propor 

métodos diferentes dinamizem o tradicionalismo.                                     

Este artigo objetivou destacar a relevância que a aprendizagem possui em contribuir com o 

desenvolvimento pleno do homem como agente que pode transformar sua realidade e 

aprimorar suas potencialidades. Para concretizar esse papel faz-se necessário uma mudança 

na prática educacional vigente por outras inovadoras que realmente possam despertar o 

interesse do aluno, conscientizando-o de que as diferenças na aprendizagem existem, no 

entanto, não constituem fatores limitantes na absorção de conhecimentos. 
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É possível planificar as ações educativas, nesse sentido, propomos uma forma de trabalhar 

utilizando como instrumento as novas ferramentas tecnológicas, presentes no dia-a-dia do 

aluno, abordando um tema essencial: a reprodução humana e outros temas indiretamente 

interligados, cujos conhecimentos atuarão concretamente na formação de cidadãos críticos, 

que exerçam sua vida sexual de maneira feliz e segura, sem preconceitos e falsos tabus. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo servir de contribuição para o Ensino de Ciências 
com a apresentação de uma Metodologia de Ensino que une a Pedagogia de Projetos com o 
uso de Tecnologias e relata uma prática pedagógica baseada numa concepção dialética de 
ensino e aprendizagem. A construção desse artigo se deu a partir da aplicação prática da 
Metodologia de Ensino com os alunos do 5o Ano de uma Escola Municipal, localizada na 
Zona Oeste, na cidade de Manaus - Amazonas, destacando especificamente a temática dos 
animais ameaçados de extinção, que constitui-se tema transversal no Ensino Fundamental. 
Os resultados demonstraram a eficácia desta Metodologia no processo ensino-
aprendizagem, através da exposição das conclusões feita pelos próprios alunos em 
culminância cultural. 

Palavras-chave: Pedagogia de Projetos; Ensino de Ciências; Metodologia; Tecnologia. 

 

Introdução 

O tema deste artigo trata da aplicação da Metodologia da Pedagogia de Projetos com uso 

de Tecnologia para o Ensino de Ciências, para trabalhar a temática da sustentabilidade 

ambiental, que constitui-se tema transversal no Ensino Fundamental. Historicamente, 

segundo Boutinet (2002), a discussão em torno da Pedagogia de Projetos não é recente, ela 

iniciou nos anos de 1915 a 1920, com J. Dewey e W. H. Kilpatrick, que ao visualizarem 

uma Pedagogia Progressista, também chamada de Pedagogia Aberta, apresentavam o aluno 

como ator de sua formação através de aprendizagens concretas e significativas para ele. 

Uma discussão pautada na concepção de que educação deve representar a vida presente.  

Deste modo, sendo evidente a incidência com que o aumento concomitante da degradação 

ambiental e a utilização de novas e mais avançadas tecnologias configuram nosso presente, 

este artigo trata de dois tópicos relevantes na atualidade: a questão da preservação 

ambiental e a utilização de tecnologia como recurso ao processo ensino-aprendizagem. 
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A idéia de utilizar tal metodologia e tal recurso surgiu na aula sobre Ensinar a aprender - 

Estratégias na prática docente, ministrada pela Prof. Dra. Josefina Barrera Kalhil na 

disciplina de Tendências Investigativas e Contemporâneas no Ensino de Ciências, do 

Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências na Amazônia pela Universidade 

do Estado do Amazonas, no 2º Semestre de 2008. Assim, comprovando nas palavras de 

Kalhil (2008), que as estratégias de ensino ou conhecimento profissional estratégico 

constitui o saber relacionado com as condições ou contexto real do processo ensino-

aprendizagem, que se manifesta quando o docente organiza e instrumenta suas ações 

educativas de forma racional, consciente, flexível e intencional, propiciando a qualidade 

processual; podemos afirmar que o estudo aqui descrito oferece contribuição neste sentido. 

Abordaremos no presente artigo o processo necessário de inserção de tecnologia no 

cotidiano da escola, destacando a sua importância na formação de alunos-cidadãos e 

inclusos de uma sociedade em rede; e também o uso desta tecnologia para construir o 

conceito de sustentabilidade ambiental, focando a temática dos animais ameaçados de 

extinção. Descreveremos a metodologia aplicada na realização do Projeto, e por fim, as 

considerações finais onde são pontuados os resultados alcançados e as reflexões alcançadas 

no processo.  

A Escola e o uso das Tecnologias 

É inegável que a inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC’s na 

sociedade tem afetado profundamente o modo de ser e de viver das pessoas. Tão grande 

influência, não está limitada apenas ao modo de viver das pessoas, mas tem provocado 

mudanças e afetado inclusive os métodos de ensino e de aprendizagem em todas as áreas 

do currículo, criando no âmbito escolar diversas expectativas e desafios. A facilidade de 

acesso instantâneo a um vasto conjunto de dados remete-nos a necessidade de um esforço 

maior de assimilação e discriminação. O acesso às novas tecnologias em casa, no trabalho, 

nos inúmeros cybers-cafés ou lan-houses e também nos centros escolares, tem contribuído 

para tornar a aprendizagem uma atividade real de caráter permanente, na qual a mudança 

tecnológica força a uma atualização do processo de ensino-aprendizagem. Portanto, a 

escola não tem como ignorar tão forte influência uma vez que as tecnologias também têm 

afetado estes processos tradicionais de ensino-aprendizagem.  

Segundo Almeida (2001), o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC’s 

podem imprimir na educação tanto a modernização como a mudança: a modernização está 

1310 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                       Actas 
 

relacionada com a implantação de infra-estrutura tecnológica, como redes de 

computadores, laboratórios de informática, acesso à Internet, bem como a disponibilização 

de recursos multimídia para os alunos e professores, tais como projetores multimídia. A 

mudança pedagógica está proximamente relacionada com raízes mais profundas na 

educação e na emergência de novos paradigmas educacionais, no entanto: 

[...] não se pode esperar que as tecnologias da informação e comunicação 
funcionem como catalisadores dessa mudança, uma vez que não basta o 
rápido acesso a informações continuamente atualizadas nem somente adotar 
novos métodos e estratégias de ensino e de gestão. (ALMEIDA, 2001. p. 
41). 

Portanto, refletindo as mudanças e vivendo numa sociedade em constante transformação 

pela sua reorganização de acordo com as características da sociedade em rede, da 

globalização da economia e da virtualidade, cabe a escola estar conectada a tais mudanças 

para que não se torne um instrumento de produção de novas e mais sofisticadas formas de 

exclusão. Cabe a escola adentrar criticamente nessa sociedade e buscar compreender seus 

instrumentos e dinâmicas de mobilização e expansão para que haja apropriação e utilização 

dos recursos e meios de interação para a emancipação humana. 

Apesar de que durante muitos anos, acreditou-se que a escola fosse um lugar neutro, 

distante das manifestações sociais transformadoras, como se fosse possível concebê-la sem 

a sua história, sem suas inter-relações com a cultura ou com a realidade, e sem os conflitos 

que lhe são inerentes, a educação em todos os níveis - desde o Ensino Fundamental até aos 

cursos de Pós-graduação - não tem sido alheia aos movimentos de mudanças, ao 

desenvolvimento científico-tecnológico nem aos movimentos sociais, políticos e 

econômicos em curso na nova sociedade. Atualmente não entendemos que a escola seja 

considerada de forma apartada de sua comunidade e da realidade que a cerca, ela está 

imersa na cultura, na comunidade, na representação social e política, em contínua interação 

com o seu contexto. As Escolas e Universidades, como afirma Castells (1999, p. 380), 

muitas vezes consideradas como um mundo isolado, são: 

[...] um dos principais agentes de difusão de inovações sociais porque 
gerações após gerações de jovens que por ali passam, ali conhecem novas 
formas de pensamento, administração, atuação e comunicação e se habituam 
com elas.  

Indo além dessa assimilação destacada por Castells (1999), os alunos também modificam o 

ambiente escolar, trazendo para as escolas questões que dizem respeito diretamente ao 

mundo interconectado por meio das mídias, fazendo com que os professores se sintam 
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desafiados pelas tecnologias e pelas novas linguagens de comunicação que viabilizam a 

linguagem das mídias, repletas de imagens e movimentos que atraem as novas gerações e 

invadem a sala de aula. 

As escolas públicas brasileiras já possuem laboratórios de informática, muitas dispõem de 

recursos de TV, vídeo, rádio e outras tecnologias. Não existe escola que não disponha de 

algum recurso tecnológico, dos mais convencionais até computadores e Internet. As 

influências dessas tecnologias se fazem presente no dia a dia das escolas mesmo que não 

estejam incorporadas ao ensino e à aprendizagem. Portanto, esta nova Sociedade da 

Informação e Comunicação demanda por novas competências para aprender, ensinar, 

trabalhar e se relacionar com os demais. De acordo com Perrenoud (2000), competência é a 

faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 

informações etc.) para solucionar uma série de situações. Refletindo no que diz Perrenoud 

sobre competência, percebe-se que a discussão sobre novos currículos e práticas 

educacionais torna-se fundamental neste cenário posto pelas Tecnologias de Informação e 

Comunicação – TIC’s, pois de nada adiantaria trocar a roupagem de velhas práticas e 

mantê-las inalteradas. Portanto, a inserção dessas tecnologias deve ser entendida em 

conjunto com novas oportunidades para se repensar e redesenhar os currículos e traduzir 

novas práticas à luz da discussão de novas aprendizagens. 

No entanto, as necessidades de mudanças vão além, as instituições de ensino necessitam 

voltar seu olhar para dentro de seus muros e repensar, reorganizar e reposicionar sua 

própria estrutura e seu currículo, não se tratando, contudo, como bem afirma Almeida 

(2001), de se substituir a educação presencial pela virtual, mas de analisar as 

potencialidades de cada uma dessas modalidades e as possibilidades de criar uma dinâmica 

que as articule em um processo colaborativo. 

Chassot (2001) destaca que o campo de educação em ciências, seja no Brasil ou no 

exterior, vem se desenvolvendo fortemente vinculado às questões relativas às metodologias 

de ensino. Apoiando-se direta ou indiretamente em teorizações da psicologia da 

aprendizagem e da epistemologia das ciências da natureza e em menor medida em questões 

de currículo e didática, numerosos trabalhos foram e são produzidos visando entender 

como o aluno aprende e como o professor pode ensinar de maneira que o aluno aprenda de 

forma mais significativa para si e para o mundo.  
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É o que também podemos observar nas reflexões do filósofo francês Bachelard (2000), 

segundo o autor, as coisas do cotidiano deverão ser redimidas pela atenção, pela nova 

significação que a elas devemos dar. Deverão ser vistas em sua profundidade. E entre elas, 

as mais usuais, as mais íntimas, aquelas que fazem parte de nosso quotidiano e que se 

relacionam profundamente com nossa vida social, pessoal e psicológica. 

Nesta perspectiva, que se busca identificar as contribuições das tecnologias de acordo com 

suas propriedades intrínsecas, dar uma nova dimensão as práticas e alargar o olhar para 

englobar diferentes sistemas de conhecimentos e de significados. 

Há que se reencontrar o sentido mais humanístico, interativo e integrador da educação, que 

leve professores e gestores a repensar a necessidade de se tomar consciência de que o uso 

de tecnologias permite redimensionar os espaços de ensinar e aprender, vislumbrando as 

novas possibilidades das práticas da escola, a necessidade da formação continuada para 

atender às características de mudança da sociedade atual e para resgatar o valor do saber, 

para a  democratização da informação.  

Não se trata de propor mudanças na educação pela ótica do domínio das tecnologias sob a 

justificativa da modernidade e sim de propiciar aos alunos a utilização das mídias para a 

expressão de idéias, a produção de conhecimento, a comunicação e a interação social. 

A questão que se coloca é como encontrar as formas mais adequadas para produzir a 

incorporação por parte dos alunos desta nova linguagem e dos fatos sociais que ela gera, 

inserindo-os no universo das tecnologias de forma crítica e participativa. 

Portanto, a escola ao introduzir o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – 

TIC’s para trabalhar com o conceito de Sustentabilidade Ambiental nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, como apoio ao processo ensino-aprendizagem, deve buscar neste 

recurso, um meio para desenvolver cidadãos mais críticos, sociais e independentes, 

repensando assim o seu papel frente a estas novas tecnologias. Segundo Freire (1967), a 

educação é o veículo que conduz o homem à emancipação de seu pensar, capacitando-o a 

determinar novas formas de pensar a realidade. Muito embora a educação possibilite essa 

conquista, é necessário que se crie condições que facilitem a aprendizagem do aluno, afim 

de que este possa liberar a sua capacidade de aprender. Tarefa na qual as tecnologias têm 

interessante papel, uma vez que segundo Perrenoud (2000), as Tecnologias de Informação 

e Comunicação – TIC’s, transformam espetacularmente não só nossas maneiras de 

comunicar, mas também de trabalhar, de decidir, de pensar. 
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Dessa forma, as tecnologias podem tornar-se importantes aliadas do professor na 

aprendizagem, propiciando transformações no ambiente de aprender e questionando as 

formas de ensinar de estudo e pesquisa.  Cada tecnologia quando adotada nas escolas deve 

se integrar ao ambiente e à realidade dos alunos, não só como ferramenta, mas como 

recurso interdisciplinar, constituindo-se também em recurso material com qual o professor 

possa contar para bem realizar o seu trabalho, desenvolvendo com os alunos atividades, 

projetos e questionamentos. Cada nova tecnologia não substitui a inteligência e a 

criatividade que são inerentes ao seres humanos, mas deverá contribuir para o 

desenvolvimento de sua autoconfiança, capacitando discentes e docentes a viverem 

integrados à uma sociedade cada vez mais permeada pela tecnologia. 

O Tema Meio Ambiente no Projeto Educativo 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Ciências Naturais (BRASIL, 2007) 

trazem em suas orientações didáticas, o projeto como uma estratégia de trabalho em equipe 

que favorece a articulação entre os diferentes conteúdos da área de Ciências Naturais, 

favorecendo que conceitos, procedimentos e valores apreendidos durante o 

desenvolvimento dos estudos sejam aplicados e conectados, ao mesmo tempo que novos 

conceitos, procedimentos e valores se desenvolvem. Ao unir a Pedagogia de Projetos com 

o uso de tecnologia para trabalhar a sustentabilidade ambiental, podemos garantir ao 

educando a formação de um cidadão crítico perfeitamente incluso e participante do saber 

científico numa sociedade em que se convive com a crescente intervenção da tecnologia e 

também da degradação ambiental.  

Portanto, a meta que se propõe para o ensino da área de Ciência na escola,  neste universo 

composto da Pedagogia de Projetos com a inserção de tecnologias, visualizado também 

pelos PCN’s, apresenta a Ciência como um conhecimento que colabora para a 

compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como parte do 

universo e como indivíduo. Assim, este trabalho busca contribuir com a apresentação desta 

metodologia para o Ensino de Ciências, destacando especificamente a temática dos animais 

ameaçados de extinção, que constitui-se tema transversal no Ensino Fundamental. 

Ainda de conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de 

Ciências Naturais (BRASIL, 2007) é necessária a construção de uma estrutura geral da 

área, que favoreça a aprendizagem significativa do conhecimento historicamente 

acumulado e a formação de uma concepção de Ciência, suas relações com a Tecnologia e 
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com a Sociedade. Uma vez que tal sociedade presencia um intenso processo de criação 

científica, onde é evidente o estreitamento da relação entre Ciência e Tecnologia, denota-se 

a relevância desta metodologia de ensino, em destacar a inserção das Tecnologias de 

Informação e Comunicação – TIC’s como recurso metodológico na assimilação de 

conceitos pertinentes ao meio ambiente. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino de Ciências Naturais (BRASIL, 2007) salientam a necessidade de que os alunos 

recebam informações acerca das conseqüências da prática predatória ambiental, sendo que 

tais informações contribuem para o início da formação de atitudes de sustentabilidade do 

meio ambiente. 

Sob este aspecto, apesar de teoricamente as espécies estarem sendo protegidas, 

infelizmente na prática, o poder público no Brasil não consegue implantar mecanismos de 

fiscalização eficientes para impedir a destruição do ambiente natural, da caça e da pesca 

indiscriminadas. Poucos são também os projetos isolados que têm conseguido proteger 

espécies ameaçadas. Assim sendo, a escola não deve estar inerte, nem permanecer em 

estado de neutralidade diante do aumento concomitante da degradação ambiental, mas 

possibilitar que o aluno seja capaz de perceber-se integrante, dependente e agente 

transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, 

contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente, como objetivam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s) para o Ensino Fundamental no que tange a temática sobre 

o meio ambiente. 

É visualizando todo este panorama e reconhecendo os alunos como construtores da 

realidade educacional, social e ambiental, que esta metodologia de ensino busca despertar 

uma aprendizagem que envolva não só os alunos e professores, mas também os recursos 

disponíveis, inclusive as tecnologias, e todas as interações que se estabelecem nesse 

ambiente, proporcionando novos caminhos para que através da busca pela conscientização 

ambiental, promova-se o desenvolvimento de idéias e atitudes que ajudam os envolvidos a 

repensarem o futuro das espécies ameaçadas. Promovendo assim, este estreitamento da 

relação entre Ciência e Tecnologia, de modo que sensibilize os alunos, habilitando-os a 

interferirem dentro do possível sobre os desfechos de animais aprisionados e da 

sustentabilidade do meio em que vivem. 
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A Metodologia aplicada ao Ensino de Ciências 

A atividade foi realizada no segundo semestre de 2008 com os alunos do Quinto Ano do 

Ensino Fundamental de uma Escola Municipal da Zona Oeste do Município de Manaus, 

Amazonas. Trabalhamos com duas turmas, sendo que dentro de cada turma eram formados 

quatro a cinco grupos com cinco componentes. O tema de trabalho foi escolhido pelos 

próprios alunos e recebeu o nome de “Projeto Viver é o Bicho: um projeto de 

sustentabilidade ambiental”.  

O Projeto foi desenvolvido em momentos pedagógicos, sendo que o primeiro momento 

correspondeu à pesquisa do tema, onde os alunos pesquisaram o tema nas mídias impressas 

e digitais e também em excursões. Foram levados ao laboratório de informática e também 

pesquisavam na Biblioteca que a escola dispõe. Visitaram o zoológico do Centro de 

Instrução de Guerra na Selva - CIGS e também o Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia - INPA, onde tiraram fotos de animais já considerados em risco de extinção. 

Munidos de filmadora e gravadores, também entrevistaram o Sr. Sebastião Souza, técnico 

do  - IBAMA, que prestou inúmeros esclarecimentos às dúvidas dos alunos.   

 

Figura 2: Primeiro Momento - 
pesquisa na biblioteca 

Figura 3: Primeiro Momento 
Excursão ao INPA 

Figura 4: Primeiro Momento – 
Excursão ao CIGS 

Figura 5: Primeiro Momento – 
Vídeo-entrevista com técnico do 

IBAMA

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Primeiro 
Momento - pesquisa digital 
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O segundo momento correspondeu à análise e discussão do material pesquisado, onde se 

utilizou o Método da Discussão (KALHIL, 2007, p. 104) com alunos sobre todo o material 

encontrado na pesquisa. 

 

 

 

Figura 6: Segundo Momento –  
Análise do material pesquisado 

 

 

No terceiro momento deu-se a concretização do projeto através da criação no Software de 

autoria Visual Class como um registro documental de todas as ações de pesquisa do 

Projeto. Sugeriu-se também que acompanhando a construção do projeto no software de 

autoria, o resultado das pesquisas também fosse compartilhado e confeccionado em 

banners e cartazes.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Terceiro Momento – Figura 7: Terceiro Momento – 
Confecção de cartazes Utilização de Software de autoria   

O quarto momento correspondeu à culminância do projeto, com a apresentação das telas do 

Software e dos cartazes e banners, uma atividade diferente das aulas expositivas, onde os 

alunos interagiram com o conhecimento, não apenas o recebendo passivamente. 

  

Figura 9: Quarto Momento – 
Apresentação do Projeto no 

Software

Figuras 10 e 11: Quarto Momento – Culminância Cultural do 
Projeto 
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Figuras 12, 13 e 14: Quarto Momento – Culminância Cultural do 
Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

O período de duração da atividade foi de sete a oito semanas. O processo avaliativo foi 

contínuo, baseado numa abordagem comportamentalista e sócio-cultural de avaliação 

(KALHIL, 2007, p. 124 e 128) onde o professor observava e registrava além da 

apresentação dos trabalhos, a participação física e crítica do aluno, assim como a interação 

em grupo no desenvolvimento das atividades, além da apresentação dos trabalhos. 

Considerações Finais 

Como resultados apresentados temos o registro documental de todas as ações de pesquisa 

do projeto criados pelos próprios alunos no Software de autoria Visual Class, sendo 

possível constatar que cada atividade foi significativa para o professor enquanto sujeito-

mediador e para aluno enquanto sujeito-significador, sendo que ambos se (re) significam 

numa concepção dialética de construção do conhecimento em sala de aula. 

O desenvolvimento do conhecimento é um dos aspectos fundamentais da escola, 

juntamente deve ser acompanhado do desenvolvimento de habilidades e de atitudes. Tais 

habilidades e atitudes devem concorrer para inclusão deste na sociedade e contribuir para 

torná-la também mais inclusiva, colaborando para uma sociedade mais justa, onde não 

existam tantos marginalizados da vida, à margem do conhecimento e da sociedade. Para 

tanto, requer-se um olhar mais abrangente sobre as novas formas de ensinar, aprender, se 

relacionar com o conhecimento e com o mundo. A integração de mídias na educação é um 

processo complexo, mas, além disso, na integração de mídias, a leitura de palavras, 

imagens, gráficos, sons, outras mídias e hipermídias evidenciam-se como um elemento 

fundamental ao desenvolvimento do aluno-cidadão e à sua inclusão social. 

Cabe ressaltar porém que, esse novo olhar incide tanto sobre as potencialidades quanto 

também sobre as restrições das tecnologias. Ou seja, ter acesso às mídias é um passo 
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importante para utilizá-las em atividades educacionais, mas não é suficiente para um uso 

educacional efetivo, seja para trabalhar em Ensino de Ciências ou qualquer outra área do 

conhecimento. A questão que se coloca é como encontrar as formas, as estratégias, as 

metodologias mais adequadas para produzir a incorporação dos alunos desta nova 

linguagem e dos fatos sociais que ela gera, inserindo-os no universo das tecnologias de 

forma crítica e participativa. O ideal é a busca por uma Educação que também discuta 

abertamente as tensões criadas pelo uso das tecnologias para que a linguagem que a 

comunica esteja atenta ao cotidiano das pessoas, às suas experiências de vida, e demandas 

presentes e futuras, fugindo de uma inclusão limitada apenas à manipulação e 

subserviência ao consumo dos meios. 
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Resumo 

No sentido de conhecer o estado actual de investigação sobre recursos digitais interactivos 
para o ensino da Física (RDI) e as perspectivas de evolução futura, procedeu-se à sua 
classificação no universo dos recursos educativos de Física e ao levantamento da literatura 
do tema, através de uma pesquisa em publicações científicas da área. Fez-se ainda a 
identificação e documentação de alguns dos RDI actualmente disponibilizados na Internet. 

A situação actual do conhecimento no tema é descrita na perspectiva de utilização 
pedagógica pelos professores. Conclui-se que existe uma enorme quantidade e variedade 
de RDI com qualidade e que a sua utilização pedagógica depende fortemente da facilidade 
com que os professores a eles acedem, da sua validação científica e didáctica e da 
classificação destes recursos por tema e nível de ensino a que respeitam. 

Palavras-chave: recursos digitais interactivos, ensino da Física, professores 

Introdução 

No universo dos recursos digitais educacionais de Física, classificamos um recurso digital 

interactivo (RDI) para o ensino da Física como uma aplicação informática disponível na 

Internet e que promove e possibilita interactividade com o utilizador, numa perspectiva 

educacional. 

A pesquisa em qualquer motor de busca da Internet revela a existência de um elevado 

número de RDI [1]. Contudo, esta abundância de recursos não se tem materializado em 

aproveitamento pedagógico nas salas de aula, apesar de apresentarem boa qualidade [2] e 

de serem disponibilizados nas escolas meios informáticos para a sua utilização 

Os professores de Física, para além de alegarem algum desconhecimento sobre os RDI 

existentes, revelam dificuldades na selecção do melhor recurso e na definição da forma de 

como e quando o utilizar para obter o máximo proveito pedagógico [3]. 

Este trabalho tem como propósito principal uma mostra do estado actual de investigação 

neste domínio da Didáctica das Ciências Físicas, na perspectiva da optimização pedagógica 

dos RDI pelos professores e dando particular enfoque a aspectos como a selecção, a 

validação/certificação pedagógica e a informação a associar a cada RDI para potenciar a 
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sua utilização no ensino. Para ilustrar o estado do conhecimento nesta área, apresentam-se 

alguns exemplos de ambientes virtuais concebidos para poder disponibilizar RDI para as 

aulas de Física. 

Metodologia 

O procedimento seguido contemplou duas fases: uma de consulta de ambientes virtuais 

existentes na Internet com RDI de Física e subsequente caracterização e análise sumárias, 

com vista à identificação dos pontos comuns e particularidades destes ambientes, numa 

avaliação crítica e comparativa; e uma segunda fase, de pesquisa bibliográfica sobre a 

concepção e criação de ambientes virtuais para serem utilizados em situações educativas de 

Física. A consulta dos ambientes virtuais foi efectuada através de uma pesquisa na Internet 

de portais pedagógicos e páginas de projectos educacionais com recursos didácticos de 

Física, direccionada na perspectiva da sua utilização por professores. Na selecção dos 

ambientes virtuais procurou-se diversificar a origem geográfica e a língua em que se 

apresentam.  

A pesquisa bibliográfica centrou-se essencialmente na consulta de artigos científicos 

disponibilizados nas bases de dados “ISI Web of Knowledge”, utilizando combinações 

diversas com as palavras-chave “resources”, “web”, “physics”, “interactive” e “learning 

environments”. Complementou-se a pesquisa com a procura nos mesmos termos na 

Internet, em inglês e português, usando o “Google Académico”. A bibliografia 

seleccionada foi, então, alvo de análise no sentido de uma abordagem multifacetada, em 

aspectos como a aplicabilidade dos RDI no ensino da Física, o potencial pedagógico que 

encerram e o seu enquadramento enquanto ferramenta didáctica. 

Exemplos de ambientes virtuais com recursos digitais interactivos de Física 

1. Casa das Ciências (http://www.casadasciencias.org) 
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Projecto organizado pela Fundação Calouste Gulbenkian que visa a criação e manutenção 

de um portal de apoio aos professores das áreas científicas dos ensinos básico e secundário, 

que inclui, entre outras valências, materiais sobre Ciências na Natureza, Biologia, Física, 

Geologia, Matemática, Química e Astronomia. Os materiais são previamente avaliados, 

por pares, nas perspectivas científica e didáctica e estão organizados por níveis ensino e 

por disciplina. Todos os materiais têm uma descrição sumária do conteúdo e da sua 

“utilização pedagógica” (em que disciplina, tema e como podem ser utilizados). Incluem 

ainda informações sobre a maior ou menor interactividade e links para a página original de 

onde foram retirados (quando é essa a situação). 

 

2. Uniescola (http://uniescola.ufrj.br/fisica)  

 

 

Portal brasileiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, concebido para apoiar a 

formação contínua dos professores de Física. O projecto teve como objectivo fazer a 

“ponte” entre os investigadores do ensino superior e os professores do ensino não 

universitário criando um canal de comunicação biunívoco. Apresenta ligações para um 

vasto conjunto de sites educacionais que disponibilizam, entre outros, software e vídeos 

educativos. Todos os recursos apresentados estão em Língua Portuguesa e aposta, como 

filosofia de base, na interactividade com e entre os professores. 
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3. PhET: Interactive Simulations (http://phet.colorado.edu/simulations/index.php)  

 

Página do projecto PhET, da Universidade do Colorado (EUA), desenvolvido para a 

concepção de simulações computacionais e posterior implementação didáctica das 

simulações criadas. A equipa de investigação aposta numa abordagem baseada na 

investigação, em que usa o feedback dos estudos empíricos para o aperfeiçoamento das 

simulações e para a publicação científica. Inclui aulas criadas por professores que 

utilizaram as simulações. Algumas simulações têm tradução em português. 

 

4. Logiciels Éducatifs (http://logicielseducatifs.qb.ca)  

 

Página da Universidade do Québec (Canadá) com um repositório de recursos digitais para 

as diversas áreas curriculares e avaliados por uma equipa pedagógica aos níveis do 

conteúdo, dos parâmetros técnicos e da sua utilização pedagógica. O projecto é financiado 

pelo Ministério da Educação, Lazer e Desporto do Québec. 

 

Eliminado: ¶
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5. Laboratório Virtual de Física 

(http://www.fsc.ufsc.br/~ccf/parcerias/ntnujava/index-port.html)  

 

 

Versão traduzida para português da página do professor Fu-Kwun Hwang da National 

Taiwan Normal University. Apresenta um conjunto enorme de simulações em linguagem 

Java nas diversas áreas da Física. Para cada simulação é apresentada uma actividade de 

exploração. Praticamente todas as simulações são disponibilizadas em Inglês. 

 

6. Physics Applets (http://jersey.uoregon.edu)  

 

 

Página do Departamento de Física da Universidade de Oregon com applets de Física nas 

áreas da Astrofísica, Energia e Ambiente, Mecânica e Termodinâmica. Disponibiliza ainda 

assistência na elaboração de gráficos, figuras ou folhas de cálculo. A única língua presente 

é o Inglês e apresenta uma abordagem teórica aos conceitos e um ou mais guias de 

exploração das simulações. 
Eliminado: ¶
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7. Sala de Física (http://br.geocities.com/saladefisica3/laboratorio.htm)  

 

Página pessoal do professor brasileiro Luiz Carlos Marques Silva, com simulações 

computacionais de diversos fenómenos físicos. Apesar de as simulações estarem na língua 

original (inglês), a apresentação da actividade e o guia de exploração estão em português. 

 

8. Physlets (http://webphysics.davidson.edu/Applets/Applets.html)  

 

Página do projecto WebPhysics, criado no Davidson College (Estados Unidos), em 1995, 

por W. Christian e G. Novak. Disponibiliza aplicativos Java simples, que designaram por 

Physlets, para o ensino da Física. Contém tutoriais, instruções para download e exemplos 

de aplicação dos Physlets nas aulas. Todos os recursos e documentos de apoio são 

apresentados em Inglês.  

Resultados 

A pesquisa bibliográfica revela que os RDI podem ser altamente eficazes no ensino da 

Física [4] e que constituem uma ferramenta de trabalho que pode ser usada pelos 
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professores para motivar os alunos e melhorar a qualidade do ensino [1, 5], tornando a 

aprendizagem mais interactiva e pessoal [6]. Além disso, os RDI permitem aproveitar as 

potencialidades da Internet para o favorecimento da formação contínua dos professores de 

Física [7]. O potencial de utilização dos RDI está relacionado com a ênfase nas ligações 

entre os fenómenos reais e a ciência que os sustenta [8], mas deve ser reconhecido como 

um recurso adicional para apoiar o ensino e não como um substituto de outros modos de 

ensino [1]. 

Da análise dos ambientes virtuais apresentados no ponto anterior depreende-se que todos 

disponibilizam RDI desenvolvidos em linguagens vocacionadas para o ambiente da 

Internet (Java, Shockwave ou Flash), permitem a exploração de diferentes situações de 

estudo e são de acesso livre. Pode-se, no entanto, distinguir dois grupos de ambiente 

virtual: as páginas identificadas por 5., 6., 7. e 8. são essencialmente repositórios de RDI, 

acompanhados de guias de exploração; nos primeiros quatro ambientes é notória a 

preocupação em trabalhar os RDI no sentido de lhes conferir maior utilidade pedagógica. 

Neste sentido, salienta-se o teste e validação dos recursos, a organização por conteúdo e 

nível de ensino, a disponibilização de aulas criadas pelos professores a partir dos RDI e a 

premissa de tornar os docentes participantes activos nos projectos.  

Conclusões 

Existe, na Internet, uma enorme quantidade de recursos digitais interactivos destinados ao 

ensino da Física, de acesso livre e de grande qualidade técnica e científica. 

Face à reconhecida falta de aproveitamento pedagógico destes recursos, têm vindo a ser 

criados ambientes virtuais com a finalidade de tornar os RDI pedagogicamente viáveis, 

apostando numa aproximação a um formato que potencia a sua utilização pelos 

professores. É este o ponto de partida para um trabalho de investigação que pretende 

conceber, criar e avaliar um ambiente virtual para professores de Física que optimize a 

utilização dos RDI em ambiente de sala de aula. 

É nossa convicção que o potencial pedagógico dos RDI só poderá ser plenamente realizado 

se estiverem disponibilizados em ambientes virtuais de qualidade e se adequarem aos 

currículos e à prática docente. 

 

 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

1327 

Referências 

[1] Clinch, J. e Richards, K. (2002). How can the Internet be used to enhance the teaching of 

Physics? Physics Education, 37 (2), pp. 109-114 

[2] Paiva, J. C. (2002). As Tecnologias de Informação e Comunicação: Utilização Pelos 

Professores. Lisboa: DAPP-ME 

 [3] Costa, F. A. (2005). Avaliação de software Educativo. Ensinem-me a pescar! Cadernos 

SACAUSEF I, 45-53 

 [4] Wieman, C. e Perkins, K. (2005). Transforming Physics education. Physics Today (November 

2005), pp. 36-41 

[5] Christian, W. (2000). Java programming and Internet technologies for undergraduate 

education. Computer Physics Communications, 127, pp. 16-22 

[6] Fiolhais, C. e Trindade, J. (2003) Física no Computador: o Computador como uma Ferramenta 

no Ensino e na Aprendizagem das Ciências Físicas. Revista Brasileira de Ensino de Física, 

vol. 25, no. 3, Setembro, 2003 

[7] Araújo, R. S. e Vianna, D. M. (2009). Formação de professores de Ciências e Física na 

Internet: porque um site de recomendação de conteúdos. Revista Electrónica de  Ensenanza 

de las Ciencias, Vol. 8, Nº 1, pp. 171-192 

[8] Perkins, K., Adams, W., Dubson, M., Finkelstein, N., Reid, S. e Wieman, C. (2006). PhET: 

Interactive simulations for teaching and learning Physics. The Physics Teacher, Vol. 44, pp. 

18-23 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

Ciências@TIC ... construindo e investigando cenários de  
aprendizagem em Ciências com as TIC 

 
 

Teresa Faria 1, Carlos Cachado 2, Teresa Silva 3 e João Filipe Matos 4, 
CC da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

1 mtfaria@fc.ul.pt, 2 cccachado@fc.ul.pt, 3 mtsilva@fc.ul.pt, 4 jfmatos@fc.ul.pt 
 

 

Resumo  

Este poster visa apresentar um projecto que tem como foco o estudo da aprendizagem em 
Ciências com a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).  

O projecto iniciou-se no ano lectivo 2007/2008 tendo como objectivos (i) organizar e 
publicar recursos digitais para ensinar e aprender Ciência, (ii) desenhar e desenvolver 
cenários de aprendizagem que introduzam novas possibilidades e utilizações inovadoras 
das TIC e (iii) investigar linhas orientadoras e metodológicas a privilegiar na construção de 
cenários de aprendizagem em Ciências com as TIC de modo a promover o 
desenvolvimento de competências científicas, tecnológicas e sociais nos alunos.  

Além da alusão aos princípios e objectivos que guiaram a produção dos cenários de 
aprendizagem disponíveis no site Ciências@TIC, serão apresentados alguns exemplos da 
sua utilização com professores e alunos no quadro de um projecto de investigação em 
desenvolvimento. 

 
Palavras-chave: Recursos Web, Cenários de Aprendizagem, Ciências, Aprendizagem 

 
Introdução 

No ensino das ciências, há muito que a importância das TIC é reconhecida tanto nos 

currículos oficiais de diversos países como noutros documentos que os suportam. 

Em 1996 os National Science Education Standards, documento orientador para o ensino 

das ciências nos Estados Unidos referia a importância de os alunos usarem o computador 

para aceder, recolher, armazenar e organizar dados e informação, usando hardware e 

software apropriados (NSF, 1996) 

No Currículo Nacional do Ensino Básico português, o documento sobre competências 

essenciais em Ciências Físicas e Naturais sugere que os alunos realizem experiências de 

aprendizagem que envolvam diversas áreas do saber e incentiva o recurso às TIC para a 

realização de actividades (ME, 2002). 

A par da definição de novos objectivos para a educação e da actualização de equipamentos 

assiste-se a uma evolução crescente de ferramentas tecnológicas associadas à utilização das 
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TIC e da Internet em particular e surgem novas forma de entender as TIC na sua dimensão 

colaborativa, como a Web 2.0 (O'Reilly, 2005). Mas, embora não existam dúvidas de que 

estas novas ferramentas tecnológicas incorporam uma dimensão pedagógica nova, “a 

exploração dessas possibilidades está ainda num estado embrionário” (Rada, 2004, p.114). 

Para além do acesso a uma maior quantidade informação em fontes diversificadas e num 

formato mais interactivo estas ferramentas criaram também novas oportunidades e 

potencialidades de comunicação e trabalho colaborativo (Bennett, 2003). 

Procurando dar resposta a algumas preocupações e necessidades manifestadas pelos 

professores do ensino básico e secundário que pretendem usar recursos da Web no trabalho 

com os seus alunos, o Centro de Competência CRIE da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, iniciou um projecto cujo foco é o estudo da aprendizagem em 

Ciências com a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), tendo 

como objectivos (i) organizar e publicar recursos digitais para ensinar e aprender Ciência, 

(ii) desenhar e desenvolver cenários de aprendizagem que introduzam novas possibilidades 

e utilizações inovadoras das TIC e (iii) investigar linhas orientadoras e metodológicas a 

privilegiar na construção de cenários de aprendizagem em Ciências com as TIC de modo a 

promover o desenvolvimento de competências científicas, tecnológicas e sociais nos 

alunos.  

O Site Ciências@TIC  

No início do projecto perspectivava-se a utilização das TIC como ferramentas para a 

aprendizagem em Ciências. Na verdade, procurava-se desenvolver cenários de 

aprendizagem tornando-os disponíveis para professores mas também para alunos que 

introduzissem novas possibilidades e utilizações inovadoras das TIC e que pudessem 

constituir uma fonte de inspiração, um alimento à criatividade, encorajando a 

experimentação e a aprendizagem em Ciências. 

O resultado foi a construção de um conjunto vasto de propostas organizado no site 

Ciências@TIC, disponível em http://cienciastic.fc.ul.pt As propostas disponíveis estão 

organizadas em módulos que abordam os seguintes temas: “Sustentabilidade”, “Universo”, 

“Terra em Transformação”, “Clima” e “Corpo Humano”. Estes módulos foram pensados 

tendo em conta os temas do currículo de Ciências Físicas e Naturais do 3º ciclo do ensino 

básico. Contudo, dada a variedade de recursos e o carácter aberto e flexível das propostas, 

pensamos ser fácil a sua adaptação ao 1º e ao 2º ciclos do ensino básico.  
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As intenções que orientaram a concepção das propostas de cenários de aprendizagem agora 

acessíveis no site Ciencias@TIC foram:  

- A disponibilização de um conjunto de recursos da Web com orientações de 

exploração abertas e flexíveis, permitindo que os alunos assumissem um papel 

activo na aprendizagem (procurando respostas, resolvendo problemas, pesquisando, 

comunicando as suas descobertas e produções…); 

- A possibilidade de os professores terem à sua disposição propostas diversificadas 

que lhes permitissem construir os seus próprios itinerários de trabalho com os 

alunos, adaptando e transformando as ideias e sugestões disponíveis no site, de 

acordo com os seus objectivos, as condições existentes na escola e o tempo de 

duração previsto das actividades;  

- A disponibilização de diferentes tipos de recursos (texto, vídeos, fotos, 

simulações, jogos...) para alunos e professores, potenciando abordagens e 

ambientes de aprendizagem que enriquecessem o desenvolvimento dos temas  

- O apelo ao desenvolvimento de competências que permitissem perspectivar a 

aprendizagem em Ciências numa abordagem global e interdisciplinar, activa e 

contextualizada, privilegiando a pesquisa, a curiosidade, a perseverança, a 

comunicação, a tomada de decisões, contribuindo assim para o desenvolvimento da 

literacia científica e tecnológica dos alunos;  

- A organização das propostas através de múltiplas entradas ("Experimentar",  

"Ideias e desafios"...), contemplando actividades de curta e média duração, e 

permitindo a sua exploração, tanto ao nível das aulas das disciplinas de Ciências, 

quer a nível de área de projecto ou de clubes existentes nas escolas.  

Experimentando e Investigando 

As preocupações que nortearam o design e a construção do site e a realização de algumas 

experiências com alunos constituíram uma importante fase de trabalho e de reflexão que 

antecedeu e influenciou o projecto de investigação em preparação e que se orienta pelas 

seguintes questões: 

Como é que a participação em projectos colaborativos sobre sustentabilidade, mediados 

pelas TIC, mobiliza os alunos para práticas de preservação do ambiente e contribui para a 

aprendizagem em ciências?  
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Que linhas orientadoras e metodológicas deverão estar na base da construção de cenários 

de aprendizagem em Ciências com as TIC de modo a promover o desenvolvimento de 

competências científicas, tecnológicas e sociais nos alunos?  

O estudo centra-se na dinamização, acompanhamento e análise de projectos colaborativos 

realizados pelos alunos, em contexto escolar, recorrendo à utilização das TIC. Como ponto 

de partida para a elaboração da proposta pedagógica a implementar serão usados recursos 

do módulo “Sustentabilidade” disponíveis no site Ciências @TIC. 

Adoptando uma metodologia qualitativa de tipo etnográfico (André, 1995; Erickson, 1984; 

Roth, 2005), a recolha de dados será feita com base na observação participante de aulas e 

sessões de trabalho que abordem a exploração de temas de ciência relacionados com 

sustentabilidade e envolvam a utilização das TIC, na realização de entrevistas e conversas 

informais com professores e alunos, gravações vídeo de várias situações que se entenda 

como pertinentes, os produtos resultantes do trabalho dos alunos e as intervenções 

realizadas nos espaços de trabalho online.  

Espera-se com esta investigação contribuir para a reflexão sobre o papel da TIC em 

projectos de educação ambiental e para a formulação de linhas orientadoras conducentes ao 

design de cenários de aprendizagem com as TIC que permitam o planeamento e a 

implementação de actividades em Ciências e que promovam a aprendizagem e o 

desenvolvimento de competências dos alunos. 
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Resumo 

Neste trabalho são relatadas algumas experiências metodológicas utilizadas no programa 
de ensino médio presencial com o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC), através de um ambiente de ensino baseada em aulas mediatizadas pelos professores 
e pelas tecnologias, no processo de ensino e aprendizagem. O principal objetivo do 
programa para o ensino médio é facilitar a construção do conhecimento dos alunos, apoiar 
e acompanhar o trabalho dos professores presenciais no ambiente das aulas e dinamizar as 
práticas pedagógicas no componente curricular de química para os alunos do ensino médio. 
Os alunos participantes do programa conseguiram superar obstáculos como a desmotivação 
e dispersão que se manifesta no ensino tradicional e manifestaram o desejo de ampliar seus 
conhecimentos através desta dinâmica de ensino. 
 

Palavras chaves: Educação mediatizada, ensino médio, metodologia alternativa.  

Introdução 

A educação em ciências está sendo discutida em vários seguimentos do processo de ensino 

e aprendizagem no ensino básico, compreendendo a uma complexa construção de 

conhecimentos através dos conceitos (Ausubel, 2003). As experiências perceptuais e 

conceituais explicadas e interpretadas pelos professores para uma consolidação das 

estruturas cognitivas dos alunos muitas vezes não apresentam subsídios adequados e tão 

pouco utilizam de analogias para suportar suas explicações conceituais. Portanto a 

educação em ciências requer novas metodologias, profissionais qualificados, para motivar 

de forma criativa o ato de ensinar, pois alguns conceitos são abstratos e de difícil 

assimilação, não apenas pela complexidade dos conceitos, mas pela transposição didática. 

O ensino de Química por sua vez apresenta dificuldades que perpassa, tanto pela formação 

dos professores quanto pelos conteúdos dos livros didáticos, bem como das temáticas 

relacionadas. O programa de ensino médio presencial mediado pelas tecnologias procura 

inserir para as comunidades rurais e ribeirinhas uma educação em química baseada na 

construção do conhecimento e de contextualização, pois a região norte proporciona uma 

aprendizagem significativa através dos seus recursos naturais.  
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A educação em Química oferece a possibilidade, através de uma postura humanística e 

filosófica, a formação do cidadão-aluno para sobreviver e atuar na sociedade científica e 

tecnológica (Machado, 2008).   

O programa de ensino presencial com mediação tecnológica proporciona aos alunos da 

área rural e ribeirinha do estado do Amazonas um aprendizado através da utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC. Ofereceu subsídios para que os 

professores fizessem usos dessas ferramentas para potencializar diferentes habilidades dos 

alunos, criando ambientes de aprendizagem contextualizado e significativo, refletindo 

sobre a prática pedagógica tradicional. A realização desse novo programa de ensino 

mediado, proporcionou uma nova visão do fazer pedagógico, onde os alunos atuam como 

construtores de seu conhecimento fornecendo subsídios para uma nova educação. 

Temos observado que o avanço tecnológico está em todos os segmentos da sociedade nos 

últimos anos com o uso das redes de comunicação e dos recursos de multimídias, 

principalmente em função da internet. Isto possibilita a representação de novas idéias e 

hipóteses que possam contribuir para a construção de um mundo abstrato e simbólico que 

gera novas formas de interesses e atuação entre as pessoas. Essas novas relações, além de 

envolverem a racionalidade técnica – operatório e lógico – formal, ampliam a compreensão 

de aspectos sócios – afetivos e evidenciam fatores pedagógicos, psicológicos, sociológicos 

e epistemológicos (Almeida, 2000). 

A educação mediatizada, utiliza instrumentos para um aprendizado através de um processo 

educativo em tempo e locais não formais, onde os professores presenciais ensinam e 

avaliam e os alunos aprendem através de formas inovadoras, podendo ser considerada 

como uma aliada no processo de ensino e aprendizagem da escola tradicional (Lucena, 

2000).  

Atualmente, a maioria das instituições de ensino ainda tem a forma tradicional como a 

mais aplicada em sala de aula, sendo o modelo educacional estático centrado no professor 

que normalmente utiliza um livro texto no processo de transmissão e recepção de 

conteúdos. Os alunos continuam com uma postura passiva diante das atividades rotineiras 

das disciplinas ministradas de forma individualizada.  Neste processo de aprendizagem o 

ensino é pré - determinado e obedece a horários fixos em espaços físicos formais (Heide, 

2000).   
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No modelo mediatizado existe um grande diferencial em relação a um ambiente de ensino 

tradicional, há uma maior interação entre os alunos e os professores e entre os próprios 

alunos de todas as comunidades. 

É a partir dessa interação que o professor desenvolve e desempenha um papel diferenciado 

de um ambiente de ensino tradicional, passando a contar, com recursos de comunicação - 

como e-mail, discussão através de chats, que permitem uma interatividade maior entre ele 

e seus alunos, contribuindo para um atendimento contextualizado e personalizado. 

O acesso aos meios tecnológicos inseridos para a educação é transmitido pela construção 

do conhecimento através da interação dos conceitos com os alunos envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem (Leite, 2008). 

Objetivos 

Proporcionar uma educação formal aos estudantes das comunidades da zona rural e 

ribeirinha do estado do Amazonas, tornando-os cidadãos mais conscientes com uma visão 

transformadora, crítica e social mais abrangente sobre a educação química como meio de 

sustentabilidade.  

Objetivos específicos propostos  

• Estimular o ensino-aprendizagem nos aspectos cognitivos.  

• Resgatar o desejo pela aprendizagem e estimular as potencialidades dos alunos.  

• Possibilitar ao aluno um processo de viver a criatividade mediante descobertas, 

expressões e elaborações de conteúdos pessoais e significativos.  

• Despertar o caminho da aprendizagem coletiva e inaugurar novas ações 

dinamizando a aprendizagem com um conhecimento mais eficiente e coletivo.  

• Estimular aspectos lingüísticos como o desenvolvimento da linguagem e da 

comunicação oral, desenvolvimento da escrita e leitura aritmética.  

• Estimular a atenção, criatividade, análise e reflexão.  

Aula Mediatizada em Tempo Real 

A aula mediatizada em tempo real é um ambiente de aprendizagem que estimula a 

colaboração do professor presencial com os alunos. O ambiente está baseado em serviços 

de informação de comunicação através de chats, webmail, das dinâmicas locais interativas 
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e da interatividade que fornece, facilita e permite a troca e o envio de informações da 

coordenação do curso através de palestras, de vídeos conferências, das dinâmicas locais de 

aprendizagem e das avaliações.  A organização e colaboração da equipe de coordenadores e 

da produção das aulas, facilita os serviços educativos na produção de textos para as aulas, 

animações simples e em 3D, músicas, poesias e ilustrações com imagens que vão ser 

utilizadas pelos professores ministrantes de cada  componente curricular.    

A aula mediatizada permite que a internet seja utilizada como um ambiente educacional e o 

autor do curso não precisa ser um especialista em internet, necessitando apenas de 

conhecimentos de alguns aplicativos já conhecidos, como editores de textos. 

As salas de aulas são as comunidades sedes e suas filiações, sendo acompanhadas pelos 

coordenadores, auxiliares pedagógicos, alunos e professores ministrantes e presenciais. 

O papel do professor presencial é de interagir e facilitar o ambiente de ensino-

aprendizagem do aluno atuando de maneira efetiva no ambiente educacional. 

A coordenação do curso disponibiliza um grupo de apoio pedagógico, dando suporte e 

atendimento aos professores ministrantes e presenciais.  

O professor ministrante se torna um agente multifuncional, pois não só deve escolher o 

material que possa alcançar os objetivos de ensino, como deve ministrá-lo corretamente 

definindo onde, como e a melhor forma de abordar os conteúdos temáticos. Desta forma 

incentiva os alunos na busca do conhecimento proposto.  Uma instrução efetiva é 

desenvolvida através de estruturação cuidadosa apresentada do material didático e do 

conteúdo que esteja engajado ao aluno e que sinalize os pontos importantes do 

aprendizado.  O apoio das tecnologias de comunicação e informação torna a realização de 

aulas mais dinâmicas e a realização de situações contextualizadas de ensino-aprendizagem 

com a mediação do professor (Franco, 2001).  

Metodologia Utilizada na Aula Mediatizada 

A produção das aulas é realizada através do trabalho de pesquisa, onde se inclui imagens, 

vídeos, trechos de filmes e animações simples e em 3D. 

A pós-produção das aulas é feita com a utilização de modelos de arquivos adequados para 

atender ao processo de ensino e aprendizagem, e depois de passar pela coordenação 

pedagógica, é enviada para a equipe de produção artística que utiliza o programa 

Photoshop PSD PA para finalizar as aulas. 
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O arquivo gerado pela produção é enviado aos professores presenciais de cada 

comunidade, com as informações sobre como salvar e imprimir, para que seja 

disponibilizado para os alunos. Portanto, os alunos têm posteriormente acesso às aulas 

produzidas diretamente do computador da escola ou em outros dispositivos portáteis (mp3, 

pendrives e etc.), destacando a importância das tecnologias de informação e comunicação 

na qualidade educacional, reforçando o tema abordado.  

O programa de ensino médio à distância, apresenta um modelo de ensino que possibilita o 

aprendizado do aluno através da interatividade em tempo real, proporcionando ao professor 

e aos alunos uma experiência que contribui tanto na aprendizagem dos professores quanto 

dos alunos, alcançando os objetivos educacionais propostos através da aprendizagem 

atrativa e inovadora.     

O trabalho permitiu o desenvolvimento de um trabalho didático-pedagógico elaborado 

pelos professores ministrantes e coordenação do curso para ambientes não formais de 

aprendizagens objetivando dinamizar a prática de ensino não tradicional.  

Para o desenvolvimento da metodologia de aprendizagem foi necessário utilizar os 

recursos tecnológicos como instrumentos que facilitaram a construção do conhecimento 

científico em um modelo de curso mediatizado, com aulas em tempo real e interativo 

(Santos, 2000). 

Foi elaborada uma estratégia de complementação e acompanhamento das aulas para os 

alunos em todas as dimensões do ensino e da aprendizagem para as comunidades distintas 

da região amazônica 

Através dos planejamentos pedagógicos foi elaborado um cronograma dos conteúdos bem 

como o detalhamento dos mesmos. O processo desenvolvido e ministrado pelos 

professores é detalhado a seguir. 

• Levantamento do material a ser utilizado como referencial teórico e didático na 

preparação dos conteúdos temáticos. 

• Criação dos planos de aulas em modelos padronizados pela coordenação 

pedagógica. 

• Construção e elaboração do cronograma dos conteúdos pelos professores 

ministrantes. 

• Roteirização das aulas pela equipe de produção. 
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• Disponibilidade do material didático aos professores presenciais. 

• Preparação do material e uso do quadro digital interativo. 

• Preparação e aplicação das Dinâmicas Locais Interativa. 

• Aplicação de avaliações ao final de cada unidade de estudo. 

• Elaboração de planos de estudos para pesquisa. 

• Elaboração de complementação das aulas como pesquisas informativas, 

dissertativas e de conhecimentos aplicativos.  

Recursos Didáticos de Ensino e de Aprendizagem 

A proposta elaborada para as atividades objetivou a articulação das metodologias para que 

os alunos pudessem apropriar-se progressivamente da linguagem científica da química 

através dos diversos gêneros da escrita simbólica e estrutural que a química contempla. 

Recorrendo aos recursos que as TIC proporcionam, as aulas de química foram ministradas 

contextualizadas através de animações simples e em 3D, quadro digital interativo, vídeos 

de experimentos químicos elaborados pelas professoras e de sites educativos.   

Os recursos didáticos utilizados e aplicados nas aulas encontram-se na tabela abaixo 

 
Recursos   Ensino e Aprendizagem 

A aula mediatizada em tempo 
real 

Oferece maior interação entre professores e alunos. 
Integração das comunidades através do compartilhamento de 

experiências através dos recursos midiáticos. 
Salas de aulas em ambientes 

não formais para as 
comunidades rurais e 

ribeirinhas 

Número de comunidades pertencentes ao programa. 
Salas heterogêneas 

Conteúdos abordados de forma contextualizados. 
 Orientação das aulas pelos professores presenciais. 

Ferramentas tecnológicas 
auxiliares no processo ensino-
aprendizagem com o quadro 

digital interativo 

Ensino contextualizado para o aprendizado das ciências 
através da vida cotidiana do aluno. 

A construção do conhecimento através das aulas mediatizadas 
e do uso das TIC. 

Aquisição mais efetiva das informações. 
Aula mediatizada como fonte de pesquisa e desenvolvimento, 

social e cultural da região amazônica. 
Periódicos científicos e sites 
educativos e educacionais 

Colaboram na pesquisa e na utilização de artigos que abordam 
os conteúdos. 

Tabela 1 – Desafios e Perspectivas no Curso do Ensino Médio Presencial com Mediação 
Tecnológica através das TIC. 
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Os recursos didáticos usados no componente curricular de química utilizando as TIC 

propiciaram uma visão diferenciada sobre a aprendizagem, porque mostraram uma nova 

forma de aprender os conceitos de química.  

A construção do conhecimento em ambientes integrados pelas chamadas tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) aconteceu por meio de diversas formas de linguagens 

simultâneas, os chamados sistemas multimídicos (Ferrés, 1992). 

Conclusões 

 

De acordo com os resultados obtidos das aulas e das ferramentas avaliativas utilizadas pelo 

programa do ensino médio presencial com mediação tecnológica, em conjunto com a 

metodologia proposta no trabalho, foram bem aceitas pelos alunos das comunidades rurais 

e ribeirinhas do estado do Amazonas. 

A metodologia mostrou que as concepções alternativas podem romper com a forma 

tradicional de ensino e aprendizagem que estamos acostumados. Além de propiciar a 

utilização de novas ferramentas tecnológicas pelos professores em ambientes interativos e 

orientados para a cognição, contribuiu para um aprendizado social, cultural e colaborativo, 

superando assim o tempo e os espaços formais de aprendizagens (Lucena, 2000). 

As atividades desenvolvidas pelos alunos se tornaram importante em relação à atuação do 

professor, que passou a ser um mediador, facilitador e um organizador de situações de 

aprendizagem, ajudando o aluno a transformar as informações através da comunicação  

pela ação interativa entre alunos, saberes e professores. 

Observamos também o interesse dos alunos participantes do programa em ampliar os 

conhecimentos e dar continuidade aos estudos através deste modelo dinâmico de ensino.  

A disponibilização do material das aulas mediatizadas em tempo real, segundo os alunos, 

permitiu a utilização desse material para consultas a qualquer momento, o que possibilitou 

o estudo individual ou em grupo. 

O principal benefício deste modelo de aprendizagem foi a superação de obstáculos como a 

desmotivação e a dispersão manifestada pelos alunos em cursos de ensino tradicional, uma 

vez que as salas de aulas são ambientes do cotidiano dos alunos e com a incorporação de 

novas tecnologias de informações e comunicações utilizadas na construção de 

conhecimentos ela acaba se tornando mais rápida e eficiente.  
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Resumo 

Trata-se de uma proposta de intervenção didática, tendo como finalidade o estudo do conteúdo 
ondas eletromagnéticas levando-se em consideração o contexto de vida dos estudantes, no que 
diz respeito ao seu conhecimento e interação com os aparatos tecnológicos usados nas 
telecomunicações.  

O projeto foi desenvolvido junto a uma turma de 36 estudantes (16 e 17 anos) da terceira série 
do ensino médio do Colégio Gênesis, na cidade de Feira de Santana-Bahia, Brasil, na qual a   
temática-foco (ondas eletromagnéticas) faz parte do currículo de Física nessa etapa da 
educação básica.  

Tendo em vista o nível de complexidade da temática, optou-se por estudar o conteúdo a partir 
da realização de um estudo sobre a evolução dos aspectos sócio-históricos e tecno-científicos 
dos aparatos usados como meios de comunicação à distância, numa tentativa de promover uma 
maior aproximação desse conteúdo em estudo com o cotidiano dos sujeitos aprendizes e 
conseqüentemente facilitar a ocorrência de uma aprendizagem significativa. 

Palavras-chave: aprendizagem significativa; ensino; contextualização; ondulatória. 

 

Introdução 

A comunicação, como ato ou efeito da interação entre pessoas, através de idéias, pensamentos, 

propósitos tem, ao longo dos tempos, evoluído e alcançado patamares, em níveis tecnológicos, 

cada vez mais avançados e sofisticados. Aprimorar e facilitar o processo da comunicação entre 

os homens, tem se tornado um desafio para pesquisadores e estudiosos do ramo. Sendo assim, 

os aparatos tecnológicos usados a serviço da comunicação foram surgindo e dia-a-dia sendo 

diversificados e aperfeiçoados. 
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Diante desse quadro, como estamos nós cidadãos comuns e usuários dessa tecnologia em 

franco desenvolvimento? Temos acompanhado essa crescente evolução? Somos capazes de 

entender, minimamente, como ocorre tal ou qual processo de comunicação através desse ou 

daquele aparato? Distinguimos, com certa facilidade, o que é mito ou realidade no fenômeno 

de transmissão de uma mensagem? Conhecemos a evolução sócio-histórica e tecno-científica 

desse ou daquele meio de comunicação? 

Buscar respostas para essas e outras indagações, se constituiu em objeto de estudo deste  

trabalho, fato que, por si só, já justifica a razão da existência desta proposta metodológica de 

ensino. 

Esse trabalho, enquanto proposta de intervenção didática nasceu em decorrência da 

necessidade de aproximar os estudantes, da 3ª série do ensino médio (Sistema Educacional 

Brasileiro), do assunto ondulatória, mais precisamente ondas eletromagnéticas, conteúdo 

curricular de Física nessa etapa do curso, e conseqüentemente facilitar o seu entendimento. 

Devido ao seu nível de abstração e grau de complexidade, ondas eletromagnéticas 

representam, tanto para o professor que ensina quanto para o sujeito aprendente, certos 

obstáculos à aprendizagem significativa dos conceitos e significados que envolvem esse 

conteúdo. 

Tendo em vista tais dificuldades e obstáculos impostos pela complexidade do conteúdo em 

pauta, despertou-nos o interesse de elaborar um projeto alternativo de ensino, no qual esse 

tópico da Física fosse melhor contemplado, considerando o cotidiano do sujeito aprendiz. 

 Para tanto, optamos por elaborar essa proposta levando em consideração, para efeito de 

estudo, os aparatos tecnológicos usados nas telecomunicações, visto que eles operam através 

de ondas eletromagnéticas, além de se fazerem fortemente presentes, no dia-a-dia dos 

estudantes, como meios de comunicação entre os povos. 

Essa proposta, portanto, consistiu em proporcionar aos estudantes uma oportunidade de 

estudar conteúdos de Física, em particular ondas eletromagnéticas, de forma alternativa, 

usando como contexto de estudo elementos do próprio cotidiano dos sujeitos aprendizes, bem 

como os seus conhecimentos prévios sobre a temática em estudo. 
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Clientela 

Constituíram-se sujeitos deste estudo os 36 estudantes (ambos os sexos, com idades entre 16 e 

17 anos) que compunham uma turma regular de 3ª série do ensino médio do Colégio Gênesis, 

na cidade de Feira de Santana, estado da Bahia, Brasil.      

Objectivos 

– Conhecer a evolução sócio-histórica e tecno-científica das telecomunicações no 

contexto da sociedade. 

– Entender como ocorre, basicamente, os processos de telecomunicação e o papel das 

ondas eletromagnéticas nesse contexto. 

– Compreender, minimamente, o funcionamento dos aparatos usados nas 

telecomunicações sob o ponto de vista da Física. 

– Distinguir mito de realidade científica no contexto das telecomunicações. 

Desenvolvimento Metedológico 

Para o desenvolvimento da proposta e conseqüentemente dos estudos relativos à temática em 

pauta, optamos pela realização de um trabalho em grupo, iniciando com uma pesquisa 

literária, seguida de produção textual sobre a matéria pesquisada e apresentação do trabalho 

com discussões e debates mediados pelo professor. 

Finalizamos com uma mesa redonda sobre a temática em foco, com profissionais da área 

(Engenharia de Telecomunicações e Jornalismo), objetivando o aprofundamento e 

esclarecimentos de possíveis dúvidas sobre a temática em estudo. 

Etapas do desenvolvimento metodológico 

Visando à realização do trabalho propriamente dito, utilizamo-nos de etapas cujos 

procedimentos couberam ao professor e/ou aos alunos. 

I. Ao professor 

a. Submeter a proposta para a apreciação dos estudantes da turma. 
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b. Realizar, junto aos estudantes, um levantamento dos possíveis aparatos usados como 

meios de telecomunicação. 

c. Proceder a divisão dos grupos de estudantes para a realização dos estudos. 

d. Desenvolver junto à turma atividades preliminares (leituras e reflexão de textos, 

aplicação de questionários) com a finalidade de despertar a curiosidade e conhecer as pré-

concepções dos alunos sobre a temática. 

e. Sortear junto aos grupos os aparatos que serão utilizados, por cada grupo de estudantes, 

para efeito de pesquisa literária e estudos. 

f. Fazer comentários sobre as referências sugeridas. 

II. Aos Alunos 

a. Realização da pesquisa literária acerca do aparato sorteado para cada grupo de estudo, 

levando-se em conta os aspectos sócio-históricos e tecno-científicos de cada aparato, 

bem como o seu grau de importância e impacto na sociedade. 

b. Elaboração de um trabalho dissertativo, levando-se em consideração o resultado dos 

estudos realizados. 

c. Apresentação do trabalho, pelo grupo, para os demais colegas da turma, seguido de 

discussão e debate. 

OBS.: A forma de apresentação ficou a critério dos elementos de cada grupo. 

III. Ao Professor e aos Alunos   

Organização da mesa redonda com profissionais (engenheiros e jornalistas) da área de 

telecomunicações para discutir, refletir, aprofundar e sanar possíveis dúvidas existentes sobre 

a temática-foco. 

Avaliação 

 Para efeito de avaliação da aprendizagem dos alunos, foram considerados os seguintes 

aspectos: 

a) A participação dos estudantes nos encontros sobre o tema em estudo. 
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b) O trabalho escrito: nível de abordagem do conteúdo e qualidade da produção textual. 

c) A apresentação do trabalho: qualidade da apresentação, integração e sintonia do grupo 

com o tema e nível exploração do conteúdo físico abordado. 

d)  O nível de participação dos alunos na mesa redonda sobre a temática-foco 

Conteúdos 

 Para efeito de estudo, foi levado em consideração o elenco de aparatos usados nas 

telecomunicações ao longo dos tempos, sua evolução sócio-histórica, seu funcionamento e 

desenvolvimento tecnológico sob o ponto de vista da Física. 

Conclusão 

Considerando o nível de interesse e participação dos alunos, bem como outros elementos 

resultantes da avaliação, pudemos perceber que esta proposta de intervenção didática atingiu 

seus objetivos, uma vez que abriu espaços alternativos de discussão e reflexão, acerca da 

temática-foco, proporcionando, dessa forma, aos alunos interagirem com os conceitos e 

significados existentes no conteúdo ondas eletromagnéticas, na medida em que pesquisavam, 

estudavam,   discutiam e refletiam sobre a evolução sócio-histórica e tecno-científica de 

aparatos que fazem parte do seu contexto de vida. 

Considerando a natureza do material utilizado e a relevância do conteúdo adequado à estrutura 

cognitiva do aprendiz, percebemos que, tanto do ponto de vista lógico quanto psicológico, 

tratou-se de um material potencialmente significativo e como tal aliado à motivação e 

disposição dos aprendizes, nos levou a inferir ser esta uma proposta que reuniu condições para 

a ocorrência de uma aprendizagem significativa, pois segundo Ausubel (1978), 

A essência do processo de aprendizagem é que idéias simbolicamente expressas 
sejam relacionadas, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, ao que 
o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto de sua estrutura cognitiva 
especificamente relevante (i.e., um subsunçor) que pode ser, por exemplo, uma 
imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição já significativos (apud 
Moreira, 1999, p.20). 

Nesse sentido, ao utilizarmos, para efeito de estudo, elementos que fazem parte do cotidiano 

dos estudantes, proporcionou a eles motivação e interesse pelo estudo do conteúdo, facilitando 
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dessa forma o processo de aprendizagem e consequentemente a ocorrência de uma 

aprendizagem significativa. 
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Resumo 

O estudo que se apresenta foi desenvolvido no Mestrado em Educação em Ciências no 1º 
Ciclo do Ensino Básico (1ºCEB) tendo tido como finalidade a concepção e implementação 
de um Programa no domínio da “Sexualidade e Reprodução Humana”, numa perspectiva 
Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), adaptado a crianças do 1ºCEB com Necessidades 
Educativas Especiais (NEE), com vista a desenvolver competências que promovam um 
conhecimento científico, bem como atitudes e comportamentos responsáveis no âmbito da 
temática. O Programa foi concebido com o apoio de professores(as) e envolveu crianças do 
1ºCEB com NEE tendo sido implementado e validado em sala de aula. 

 
Palavras-chave: Sexualidade, Reprodução Humana, 1ºCEB, NEE 

Introdução 

Diariamente somos confrontados(as) com questões relacionadas com a “Sexualidade e 

Reprodução Humana”. São disso exemplo, a gravidez precoce, a interrupção (in)voluntária 

da gravidez, as doenças sexualmente transmissíveis, a infertilidade, as novas tecnologias de 

reprodução medicamente assistida, entre outras. Sendo temáticas onde as relações CTS são 

evidentes, compete à escola intervir neste domínio, enquanto local que promove a 

interdisciplinaridade, contribui para a desconstrução de saberes, proporcionando a 

aprendizagem de conhecimentos técnicos e científicos que, muitas vezes, as famílias e os 

media desconhecem (Vilar, 2003). 

Sabendo que a sexualidade em geral e a sexualidade das crianças com NEE, em particular, 

são assuntos sensíveis a mitos, crenças e preconceitos, que se traduzem, por vezes, em 

atitudes e comportamentos inadequados, urge, neste campo, desconstruir concepções 

alternativas ao conhecimento científico aceite. 

Em Portugal, o direito à Educação Sexual na escola encontra-se legislado há já 25 anos! 

Contudo, a temática da “Sexualidade e Reprodução Humana” continua a suscitar grande 

polémica junto da comunidade escolar, tratando-se de um assunto onde coexistem 
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diferentes atitudes e valores. Neste contexto, a sexualidade das crianças com NEE é ainda 

encarada de forma redutora, encontrando-se repleta de mitos e tabus. 

Perante esta realidade, a necessidade da Educação em Sexualidade em contexto escolar, no 

quadro da Educação para a Saúde e/ou da Educação em Ciências é indiscutível, uma vez 

que qualquer cidadão ou cidadã deve estar devidamente (in)formado, possuir um 

conhecimento científico, para que, de forma consciente e responsável, seja capaz de 

intervir e tomar decisões fundamentadas perante desafios colocados pela sociedade 

(Galvão e outros, 2006). 

Desde o início da escolaridade, importa proporcionar, a todos(as), situações de 

aprendizagem que contribuam para a construção de conhecimentos no âmbito da 

“Sexualidade e Reprodução Humana”, garantindo também, às crianças com NEE, o direito 

de viver de forma harmoniosa e responsável, uma sexualidade adequada às suas 

necessidades, sentimentos e desejos. 

Como seres sexuados que somos, temos diversas manifestações afectivas e sexuais, pelo 

que a nossa sexualidade pode expressar-se de várias formas (Félix, 1995). A este respeito, 

López (2002) lembra que as pessoas portadoras de deficiência, também necessitam de 

desenvolver a auto-estima, estabelecer relações de amizade e afectividade, desenvolvendo 

conhecimentos e atitudes positivas face à Sexualidade. 

Importa assim, que a Educação em Ciências, numa perspectiva de educação para a 

cidadania se centre no(a) aluno(a) permitindo a compreensão do mundo e das inter-

relações do conhecimento científico e tecnológico na sociedade (Martins, 2002; Pereira, 

2002). 

No que respeita à “Sexualidade e Reprodução Humana”, a escola encontra-se perante o 

desafio de exigir aos(às) docentes respostas educativas diversificadas e diferenciadas, 

adequadas às necessidades de cada aluno(a). 

Desenvolvimento do estudo 

O estudo realizado, de natureza qualitativa, enquadra-se na investigação–acção. Teve como 

questão-problema, numa perspectiva CTS, como implementar a Educação Sexual no 

1ºCEB em crianças com NEE? Foi desenvolvido em três fases, cada uma delas com 

diferentes objectivos. A Fase I retratou o posicionamento de professores(as), pais, mães 

e/ou encarregados(as) de educação de crianças com NEE, face à temática. As Fases II e III 
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foram de intervenção/avaliação relativamente ao Programa implementado, a crianças com 

NEE, do 1ºCEB, no domínio da “Sexualidade e Reprodução Humana” 

O plano da investigação consta do esquema que se segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Plano da investigação (Cardoso, 2007) 

 

Explicita-se, a seguir, o trabalho realizado no âmbito de cada uma das fases da 

- Proceder ao levantamento de estudos e 
trabalhos feitos em Portugal, no âmbito da 
“Sexualidade e Reprodução Humana” em 
crianças do 1ºCEB com NEE. 
- Conhecer o modo como professores(as), 
pais, mães e encarregados(as) de educação 
de crianças com NEE se posicionam face à 
temática.

Fase I 
Caracterização do estado 

actual do problema 

- Envolver no Projecto professores(as) do 
ensino regular do 1ºCEB, das turmas onde 
se realizou a investigação. 
- Conceber e implementar numa perspectiva 
CTS, com o apoio desses(as) 
professores(as), um Programa no âmbito da 
temática, adaptado a crianças do 1ºCEB 
com NEE. 

Fase II 
Intervenção 

- Avaliar junto dos(as) professores(as) e das 
crianças com NEE, o impacte do Programa 
implementado. 
- Divulgar o trabalho realizado junto da 
comunidade educativa, mediante a realização de 
uma sessão de trabalho, destinada aos(às) 
docentes do ensino regular e da Educação 
Especial da escola do 1ºCEB onde se realizou  
a investigação.

Fase III 
Avaliação e divulgação 

Ques
 
Como im

em crianças com NEE? 

tão investigativa: 

plementar, numa perspectiva 
CTS, a Educação Sexual no 1º CEB 
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investigação. 

Na Fase I, para além da pesquisa e revisão da literatura referente a estudos e trabalhos 

feitos em Portugal, no âmbito da “Sexualidade e Reprodução Humana” em crianças do 1º 

CEB com NEE, foram administrados questionários a 30 professores(as) do 1ºCEB do 

ensino regular e da Educação Especial e 6 questionários a pais, mães e encarregados(as) de 

educação de crianças do 1ºCEB com NEE, a fim de conhecer o seu posicionamento 

relativamente à temática. 

Durante a Fase II da investigação, procedeu-se à concepção e implementação do Programa 

- À Descoberta da Sexualidade, com o apoio de 2 docentes titulares de turma 

envolvidos(as) no estudo. 

Partindo das necessidades educativas especiais das crianças das turmas que participaram na 

investigação, aquando da concepção do Programa, foram adoptadas as seguintes 

estratégias: 

•  Abordagem de temas tendo em conta os interesses das crianças e as suas 

vivências. 

• Apresentação de imagens elucidativas. 

• Utilização de uma linguagem simples, precisa e cientificamente aceite. 

• Valorização da expressão oral. 

• Consulta de um vocabulário ilustrado. 

• Trabalho de pares e em grupo. 

• Trabalho individual. 

• Manipulação de brinquedos. 

• Utilização de diferentes meios técnicos (computador; colunas; retroprojector; 

projector multimédia). 

• Preenchimento e análise de tabelas. 

• Recortes e colagens. 

• Construções (puzzles e cubos). 
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• Comunicação de trabalhos à turma. 

• Preenchimento de textos e frases com espaços em branco. 

• Leitura e exploração de histórias. 

• Realização de mímica. 

• Interpretação musical e exploração de uma canção. 

• Representação gráfica, ilustração e exploração de desenhos. 

• Realização de itinerários. 

• Sinalização de respostas através de um X ou da pintura de rectângulos. 

• Preenchimento e apresentação de um mapa de conceitos. 

• Ordenação de imagens. 

• Interpretação de esquemas ilustrados. 

• Visualização e exploração de imagens de ecografias 4D. 

• Identificação de frases verdadeiras ou falsas. 

• Destaque de palavras-chave. 

• Utilização de expressões de incentivo (por exemplo: continua, vais 

conseguir!...). 

O Programa foi constituído por: um guião do(a) professor(a); um guião do(a) aluno(a); 

actividades de apoio e um jogo de computador – À Descoberta da Sexualidade. 

Importa referir que, para a sua implementação, foram seleccionadas 2 turmas do 3º ano de 

escolaridade. Apesar do Programa ter sido administrado a todas as crianças, a investigação 

centrou-se apenas em 6 alunos(as) com NEE incluídos nas turmas, os quais tinham 

desenvolvido competências de leitura e escrita. Cinco destas crianças apresentavam 

dificuldades de aprendizagem severas e uma era portadora de deficiência motora (Spina 

Bífida com Melomeningocelo). 

Aquando da implementação do Programa, recorreu-se à técnica da observação. Procurou-

se registar numa Grade de Registo de Dados de Observação de Situações de Aula 

(adaptada de Estrela, 1994), os dados referentes a cada uma das 14 sessões do Programa: 
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SESSÕES TEMAS 

1 - Quem sou eu? A minha identificação 

2 - Somos todos(as) iguais? Conhecimento do corpo e auto-estima 

3 - Qual é o João e qual é a Rita? Identificação sexual 

4 - Como se distinguem os rapazes das raparigas? O meu corpo – Os órgãos genitais 

5 - Ao longo da vida, o que acontece ao nosso corpo? Mudanças do corpo ao longo da vida 

6 - O que devemos fazer para cuidar do nosso corpo? Hábitos de higiene e vida saudável 

7 - O que sentimos? Os sentimentos 

8 - O que sentimos? Os sentimentos – O amor 

9 - O que fazer para prevenir o abuso sexual? O abuso sexual 

10 - Por que razão nascem os bebés? A fecundação 

11 - O que acontece ao bebé na barriga da mãe? A gravidez 

12 - Como nascem os bebés? O parto 

13 - O que é a SIDA? A SIDA 

14 - Jogo “À descoberta da Sexualidade” 

- Conhecimento do corpo - Os órgãos genitais 
- Hábitos de higiene e vida saudável 
- Mudanças do corpo 
- Identificação sexual 
- Os sentimentos 
- Os sentimentos – O amor 
- O abuso sexual 
- A fecundação 
- A gravidez 
- O parto 

 

Tabela 1 – Sessões e temas do Programa – À Descoberta da Sexualidade (Cardoso, 2007) 

 

 Na Fase III, com objectivo de avaliar o impacte do Programa implementado foram 

realizadas entrevistas aos(às) 2 docentes titulares das turmas envolvidas no estudo e às 6 

crianças com NEE que nele participaram. 

 Ainda na Fase III, para a divulgação do trabalho desenvolvido, foi realizada uma 

sessão de trabalho destinada aos(às) docentes titulares de turma e de Educação Especial da 

escola onde decorreu a investigação. A sessão teve início com o enquadramento do estudo. 

Em seguida, foi feita a apresentação e análise do Programa – À Descoberta da 
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Sexualidade. Por último, deram-se a conhecer os contributos do estudo e fez-se uma 

reflexão conjunta sobre a proposta de actividades. 

Conclusões 

Os resultados desta investigação, apesar de circunscrita, indicam que a temática da 

“Sexualidade e Reprodução Humana” suscita interesse nas crianças com NEE. 

Tal como os(as) alunos(as) que frequentam o currículo geral do 1ºCEB, também estes(as), 

manifestam comportamentos e atitudes relacionados com a “Sexualidade e Reprodução 

Humana”, revelando preconceitos, estereótipos e concepções alternativas neste âmbito. 

Existem professores(as), pais, mães e encarregados(as) de educação que sentem 

dificuldades na abordagem da temática, sublinhando como principais obstáculos a 

vergonha, a falta de formação na área e a inexistência de um Programa/documento 

orientador que tenha em conta as Necessidades Educativas Especiais das crianças. Assim 

sendo, muitos(as) deles(as) evitam ou nunca abordam o assunto. 

No âmbito da “Sexualidade e Reprodução Humana”, as crianças com NEE conseguem 

desenvolver competências, desde que sejam tidas em conta as suas necessidades educativas 

e privilegiadas metodologias dinâmicas, diversificadas, bem como recursos materiais 

apelativos. 

Apesar do estudo realizado ter incentivado os profissionais que trabalham com crianças 

com NEE a valorizar iniciativas que visam investir na autonomia, no bem-estar físico, 

psíquico e social destes(as) alunos(as), permitindo-lhes viver uma sexualidade adequada às 

suas necessidades e características, isto é, uma sexualidade sã, feliz e responsável 

(Cardoso, 2007), competirá às Instituições de Ensino Superior a inscrição da “Educação 

em e para a Sexualidade” nos currículos de Formação inicial, pós-graduada e continuada 

de Professores(as) e Educadores(as), inserindo neles, entre outras, a premente e relevante 

abordagem da Sexualidade em pessoas com NEE. 
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Geoturismo no Geopark Naturtejo – um passo na educação não formal 
 

Joana Rodrigues 1 ; Carlos Neto de Carvalho 2  
Geopark Naturtejo da Meseta Meridional – UNESCO European and Global Geopark.  

joana225@sapo.pt. 
 

Resumo 

O Geopark Naturtejo pertence às Redes Europeia e Global de Geoparques, sob os auspícios 
da UNESCO, desde 2006. Trata-se de um projecto centrado no património geológico com 
promoção do desenvolvimento económico local através do geoturismo. As Redes Europeia 
e Global de Geoparques têm como objectivo a troca de informações e boas práticas no 
desenvolvimento de estratégias comuns. 

Um geoparque centra-se na geoconservação, educação e geoturismo, valendo-se da 
geodiversidade do território e contando também com os patrimónios arqueológico, 
histórico-cultural e natural. 

Numa região de grande heterogeneidade cultural, a Geologia é um elemento uniformizador 
do território e é utilizada como estratégia de desenvolvimento sustentável de larga escala, 
num projecto pioneiro em Portugal, planeado a médio/longo prazo. 

O Geoturismo está centrado na Geodiversidade e no desenvolvimento local. Assim, 
procura-se que durante os momentos de lazer, os visitantes possam descobrir e 
compreender processos e produtos geológicos, ao mesmo tempo que usufruem da 
paisagem, da cultura local, da história, da biodiversidade e de todas as valências da região.   

A comunicação da Geologia é um dos grandes objectivos do Geopark Naturtejo na 
sensibilização e divulgação para o grande público. Neste sentido, e anualmente, é 
dsenvolvido um grande conjunto de actividades nomeadamente visitas guiadas, 
exposições, workshops, seminários, programas educativos e publicações variadas (folhetos, 
mapas, livros). Como apoio as estas actividades são utilizados materiais que procuram 
ilustrar e interpretar os fenómenos geológicos visíveis no terreno.  

 
Palavras-chave: Geopark Naturtejo, Geoturismo, Interpretação da Geologia 

 

O conceito de Geoparque: Redes Europeia e Global de Geoparques 

Para a UNESCO, um geoparque é um território com limites bem definidos e com uma área 

suficientemente alargada de modo a permitir um desenvolvimento socio-económico, 

cultural e ambientalmente sustentável (Eder & Patzak, 1998). Trata-se de um território que 

combina a protecção e a promoção do património geológico com o desenvolvimento local 

sustentável (Zouros, 2004). 

A Rede Europeia de Geoparques (REG) é fundada em Junho de 2000, pelos seguintes 

geoparques pioneiros: Reserva Geológica de Haute Provence (França), Floresta Petrificada 
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de Lesvos (Grécia), Geoparque Gerolstein/Vulkaneifel (Alemanha) e o Parque Cultural de 

Maestrazgo (Espanha). Em 2001, a assinatura da Convenção de Cooperação coloca a REG 

sob os auspícios da UNESCO, havendo um patrocínio institucional, mas não financeiro. 

A Rede Global de Geoparques (RGG) foi criada em 2004, com o apoio da UNESCO, 

tendo o objectivo de cobrir os geoparques fora da Europa. Foi ainda assinada a Declaração 

de Madonie que define que a REG é uma organização integrada na RGG (Zouros, 2004; 

Eder & Patzak, 2004, Frey et al. 2006). 

O objectivo de um Geoparque Europeu é permitir o reaproveitamento local dos valores 

patrimoniais da área e a participação activa da população, na revitalização cultural da zona, 

integrando todos os seus valores globalmente (Zouros, 2004). 

A REG baseia-se numa estrutura activa onde se pretende que haja uma partilha de 

informações e experiências, proposta de criação de novos produtos e a definição de 

estratégias comuns (Zouros, 2004). Como principais objectivos, a REG promove: a 

protecção do património geológico, a divulgação do património geológico ao público em 

geral e o desenvolvimento local sustentável, através do geoturismo (Zouros & Mc Keever, 

2008). 

A Rede opera com comunicação via electrónica permanente, reuniões de coordenação 

semestrais e conferências temáticas. Quanto a actividades conjuntas destaque-se a 

organização da Semana dos Geoparques Europeus, uma iniciativa que decorre todos os 

anos simultaneamente em todos os geoparques europeus, desenvolvendo-se actividades de 

divulgação. Anualmente é também publicada a revista EGN Magazine com informações 

sobre as actividades conjuntas e individuais dos geoparques. Foi ainda publicado, em 2009, 

o livro European Geoparks que conta com a presença de todos os geoparques europeus. 

Além deste material de divulgação existem também folhetos e outros materiais 

promocionais conjuntos. No website da REG é possível encontrar informação sobre o 

funcionamento da Rede e uma apresentação de todos os geoparques. 

A REG conta, em Março de 2009, com 34 geoparques distribuídos por 13 países, da qual 

faz parte o Geopark Naturtejo.  

A RGG, apoiada formalmente pela UNESCO, conta com 56 geoparques em 18 países 

(Março de 2009), havendo, neste momento, candidaturas de países como Japão, Vietname, 

Indonésia, Coreia, Venezuela e México (Zouros & Vasileladou, comunicação oral). De 
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acordo com Eder e Patzak (1998) é previsível que em 2025 haja 500 geoparques 

espalhados por todo mundo. 

O objectivo da RGG é proporcionar uma plataforma de cooperação e partilha entre 

especialistas e actores na temática do património geológico, sob os auspícios da UNESCO. 

São ainda objectivos: preservação do património geológico para as gerações futuras, 

educar e ensinar o público em geral, promover facilidades de pesquisa em geociências, 

assegurar o desenvolvimento sustentável (Eder & Patzak, 2004). 

O Geopark Naturtejo da Meseta Merional 

Em Julho de 2003, durante o Workshop “Fósseis de Penha Garcia – que classificação?” 

surgiu a ideia da criação de um geoparque, tendo-se iniciado de imediato o projecto da 

candidatura à REG que decorreu até 2005 com trabalho de campo de inventariação, 

desenvolvimento de estratégias de protecção e promoção do património geológico, para 

desenvolvimento local sustentável e actividades de promoção. Em 2005 foi entregue a 

candidatura tendo o Geopark Naturtejo integrado as Redes Europeia e Global de 

Geoparque em Setembro de 2006 (Neto de Carvalho, 2005a,b). 

A gestão e administração do Geopark Naturtejo está a cargo da Naturtejo, Empresa 

Intermunicipal de Turismo, uma instituição de capitais maioritariamente públicos criada 

em 2004 pela Associação de Municípios Natureza e Tejo. 

O território do Geopark Naturtejo compreende os municípios de Castelo branco, Idanha-a-

Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão, numa área de 4 617 km2, 

correspondendo a aproximadamente 5% do país. Situa-se na região Centro de Portugal, a 

aproximadamente três horas de Lisboa, Porto e Madrid. Nele habitam 96 307 habitantes 

(2001), numa densidade populacional de 23,1 hab/km2 caracterizada por uma elevada 

desertificação, com grande envelhecimento populacional, destacando-se as actividades de 

agricultura, silvicultura, pastorícia, olivicultura e comércio. A região é composta por uma 

cidade capital de distrito (Castelo Branco) e cinco vilas sedes de concelho Idanha-a-Nova, 

Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão), com 74 freguesias compostas por 

mais de quatro centenas de lugares. 

A ocupação humana remonta há mais de 200 mil anos traduzidos por uma grande riqueza 

arqueológica. Na época da construção da Nacionalidade (séculos XII-XIII), o Tejo 
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constituiu uma fronteira natural, na margem do qual os Templários construíram numerosos 

castelos, atalaias e igrejas.    

 Dentro do Geopark Naturtejo existe um Parque Natural (Tejo Internacional), um 

Monumento Natural (Portas de Ródão), três Sítios Rede Natura 2000 (Serra da Gardunha, 

Nisa/Laje de Prata, S. Mamede), dois Complexos Termais (Monfortinho e Fadagosa de 

Nisa), duas Aldeias Históricas (Monsanto e Idanha-a-Velha), cinco Aldeias de Xisto 

(Figueira, Álvaro, Martim Branco, Foz do Cobrão e Sarzedas), diversas aldeias fortificadas 

(como Penha Garcia, Salvaterra do Extremo, Segura, Montalvão, Rosmaninhal, Nisa ou 

Amieira do Tejo), Important Bird Areas, Zonas de Protecção Especial para Aves e diversos 

geossítios classificados como Imóveis de Interesse Municipal.  

Do ponto de vista geológico, o Geopark Naturtejo apresenta uma paisagem que conta a 

história dos últimos 600 milhões de anos, através de elementos como vastas áreas 

aplanadas onde irrompem relevos residuais graníticos (Monsanto), sedimentares 

(Murracha, Murrachinha, Pedras Ninhas) alinhamentos tectónicos (escarpa de falha do 

Ponsul, Sobreira Formosa) e cristas quartzíticas (Penha Garcia, Ródão, Moradal, Monforte 

da Beira). As aplanações são ainda cortadas pela profunda incisão da rede hidrográfica do 

Baixo Tejo.  

A grande inovação que este projecto trouxe ao território foi a exploração dos aspectos 

geológicos presentes em toda a região, que apesar de implícitos, nem sempre foram 

valorizados, permitindo medidas de conservação e utilização sustentável e 

economicamente rentável. Note-se por exemplo a atractividade das geoformas graníticas 

de Monsanto ou da Gardunha explicadas pelas populações através de lendas ou dos 

icnofósseis de Penha Garcia interpretados desde sempre pelos seus habitantes. Também as 

minas foram, desde o tempo dos romanos (Conhal do Arneiro), uma realidade na região. 

Estes aspectos foram essenciais no estabelecimento de povoados, na construção 

tradicional, nas actividades económicas e tradicionais que caracterizam o Geopark 

Naturtejo. Assim é importante não esquecer a importância do envolvimento das populações 

locais para o sucesso deste projecto. 

O Geopark Naturtejo pretende contar a história da Terra nos últimos 600 milhões de anos, 

dispersa pelos seus cerca de 170 geossítios. Contudo, para contar esta história são 

utilizados dezasseis geomonumentos (Figura 1), locais singulares de elevado interesse 

geológico que apresentam características de monumentalidade e espectacularidade para o 
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público em geral. Alguns destes geomonumentos constituem Exomuseus (Meléndez & 

Rodrigues, 2008), locais que devido ao seu valor intrínseco e/ou condições excepcionais de 

exposição, são susceptíveis de serem utilizados como centros de exposição ou instrumentos 

geodidácticos. 

Existem diversos espaços museológicos espalhados pelos seis municípios dos quais três 

abordam a Geologia: Museu do Canteiro (Alcains, Castelo Branco), Centro Municipal de 

Cultura e Desenvolvimento de Vila Velha de Ródão – Arqueologia do Ródão (Vila Velha 

de Ródão) e o futuro Museu do Paleozóico (Penha Garcia, Idanha-a-Nova), actualmente 

com a exposição “O mundo das Trilobites de Sam Gon III”. Em fase de projecto está o 

Museu Geomineiro de Idanha (Segura, Idanha-a-Nova), a Casa de Pedra de Alpalhão 

(Nisa) e o Museu da Montanha (Oleiros). Existe ainda um Centro de Ciência Viva 

(Proença-a-Nova) dedicado à floresta, que aborda conceitos de hidrologia, erosão e 

recursos naturais. 

Geoturismo 

O Geoturismo é um segmento do turismo que se tem desenvolvido por todo o mundo nos 

últimos anos. Na realidade, já há muito tempo que as pessoas se deslocam para visitar 

“maravilhas geológicas”, contudo, só nos últimos tempos é que se verifica uma real aposta 

neste sector, tendo-se vindo a desenvolver um mercado próprio com características 

específicas.  

Neste âmbito surge o Geoturismo como uma actividade que se baseia na Geodiversidade 

(Brilha, 2005). Etimologicamente o termo Geoturismo provém dos termos “geo” e 

“turismo”. O primeiro refere-se ao planeta Terra enquanto que o segundo refere o gosto 

pela realização de viagens. Da junção resulta um termo que envolve viagens com o 

objectivo de compreender o planeta. O geoturismo é, assim, um segmento emergente, em 

que o objectivo do turismo se centra na Geodiversidade. Está criado um novo nicho com 

novas especificidades e novas contingências que acompanha não só as tendências gerais do 

turismo mas que também impõe as suas próprias tendências. É necessário acrescentar que o 

Geoturismo não se vem sobrepor ao Turismo de Natureza, vem antes acrescentar e 

combinar outros valores inerentes aos conceitos de Geodiversidade e Desenvolvimento 

Local. O geoturismo necessita de ter outras valências para além da Geodiversidade, não só 

para diversificar a oferta como também para contribuir para o desenvolvimento 

sustentável. 
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Figura 1 – Geomonumentos do Geopark Naturtejo: a) Parque Icnológico de Penha Garcia, b) 

Inselberge graníticos de Monsanto-Moreirinha-Alegrios, c) Blocos Pedunculados de Arez-

Alpalhão, d) Mina de Ouro Romana do Conhal do Arneiro, e) Cascata da Fraga da Água d’Alta, f) 

Monumento Natural das Portas de Almourão, g) Monumento Natural das Portas de Ródão, h) 

Morfologias Graníticas de Castelo Velho. (Fotos de Pedro Martins) 
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Um destino torna-se mais rico quanto mais variadas forem as ofertas, mesmo quando se 

trata de um segmento turístico especializado, como o geoturismo. Um local com um rico 

Património Geológico tem que juntar as valências das abordagens histórica, cultural e 

natural (biológica e geológica). 

Quando um geoturista vista uma região tem também necessidade de visitar um castelo, um 

pelourinho, um qualquer monumento. Ao mesmo tempo quer conhecer a realidade das 

tradições do local que visita, os museus, a gastronomia típica, os cantares e as danças ou o 

artesanato. É importante que o Património Geológico se contextualize, no património 

natural, não esquecendo a biodiversidade e os patrimónios histórico-cultural. 

Esta articulação geodiversidade, biodiversidade, história e cultura local não só aumenta o 

potencial geoturístico como também diversifica e complementa a oferta. 

No Geopark Naturtejo são variados os produtos geoturísticos ao dispor dos visitantes, que 

podem começar com uma Sopa do Barrocal no GeoRestaurante Petiscos & Granitos ou 

uma doce trilobite, ou um granulito, da GeoPadaria Casa do Forno. A GeoPadaria oferece 

também as Fatias da Terra, variadas pizzas que celebram as placas tectónicas. Não 

esquecendo as actividades outdoor destaque-se um Geocircuito de barco no Monumento 

Natural das Portas de Ródão com a empresa Incentivos Outdoor, ou um passeio de burro 

com a empresa Trilobite.Aventura. O território apresenta cerca de 439 km de percursos 

pedestres, entre os quais 102 km de interesse geológico (Rota dos Fósseis, Rota das Minas, 

Caminho do Xisto de Foz do Cobrão, Rota dos Barrocais, Trilhos do Conhal, Segredo do 

Vale Almourão, Rota da Gardunha, entre outros). 

O Geoturismo deve ter como princípio a promoção do desenvolvimento sustentável em 

comunidades economicamente deprimidas através da utilização e protecção do seu 

Património Geológico como recursos turístico de elevada qualidade. A sustentabilidade 

económica local baseada na Geodiversidade engloba actividades como a produção de 

artesanato, criação de infra-estruturas de apoio como alojamento, alimentação e animação 

cultural (Brilha, 2005). Através da REG e RGG a UNESCO desenvolve ofertas de 

geoturismo, numa visão holística e sustentada.  

Note-se o exemplo das empresas locais que desenvolvem actividades em redor do 

Património Geológico existente, tirando dele partido e ao mesmo tempo tentando uma 

abordagem mais holística que envolva o desporto na natureza, o património natural e 

histórico-cultural. Destaque-se por exemplo uma actividade de garimpo no rio Ocreza “Há 
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ouro na Foz!”, na aldeia de xisto da Foz do Cobrão. É baseada em pressupostos geológicos 

mas enquadra-se nas vertentes histórica e cultural de uma região. Outro exemplo relaciona-

se com um almoço mineiro no Restaurante Vale Mourão, em que as abordagens históricas 

e culturais são privilegiadas, mas onde a questão geológica está como pano de fundo. As 

associações locais têm um papel preponderante no desenvolvimento de actividades em que 

são envolvidas as comunidades. 

Interpretação 

A interpretação da Geodiversidade é a base para uma estratégia de Geoturismo. As 

paisagens e os fenómenos por si só passam despercebidos aos visitantes, sendo necessário 

preparar o território com ferramentas que possibilitem usufruir em pleno da Geologia. Para 

que haja uma aprendizagem, mesmo em contexto não formal, é fundamental que a 

informação seja interpretada (Figura 2).   

Visitas guiadas 

A forma mais eficiente de comunicar a Geologia será, sem dúvida, através de vistas 

guiadas, onde todos os aspectos são abordados de acordo com o público específico a se 

destina. Um aspecto importante é o factor da interactividade guia/público que permite 

enriquecer a interpretação na medida em que os conteúdos podem ser aprofundados e 

simplificados, de acordo com a receptividade e dinâmica do público. Deste modo mais 

fácil se torna a aproximação entre o geoturista e a informação. 

É importante a utilização de ferramentas que tornem explícitos fenómenos abstractos da 

Geologia, como por exemplo, os conceitos de tempo geológico, deformação das rochas, 

Tectónica de Placas, fossilização, entre outros. A utilização de esquemas gráficos de 

processos, modelos de seres vivos fossilizados, reconstituições de paleoambientes e de 

seres vivos extintos, mapas geológicos simplificados, moldes e contramoldes de fósseis. 

Estes materiais, além de concretizarem conceitos, permitem também gerar aprendizagens 

significativas.  

As visitas guiadas são uma poderosa ferramenta na medida que permitem adaptar o 

conteúdo e a dinâmica da visita consoante o público-alvo.  
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Figura 2 - Materiais de interpretação: a) painel interpretativo, Penha Garcia; b) painel 

interpretativo, Gardunha; c) mapa geoturísitco; d) folheto da “Rota dos Fósseis”; e) livro “ 

Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, 600 Milhões de anos em imagens” (Neto de Carvalho 

& Martins, 2006). 

Painéis interpretativos 

Os painéis serão talvez o meio mais utilizado globalmente na explicação de fenómenos e 

paisagens, porém a sua grande maioria limita-se a informar. A grande função dos painéis 

deve ser interpretar uma realidade. Permitir que o visitante não só seja informado do que 

está a ver, mas que ao mesmo tempo, perceba o fenómeno causador. 

No Geopark Naturtejo há painéis colocados em geossítios (locais de interesse geológico), e 

também em miradouros, em locais de onde se observam os aspectos geológicos. Estes 

permitem que em qualquer altura o geoturista retire partido da informação disponibilizada 
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junto ao local de interesse geológico. A eficácia deste tipo de painéis depende do bom 

conhecimento do público-alvo e da capacidade de comunicação efectiva da mensagem 

(Hose, 1998, 2000; Dias et al., 2003). É essencial que o conteúdo seja apelativo, claro e 

acessível ao público genérico. O aspecto gráfico é outro factor a não descurar, é necessária 

uma apresentação atractiva com esquemas simples e elucidativos. 

A interpretação de Geodiversidade poderá ser, em qualquer caso, acompanhada de 

conteúdos relativos à fauna, flora, história e cultura, para que seja feita uma abordagem 

holística e cativante.  

Outros materiais 

A capacidade de comunicação é também fundamental em todo o tipo de publicações de 

apoio. Note-se, por exemplo, os guiões, folhetos, textos on-line. Estes deverão ter uma 

dupla função: por um lado tornar o visitante independente, relativamente a itinerários e 

locais a visitar e, por outro lado, proporcionar apoio científico. A grande vantagem deste 

material é possibilitar que o visitante prepare e realiza a sua visita consoante os seus 

interesses e o seu ritmo. Mais uma vez, é extremamente importante que a informação seja 

acessível promovendo uma comunicação eficaz da Geologia. 

Ano Internacional de Planeta Terra 

Tendo em consideração que se trata de um geoparque e para que haja uma efectiva 

protecção do Património Geológico é imperativo consciencializar o público e para isso há 

que informá-lo e alertá-lo para a importância da Geodiversidade na sociedade. 

Este esforço está a ser concretizado através da celebração do Ano Internacional do Planeta 

Terra (AIPT) (2007-2009), proclamado pelas Nações Unidas, com o propósito de 

consciencializar as populações e o poder político para as Ciências da Terra, para a 

melhoria da qualidade de vida e protecção do planeta, com o slogan: “Ciências da Terra 

para a Sociedade”. 

Geologia no Verão 

Em Portugal, o Programa Geologia no Verão promovido pela Ciência Viva – Agência 

Nacional para a Cultura Científica e Tecnológico tem tido um papel essencial na 

divulgação e sensibilização do grande público. Trata-se de acções realizadas no terreno, 

laboratórios ou museus que envolvem os participantes na Geologia. Dada a lacuna que 
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havia até muito recentemente no ensino da Geologia nos Ensinos Básico e Secundário 

estas acções foram fundamentais para consciencializar jovens e adultos para estas 

temáticas. 

O Geopark Naturtejo tem participado todos os anos nesta iniciativa que vem de encontro 

com o trabalho que vai sendo realizado ao longo do ano 

Actividades  

As actividades implementadas por um geoparque devem ir de encontro aos seus objectivos 

iniciais e nesse sentido, o Geopark Naturtejo tem anualmente um farto calendário com o 

mais diverso tipo de acções, nomeadamente, percursos pedestres, visitas temáticas, 

workshops, seminários, programas educativos, comemorações de datas, acções de 

Geologia no Verão, actividades de desporto de Natureza (kayak, BTT, escalada, desportos 

de aventura) publicações (destaque-se Neto de Carvalho & Martins, 2006), campos de 

trabalho, exposições, actividades de fotografia de Natureza entre outras (Figura 3). Estas 

actividades centradas essencialmente na Geodiversidade, desenvolvem-se em conjunto 

com abordagens ao património histórico-cultural e património natural, envolvendo 

participantes de dentro e de fora do Geopark Naturtejo. Mensalmente é distribuído 

electronicamente um relatório de actividades “Cruziana – Monthly Report of Geopark 

Naturtejo da Meseta Meridional”, que pode ser encontrado em www.naturtejo.com.  

O principal objectivo do Geopark Naturtejo é promover a Educação em Geologia e nesse 

sentido, todas as actividades, de um ou de outro modo, desenrolam-se à volta da 

interpretação da Geologia e sua comunicação ao público (escolar e geral).  
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Figura 3 a) e b) Visitas Temáticas, c) acções de Geologia no Verão, d) Rotas Geoturísticas, e) “Há 

Ouro na Foz!”, f) Geocircuitos, g) percursos pedestres, h) GeoKayak. 
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Conclusões 

O Geopark Naturtejo apresenta uma grande geodiversidade, mas também uma enorme 

diversidade histórica, arqueológica, etnográfica e ecológica que constituem um grande 

mosaico multidisciplinar com elevado potencial do ponto de vista da conservação, 

educação e geoturismo. 

No território de um geoparque o património geológico, testemunho da história da Terra, 

será salvaguardado e gerido de forma sustentada. 

O Geopark Naturtejo é um projecto recente a ser desenvolvido a médio/longo prazo com o 

propósito de incrementar o desenvolvimento local através de estratégias concertadas entre 

o próprio geoparque, os municípios, as empresas locais, os habitantes, as escolas, as 

associações locais em redor do rico património geológico que apresenta. 

Este projecto permite o reconhecimento internacional de locais de relevância local a 

internacional que testemunham os últimos 600 milhões de anos e consequentemente a sua 

conservação e divulgação. A divulgação é a palavra-chave deste projecto que pretende 

sensibilizar o público em geral para as temáticas da Geologia através de Educação num 

contexto não formal, na Natureza, com carácter descontraído, em lazer.  

Referências bibliográficas 

Brilha, J. B. (2005) Património geológico e geoconservação: a Conservação da Natureza na sua 

vertente geológica, 190 p, Viseu: Palimage Editores 

Dias, G., Brilha, J. B., Alves, M. I. C., Pereira, D., Ferreira, N., Meireles, C., Pereira, P. & Simões, 

P. P. (2003). Contribuição para a valorização e divulgação do Património Geológico com 

recurso a painéis interpretativos: exemplos em áreas protegidas do NE de Portugal. Ciências 

da Terra (UNL), n.º esp. V, CD-ROM, I32 - I35.  

Eder, W. & Patzak, M (1998). “UNESCO GEOPARK” A new Programme – A new UNESCO 

label. Geologica Balcanica, 28 (3-4), 33-35. 

Eder, W. & Patzak, M. (2004). Geoparks – geological attractions: A tool for public education, 

recreation and sustainable economic development. Episodes, 27 (3), 162-164. 

Frey, M.L., Schäefer, K., Büchel, G. & Patzak, M. (2006). Geoparks – a regional, European and 

global policy. Geotourism. In R. Dowling & D. Newsome (Eds.), Geotourism, 96-117, Great 

Britain: Elsevier  

1367 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

Hose, T. A. (1998). Mountains of fire from the present to the past – on effectively communicating 

the wonder of geology to tourists. Geologica Balcanica, 28 (3-4) 77 – 85 

Hose T. A. (2000). European “Geotourism” – geological interpretation and geoconservation 

promotion for tourists. In D. Barettino, W. A. P. Wimbledon, E. Gallego (Eds.), Geological 

Heritage: its conservation and management, 127 – 146 Madrid. 

Neto de Carvalho C. (2005a). Geopark Naturtejo da Meseta Meridional (Portugal) – Inventory of 

Geosites, geoconservation measures and (geo)tourism management – Application dossier for 

nomination as a European Geopark, Naturtejo E.I.M., I-III enclosures (inédito), 27 p. 

Neto de Carvalho C. (2005b). Inventário dos Georrecursos, medidas de Geoconservação e 

estratégias de promoção geoturística na Região Naturtejo, C. Neto de Carvalho (Ed) 

Cruziana’05, Actas do Encontro Internacional sobre Património Paleontológico, 

Geoconservação e Geoturismo, 46-69, Idanha-a-Nova  

Neto de Carvalho C. & Martins P. (2006). Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, 600 Milhões 

de anos em imagens, 151 p. Idanha-a-Nova: Naturtejo, E.I.M. – Câmara Municipal de 

Idanha-a-Nova. 

Zouros, N. (2004). The European Geoparks Network, Geological heritage protection and local 

development, Episodes, 27 (3), 165-171. 

Zouros, N. & Mc Keever, P. (2008). The European Geoparks Network. H. Escher, J. Härtling, T. 

Kluttig, H. Meuser & K. Mueller (Eds), Proceedings, 3rd International UNESCO 

Conference on Geoparks, 11-12, Osnabrück. 

 

 

 

 

1368 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

Aprender Ciência fora da Escola: as aprendizagens não-formais e 
informais no desenvolvimento da literacia científica 

 
Ana Margarida Vicêncio 

Fundação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas 

 amvicencio@fct.unl.pt 
 

Resumo 

A partir da inegável importância que a Literacia Científica vem assumindo nas sociedades 
contemporâneas, o projecto aqui apresentado tem por objectivo, principal, conhecer e 
compreender quais as estratégias adoptadas pelos indivíduos face aos novos desafios que 
lhes são postos em face, decorrentes do crescente protagonismo que a Ciência vem 
alcançando nas nossas civilizações. De facto, procuramos compreender de que forma a 
Educação formal, mas sobretudo, a Educação não-formal e informal podem contribuir não 
só para a aprendizagem de conteúdos científicos mas, sobretudo, para a compreensão da 
natureza e funcionamento da própria Ciência. 

Palavras-Chave: Literacia Científica, Educação em Ciência, Aprendizagens formais, não-
formais e informais. 

 

Introdução 

“The world needs people who can think and feel; people who know the 
earth ando also love it, who know much about the forms of life and respect 
all life; who know what the stars are made of and can still look up at them 
and wonder.” 

(De Boer, 1991) 

A presente comunicação encontra-se organizada em três partes: numa primeira parte será 

explicitado (resumidamente) o quadro teórico e conceptual que orienta e enforma o nosso 

trabalho. Assim, será realizada uma breve caracterização das sociedades contemporâneas e 

da pertinência alcançada pela Literacia Científica nas mesmas, surgindo esta como uma 

competência complexa cujo desenvolvimento se revela cada vez mais pertinente. 

Organizações internacionais têm evidenciado situação: O “Programa Educação e Formação 

2010”, da Comissão Europeia, identifica a Literacia Científica como uma Competência 

Chave para a Aprendizagem ao Longo da Vida e o PISA (International Programme for 

Students Assessment) da OCDE sempre se debruçou sobre a Literacia Científica, tendo-lhe 

dedicado especial atenção no ciclo de 2006. Na segunda parte da comunicação serão 

abordadas as questões metodológicas e epistemológicas relacionadas com este projecto. 
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Por fim, na terceira parte da comunicação, serão expostos e analisados alguns dados 

empíricos, sobretudo recolhidos através da “Técnica do Brasão” (Galvanni, 1991) que se 

revelou ajustada à obtenção de dados relativos às representações dos indivíduos sobre 

Ciência, Educação em Ciência e competências e atitudes relacionadas com a Ciência (tais 

como pensamento crítico ou a resolução de problemas). De facto, esta técnica 

proporcionou-nos narrativas muito enriquecedoras, em cuja análise se seguiram as 

orientações não só de Galvanni mas também de Vala (2005), Bardin (1995) e 

Ghiglione&Matalon (1993). 

Enquadramento teórico e conceptual 

Educação e Desenvolvimento Humano Sustentável 

A área em se desenvolve a investigação aqui apresentada está directamente relacionada 

com as Ciências da Educação, nomeadamente com uma das temáticas que lhe é mais cara, 

o Desenvolvimento. Colocando-nos numa perspectiva Humanista, o conceito de 

Desenvolvimento é uma condição da espécie humana: Ser Humano é estar em 

desenvolvimento, construindo-se e formando-se Pessoa. Neste sentido, todo o 

desenvolvimento é humano e tende para a construção da pessoa em liberdade (Sen, 2003). 

Nos últimos 30 anos a Humanidade tem assistido a avanços espectaculares – económicos, 

tecnológicos e científicos para alguns países e, ao declínio sem precedentes, para outros 

(Ambrósio, 2004:24). A vertigem causada por tamanhas mudanças fez emergir novos 

conceitos na caracterização das nossas sociedades (e da própria condição humana): 

Incerteza, Risco, Complexidade, Multidimensionalidade ou Globalização são, apenas, 

alguns deles. Pese embora as diferentes designações (Sociedade da Informação, Sociedade 

do Conhecimento, Sociedade Tecnológica, …) a sociedade actual caracteriza-se por uma 

economia baseada no conhecimento, estimulada e impelida pela criatividade e pelo 

engenho. Daqui decorre a importância crucial da Educação. De facto, a expressão 

“sociedade do conhecimento” é por muitos considerada errada, uma vez que “na verdade, 

uma sociedade baseada no conhecimento é, realmente, uma sociedade de aprendizagem” 

(Hargreaves, 2003:16). 

A própria OCDE, no seu relatório Knowledge Management in the Learning Society 

relaciona a gestão do conhecimento com os desafios criados pelas rápidas mudanças a que 

assistimos no mundo, afirmando que “o sucesso dos indivíduos, das empresas, das regiões 

e dos países reflectirá, mais do que qualquer outra coisa, a sua capacidade de aprender.” 
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(Hargreaves, 2003:38). Esta visão, centrada no factor humano, correlacionando 

desenvolvimento e conhecimento, deu origem às denominadas “Teorias do Capital 

Humano”, segundo as quais os investimentos na Educação, altamente direccionados para 

as qualificações profissionais que respondessem às necessidades do mercado de trabalho, 

traziam em si a promessa de desenvolvimento. Contudo, este é, também, um paradigma da 

educação em queda. Numa sociedade do conhecimento, digital, onde a informação circula 

livremente (num fluxo contínuo em teia, onde o mesmo indivíduo ora é a fonte de 

informação, ora procura informação) e os mercados estão globalizados, não mais faz 

sentido esta visão quase “mecanicista” da educação. Nos novos contextos em que vivemos 

uma das principais finalidades da educação deve ser a preparação de cada um “para o 

exercício de uma cidadania activa, informada, participante (…)” (Neves, 2004:53).   

É neste contexto que surgem novos paradigmas na Educação, paradigmas que, se procura, 

possam dar resposta às novas exigências mundiais em termos de desenvolvimento. O 

sucesso dos percursos a realizar para se atingir a meta do desenvolvimento humano 

sustentável depende de uma abordagem partilhada por todos os sectores da sociedade e 

promovida através da Educação (Formal, Não-formal e Informal). Nesta perspectiva, “a 

educação deve contribuir para a autoformação da pessoa, que deve aprender a assumir a 

condição humana, aprender a viver com os outros, como parte desse todo, o que numa 

democracia se chama cidadania” (Neves, 2004). A cidadania surge, então, como 

componente chave da sustentabilidade. Uma cidadania que não remete para a condição 

jurídica do ser humano nas sociedades democráticas que conhecemos, mas para a sua 

condição ôntica, enquanto ser em permanente desenvolvimento (Rosa, 2002). A 

complexidade das decisões que urge tomar no mundo actual coloca os cidadãos perante os 

mais variados dilemas e perante a necessidade de uma apropriação de múltiplos saberes 

científicos, que realçam a importância de uma abordagem inter e transdisciplinar da 

Educação em Ciência (Oliveira, 2003). É, então, neste contexto que emerge o conceito de 

Literacia Científica, importante enfoque desta investigação.  

A Literacia Científica na Sociedade do Contemporânea.  

O crescimento científico e tecnológico experimentado pelas sociedades ocidentais a partir 

do século XX levou ao reconhecimento por parte de cientistas, educadores e políticos da 

importância do conhecimento sobre ciência e acerca da actividade científica para todos os 

cidadãos, vulgarizando-se a ideia de que a Ciência é um assunto que deve fazer parte dos 
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currículos escolares. Contudo, não parece existir, ainda, um consenso acerca daquilo que 

deve ser ensinado ou qual a melhor forma de o fazer. Sobretudo porque, mesmo em 

indivíduos com aproveitamento escolar, muitas vezes não se verifica o desenvolvimento de 

atitudes (sociais e individuais) que pudessem acompanhar a repercussão do crescimento 

científico e tecnológico (Martins, 1999: 6).  

A dimensão “ciência para todos” começou a ser discutida durante os anos 70 nos Estados 

Unidos da América do Norte como resposta aos currículos que privilegiavam a 

memorização de conceitos e cujos resultados efectivos na vida dos alunos pouco ou nada 

se fazia notar, afastando muitos deles das disciplinas das áreas das Ciências Naturais e das 

Ciências Puras. A principal consequência despoletada pelas novas ideias associadas a esta 

dimensão, promoveram a associação de agências de ensino não formal das ciências, tais 

como certos canais de televisão, museus e centros de ciência que, no seu conjunto, 

procuravam tornar a ciência mais interessante a um público de todas as idades (Chagas, 

2000: 3) e evidenciar o impacto que a ciência tem exercido na sociedade e vice-versa. A 

evolução da Ciência e das relações estabelecidas entre esta, a Tecnologia e a Sociedade (e, 

mais recentemente, o Ambiente) reclamaram abordagens holísticas e interdisciplinares, que 

não só ajudassem as pessoas a compreender melhor o mundo em que vivem, como também 

as estimulasse a trabalharem criativamente com os outros e a agirem apropriadamente, de 

modo a contribuírem para um desenvolvimento sustentável (Leite, 2004: 4).  

Os anos 80 e 90 assistiram à concretização e proliferação de currículos Ciência – 

Tecnologia – Sociedade (CTS) que reforçavam as relações existentes entre estes três 

domínios. As propostas CTS tiveram um impacto profundo no modo como se pensa a 

Educação/Formação em Ciência, dando origem às abordagens mais recentes (CTSA), 

direccionadas para a promoção da literacia científica onde “o que é verdadeiramente 

importante para a compreensão da Ciência é a aprendizagem que cada indivíduo for 

conseguindo construir ao longo da sua vida” (Martins, 1999: 7). Assim perspectivada, a 

Educação em Ciência considera as dimensões formais, não-formais e informais do 

desenvolvimento e formação da pessoa, o que vem ao encontro dos paradigmas da 

Educação/Formação emergentes.  

Contemporânea a esta ideia de uma educação em Ciência que sirva toda a população 

surgem diferentes designações para traduzir a situação de desfasamento entre o 

aproveitamento escolar, ou grau de escolarização, e a situação real face à Ciência dos 

indivíduos. Nas culturas anglo-saxónicas adoptou-se o termo “literacia científica”, nas 
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culturas francófonas “alfabetização científica”, surgindo o conceito de “cultura científica” 

pela mão da UNESCO (Conferência de Jomtien, 1990). 

O conceito inicial de literacia científica construiu-se directamente a partir do conceito de 

Literacia referindo-se, apenas, às competências reais de leitura e de escrita (Benavente, 

Rosa, Costa, & Ávila, 1996) e designando a capacidade de ler e escrever sobre ciência e 

tecnologia (Miller, 2000:23). Dada a rápida evolução da Sociedade foram surgindo 

múltiplas definições para um conceito que cedo se compreendeu ser multidimensional, 

dada a sua estreita relação com a complexidade do desenvolvimento humano. As 

definições tenderam a enfatizar a dimensão da “cidadania” e da aplicação dos conceitos, 

métodos e forma de pensar da Ciência às situações do quotidiano. Pella, O’ Hearn e Gale 

(citados por Chagas, 2000: 2), depois de terem analisado mais de 100 documentos 

publicados nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos da América do Norte, concluíram que 

“um indivíduo literado em ciência caracteriza-se por compreender conceitos básicos de 

ciência e a natureza da ciência, por reconhecer as implicações de questões de ordem ética 

na actividade do cientista e por ser capaz de discutir as inter-relações existentes entre a 

ciência, a sociedade e as humanidades, assim como de estabelecer diferenças entre ciência 

e tecnologia.” 

Em 1997 a OCDE lança o Projecto PISA (Programme for International Student 

Assessment), cujo objectivo primordial seria fornecer informações que permitissem 

comparações internacionais e úteis para a avaliação das políticas educacionais, a partir dos 

resultados obtidos nos sistemas de ensino dos 32 países participantes (Harlen, 2001: 49). 

Para alcançar este ambicioso objectivo, foi necessário encontrar uma definição consensual, 

que encerrasse a multidimensionalidade, a complexidade e a noção subjacente de processo 

no que se refere à Educação em Ciência. O SFEG (Scientific Functional Expert Group) 

apresentou a seguinte definição, usada no PISA: 

“Scientific literacy is the capacity to use science knowledge to identify questions 
and to draw evidence-based conclusions in order to understand and help make 
decisions about the natural world and the changes made to it through human 
activity” 

(Harlen, 2001:52)  

Esta definição, apesar de ter sofrido algumas pequenas reformulações, foi utilizada e 

examinada profundamente no relatório do Ciclo PISA 2006, cujo enfoque seriam as 

Competências Científicas. 
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Aprendizagem Formal, Não-formal e Informal na Sociedade do Conhecimento 

e a Promoção da Literacia Científica 

Como se evidenciou nos pontos anteriores, alcançar a meta de formar cidadãos 

cientificamente literados envolve um processo de formação ao longo da vida (para o qual 

os cidadãos devem estar dispostos e motivados) e que proporcione ao indivíduo o 

desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências, capacidades, atitudes e 

valores acerca dos produtos e processos actuais da ciência e as suas implicações na sua 

vida pessoal e na sociedade (Chagas, 2000:8). Com efeito, todas as situações de 

aprendizagem formal, não-formal e informal contribuirão para esse processo de formação, 

contudo a ocorrência de umas e outras na vida de cada um não é equivalente (Martins, 

1999: 7).  

Se, no que diz respeito às aprendizagens formais, é possível estabelecer uma certa 

equidade, uma vez que se referem ao ensino formal que ocorre normalmente na primeira 

fase da vida (e que é estruturado pelos Currículos Escolares e pelas Políticas Educativas 

vigentes), relativamente à aprendizagem não-formal (aquela que não leva a qualquer 

reconhecimento formal, ou seja, sem qualquer certificado a nível escolar e profissional, tal 

como uma visita a um Centro de Ciência ou a um Museu, ou a aprendizagem feita através 

da leitura e análise crítica de informação em qualquer suporte – digital ou oral, por 

exemplo) ou à aprendizagem informal (toda aquela que é desenvolvida como resultado das 

experiências de vida, não sendo necessariamente intencional) (Arroz, 2001; Martins 1999 e 

Trilla, 1993) é extremamente difícil estabelecer onde, como e quais as consequências de 

tais aprendizagens na promoção da literacia científica. Não se podem mais considerar as 

barreiras impostas pela exaltação e defesa das aprendizagens formais. Neste sentido, faz-se 

notar o facto de a aprendizagem ser um acto de uma enorme complexidade. Nas palavras 

de Josso: 

 “Aprender não é apenas aprender isto ou aquilo, é descobrir de novo meios de 
pensar e de fazer de outro modo, é partir à descoberta do que poderá ser esse 
«outro modo» (…)”.  

(Josso, 2002: 31) 

Sobressai, cada vez mais, a necessidade de compreender de que modo as possibilidades de 

aprender oferecidas pela sociedade contribuem para o desenvolvimento das novas 

competências exigidas a todos nós.  
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Metodologia de Investigação 

Como anteriormente explicitámos, pretendemos com esta investigação compreender de que 

modo as aprendizagens formais, não-formais e informais contribuem para desenvolvimento 

da Literacia Científica dos cidadãos. Esta, como outras temáticas, relembra-nos que “em 

educação as coisas acontecem de maneira tão inextricável que fica difícil isolar as 

variáveis envolvidas e mais ainda apontar claramente quais são as responsáveis por 

determinado efeito” (Lüdke e André, 1986:3) e, por isso, os investigadores deverão 

colocar-se sempre numa posição de abertura relativamente à introdução de novos 

paradigmas, de novas metodologias, de novas questões. 

Segundo Erickson (citado por Lessard-Hébert et al., 2005: 32) o facto de uma investigação 

poder ser classificada “de interpretativa ou qualitativa provém mais da sua orientação 

fundamental, do que dos procedimentos que ela utiliza. Uma técnica de pesquisa não pode 

constituir um método de investigação”. De facto, é a elaboração conceptual que constitui o 

núcleo fundamental de onde as estratégias metodológicas de qualquer investigação deverão 

partir (Azevedo, 2004: 240).  

A orientação compreensiva e de aprofundamento do conhecimento em torno da 

Educação/Formação em Ciência e da Educação Não-formal e Informal, que suporta esta 

investigação, constitui-se como fundamental para a opção por uma abordagem qualitativa, 

adoptando um “paradigma interpretativo/construtivista, no qual se aceita o princípio 

ontológico de que as realidades são dependentes de um tempo determinado e de um 

contexto específico” (Mertens, 1998 citado por Azevedo, 2004: 243) e um princípio 

epistemológico, segundo o qual o conhecimento sobre o objecto de investigação se vai 

construindo à medida que o investigador vai interpretando os dados que brotam da 

realidade (Lessard-Hébert et al., 2005).  

Na investigação aqui apresentada, as entrevistas realizadas assumiram um carácter 

exploratório, ou seja, procurámos através desta técnica revelar luz sobre certos aspectos do 

fenómeno estudado, nos quais não teríamos espontaneamente pensado procurando, assim, 

completar as pistas de trabalho sugeridas pelas leituras (Quivy & Campenhoudt, 1992: 67). 

Com efeito, as entrevistas (semi-estruturadas) realizadas a cinco jovens licenciados em 

diferentes áreas, com idades compreendidas entre os 28 e os 37 anos contribuíram para a 

descoberta de aspectos a ter em conta, bem como alargaram e permitiram rectificar o 

campo de investigação das leituras. Embora tenhamos utilizado um guião, as entrevistas 
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apresentaram uma amplitude de temas considerável, permitindo-nos levantar uma série de 

tópicos e oferecer aos entrevistados a oportunidade de moldar os conteúdos da própria 

entrevista. Os entrevistados foram incentivados a falar sobre os seus percursos formativos 

e profissionais, sobre os contextos e mecanismos das suas aprendizagens (a questão era 

suficientemente aberta para permitir aos sujeitos uma reflexão sobre as suas “experiências 

formadoras”, sobretudo a partir das “recordações-referência”) (Josso, 2002: 29) e sobre o 

“tipos de conhecimentos” que mais valorizavam para o exercício da sua cidadania. 

A técnica do brasão foi desenvolvida por André Peretti como um instrumento a utilizar na 

animação de sessões (em grupo) de formação. Os encontros de brasões têm por objectivo a 

exploração do sentido da educação/formação para os que neles participam. No caso da 

investigação aqui retratada os participantes foram os sujeitos anteriormente entrevistados. 

Nem o “formador” [investigador] nem nenhum dos participantes pode, ser detentor de um 

sentido a ser transmitido ou aplicado às produções de cada um. Trata-se, sobretudo, para 

cada um, de descobrir as significações que a educação/formação (neste caso a Ciência e a 

Educação em Ciência) tomam para si mesmo. 

A análise colectiva dos brasões é uma partilha, uma colocação em comum através de uma 

exploração colectiva das significações que cada participante descobre por si mesmo nas 

suas produções ou nas dos outros, implicando uma hermenêutica instaurativa. Esta é uma 

maneira de compreender e de interpretar o símbolo pelas associações e ressonâncias que 

remetem de uma imagem para outra, não se tratando de impor uma grelha de leitura para o 

símbolo mas de se explorar a si mesmo pelas significações múltiplas que ele instaura em 

nós. A hermenêutica instaurativa propõe-se explorar o leque de significações sugeridas 

pelos símbolos, conforme o método da convergência. A confrontação das hermenêuticas 

instaurativas pessoais faz, então, emergir a proximidade das significações recebidas por 

cada um que, embora diversas, se podem ordenar em redor de um feixe arquétipo coerente. 

(Galvani, 1997). 
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Mote/Título 

Referências (3) Qualidades (3) 
Dificuldades (3) 

Meios (3) Efeitos/Resultado
s (3) Atitudes (3) 

Símbolo/Imagem 

Figura 1: Brasão “Ciência e Educação em Ciência” (Vicêncio, 2008) 

Subsídios para a construção de algumas conclusões  

 Embora a análise dos dados obtidos pelas técnicas acima descritas ainda se encontre 

muito superficial, é-nos, desde já, possível apresentar alguns pontos para reflexão. Assim, 

a análise das entrevistas permitiu-nos constatar que, pese embora o percurso académico 

algo longo apresentado pelos entrevistados (licenciados, alguns dos quais com cursos de 

pós-graduação), emerge dos discursos o reconhecimento da importância da “Aprendizagem 

ao Longo da Vida” e das aprendizagens não-formais e informais para o desenvolvimento 

pessoal e social dos entrevistados, ideias que já vêm surgindo em estudos anteriores 

(Alves, 2007). Embora os entrevistados não conseguissem apresentar uma definição clara 

da sua representação do conceito de “aprendizagem ao longo da vida”, todos evidenciaram 

nos seus discursos a ideia central de que o ser humano está “constantemente a aprender”, 

independentemente do contexto formal, não formal ou informal em que essa aprendizagem 

possa decorrer. De facto, através da análise das entrevistas foi-nos possível identificar 

contextos (espaciais e humanos) e tipos de aprendizagem algo inesperados, face ao 

percurso formativo dos entrevistados, mas muito valorizados pelos sujeitos, tais como a 

família, os amigos, actividades extra-curriculares, media ou, mesmo, cidades ou 

comunidades sociais de outros tipos. Mais interessante, ainda, foi constatar que o espaço 

físico ou o meio com que se acede à informação não são preponderantes e inequívocos para 

a categorização de uma aprendizagem como formal, não formal ou informal. Verificou-se 

que esta distinção parece ser mais intrínseca ao sujeito (relacionando-se com as suas 

motivações e modo de organização dessa aprendizagem) do que relativa ao contexto. 
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Igualmente da análise das entrevistas foi-nos possível compreender que, apesar da 

reconhecida importância da Ciência e da Tecnologia nas Sociedades contemporâneas, os 

conhecimentos científicos e tecnológicos são pouco valorizados pelos sujeitos 

relativamente a conhecimentos ditos “sociais” como, por exemplo, o saber comportar-se no 

quotidiano social de acordo com as regras vigentes. 

Relativamente aos dados obtidos pela Técnica do Brasão, estes foram preponderantes para 

o aprofundamento da compreensão das representações e ideias dos sujeitos participantes 

relativamente à Ciência e à Educação em Ciência. A análise individual de cada brasão 

(realizada pelo investigador depois do “Encontro de brasões” ) e a análise em grupo 

(investigador+participantes durante o “Encontro de brasões”) permitiu-nos verificar que os 

participantes pensam a Ciência como uma construção humana em permanente evolução e, 

por isso, sujeita a influências de diferentes ordens e tipos, associada a qualidades como a 

inovação, a criatividade, o desafio, a exploração ou as capacidades de problematizar ou 

criticar. Quanto a atitudes associadas com a Ciência e com a Educação em Ciência, os 

participantes identificaram a perseverança, a curiosidade, a inquietude e a observação, 

emergindo uma ideia de processo de interpretação do real em decremento de uma ideia 

estática e passiva. Foi interessante constatar que as referências e os meios associados à 

Ciência e à Educação em Ciência em muito ultrapassaram o contexto escolar “tradicional”, 

tendo sido identificados pelos participantes os seguintes meios e referências: 

Participante Meios (3) Referências (3) 
 

A 
Exercícios/Experiência 

Grupos de trabalho (comunicação 
entre indivíduos) 

Tecnologia (utilização de) 

Escola/Sala de aula 
Cinema (007, por 

exemplo) 
Museus, Ciência Viva 

 
B 
 

Tecnologias 
Web – comunidades virtuais 

Escola 

Escola 
Darwin  
Galileu   

 
C 

Net 
Televisão 
Imprensa 

FoxLife (Canal Temático 
– TV) 

Nelson Mandela 
Cinema 

 
D 

Campo 
Biblioteca/Internet (no sentido de 

depósito de informação) 
Laboratório 

Família 
Humberto Eco 

Professor  

 
E 

Estudo (livros) 
Internet 

Senso Comum 

Einstein 
Asimov 

Televisão 

Legenda: Quadro 1 – Meios e Referências “Técnica do Brasão” (Vicêncio, 2008) 
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Embora ainda numa fase muito inicial, uma primeira análise destes dados (que não 

pretendemos universais ou generalizados) parece evidenciar dois pontos que nos parecem 

essenciais para a compreensão da Ciência e da Educação em Ciência, nomeadamente no 

que se refere ao contributo que as aprendizagens formais, não formais e informais podem 

dar para o desenvolvimento da Literacia Científica de cada cidadão: 

a) É necessária uma verdadeira Educação em Ciência (da Ciência, para a Ciência, 

pela Ciência) que contemple, além de dimensões científicas e pedagógicas, dimensões 

ideológicas e éticas, designadamente no que se refere a concepções de direitos humanos e 

de deveres individuais e colectivos, tendo em vista contribuir para que os cidadãos 

exerçam, informada, fundamentada, coerente e responsavelmente a sua cidadania. Esta 

necessidade de resposta à complexidade da realidade que nos circunda e à orientação para 

o desenvolvimento (humano e sustentável) tem de ser compreendida pelos sujeitos. A 

Ciência e a Educação em Ciência não mais podem continuar surgindo como não 

pertencentes aos conhecimentos ditos “sociais”, fundamentais para um verdadeiro 

exercício da Cidadania ou espartilhadas em “Ramos” que reduzem a compreensão da 

realidade a uma determinada área do saber. 

b)  Este novo paradigma impele-nos para além da Educação (até aqui tida sobretudo 

como Educação Escolar), em direcção a uma realidade mais congruente como a 

Formação/Aprendizagem ao Longo da Vida. Cada vez mais, “os conceitos de formação e 

de aprendizagem ao longo da vida remetem teoricamente para o ideal de educação 

permanente, um princípio considerado «pedra angular» da criação de uma «cidade 

educativa» e «ideia mestra» para as políticas educativas futuras, segundo o Relatório da 

UNESCO coordenado por Edgar Faure e publicado há trinta anos com o título «Aprender a 

Ser»” (Lima, 2002:129).  

De facto, não mais se pode continuar a pensar a Educação em Ciência apenas tendo por 

base os currículos e programas escolares ou a políticas educativas vigentes. Escola, 

família, Cidade, Comunidades (virtuais ou não), media,… todos contribuem para a 

aprendizagem da Ciência, dos seus conteúdos específicos, dos seus métodos, orientações 

ou ética. A escola deve (re)pensar o seu papel, abrir-se às influências exteriores e, 

sobretudo, dotar os seus alunos de ferramentas de pensamento (capacidade de observar, de 

interrogar-se, de problematizar ou de pensar criticamente sobre determinada informação) 

que lhes permitam aprender Ciência nos diferentes contextos e meios que a sociedade 

contemporânea lhes proporciona.    
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Resumo 

Actualmente, as teorias educativas preconizam uma reestruturação de conhecimentos 
baseada em actividades diferenciadas que criem diferentes oportunidades e formas de 
construir o conhecimento. A diversificação das metodologias empregues na aprendizagem 
complementadas com novos recursos didácticos promovem nos alunos motivações 
acrescidas, facilitando a apreensão de novos conhecimentos, reestruturando o 
conhecimento prévio e criando novas formas de reacção aos conteúdos programáticos. No 
ensino da Geologia as correlações de conteúdos são indispensáveis à compreensão das 
diferentes temáticas, pelo que as experiências que possibilitem o mais cedo possível aos 
discentes os desenvolvimentos de competências na área prática revelam-se primordiais, 
dado que as idades mais jovens são propícias à suscitação de motivações e novos hábitos 
de trabalho. O mexer para crer é comum a alunos com diferentes características e 
constituiu a motivação para se delinearem um conjunto de módulos interactivos 
integradores da geologia da Serra do Marão, aliando um património natural a um conjunto 
de actividades delineadas para proporcionarem uma aprendizagem dinâmica. A futura 
implementação destes módulos no museu de Geologia da UTAD permitirá ao professor 
integrar os alunos no processo ensino/aprendizagem, num espaço diferente do escolar, 
enriquecendo a sua acção pedagógica com novos recursos, aumentando as oportunidades 
de um contacto com outras formas de cultura científica. Estas iniciativas querem-se 
facilitadoras da compreensão de conteúdos científicos mais abstractos, que se tornam 
difíceis de transpor para a sala de aula, representando diferentes formas de aprender ciência 
apoiadas em saídas de campo e actividades experimentais passíveis de serem deslocadas às 
escolas sempre que sejam solicitadas. 
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Introdução 

A geologia da Serra do Marão deve ser vista sob uma perspectiva mais abrangente do que 

apenas a regional. Tal como outras Ciências, os fenómenos de natureza geológica são 

indissociáveis de um conjunto de conhecimentos imprescindíveis ao crescimento como 

Ciência. Os alunos devem ser capazes de raciocinar, de criticar e avaliar informações que 

lhes chegam pelos diferentes meios, sugerir novos métodos de abordagem, crescendo como 

cidadãos atentos, conhecedores dos avanços que a Ciência torna cada vez mais céleres. A 

escola desempenha um papel fundamental na construção do conhecimento desenvolvendo-
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lhes, tanto a capacidade de debater questões científicas, como de criticá-las. O ensino tem 

como função essencial o desenvolvimento das competências necessárias a um 

conhecimento integrador de informações, das mais variadas índoles, a fim de formarmos 

jovens cientificamente informados e capazes de se converterem em cidadãos responsáveis 

(Fontes e Silva, 2004). Torna-se importante enfatizar a cultura científica, sobretudo ao 

nível do terceiro ciclo, visto que para muitos alunos constitui a última ligação à área das 

ciências ou mesmo à escola. Cabe aos professores tornar a Ciência acessível, atraente e 

presente, num espaço privilegiado que é o da sala de aula, com jovens que estão a formar a 

sua personalidade e consciência. Para que os nossos alunos percebam a Ciência, precisam 

de a experimentar e virar do avesso, necessitam de contactar com os mais variados 

materiais, chegar a conclusões, errar e reformularem o seu raciocínio. As actividades que 

lhes proporcionem saídas para locais diferentes da escola, ou mesmo uma breve visita para 

relacionar conteúdos e inferir outros, transformam e recuperam a visão de Ciência que 

deve ser transmitida. O trabalho prático constitui uma ferramenta essencial para se 

proceder a esta reformulação e associar a teoria à prática científica, desligando a Ciência 

dos conceitos ancestrais de memorização e sistematização do conhecimento, acrescentando 

ao pensamento do aluno elementos de realidade e de experiência pessoal que podem 

preencher lacunas cognitivas características dos conceitos científicos (Carvalho, 2007). 

Alguns investigadores defendem mesmo que a forma como é implementada a actividade 

experimental nas nossas salas de aula constitui a principal razão do seu fracasso, visto que 

assume características prescritivas, assentes no cumprimento de instruções detalhadas, 

conduzindo os alunos para a resposta correcta, comprovando uma teoria e desenvolvendo 

habilidades manipulativas (Garcia Barros, 1998 in Dourado, 2005). Daí este tipo de 

actividades se deva desenvolver nos mais variados espaços: numa sala de aula, no campo, 

num laboratório ou numa exposição interactiva. Ao longo destas acções, é importante que 

o aluno execute exercícios de observação, demonstração, experimentação e investigação, 

utilizando variados recursos, resolvendo problemas que se lhe deparam à medida que 

desenvolve as actividades que lhe são propostas por um professor interventivo e 

orientador, mas que questiona e propõe incitando os alunos a construírem a sua 

aprendizagem, reestruturando o seu conhecimento. 

Para que os conteúdos leccionados nas aulas se transformem, em aprendizagens 

significativas, a Geologia não se pode limitar ao espaço da sala de aula, deverá ser 

complementada pelo trabalho de campo e pela construção de materiais manipuláveis pelos 
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alunos. A planificação da exposição que aqui se propõe, surge neste âmbito, ou seja, dar 

oportunidade aos alunos de poderem diminuir o carácter abstracto dos conteúdos 

geológicos (Carvalho, 2007).  

É nosso objectivo, que a aprendizagem significativa se faça através da visita à exposição 

onde o aluno possa interagir com modelos que simularão os vários fenómenos geológicos 

que moldaram a Serra do Marão, não restando dúvidas quanto às explicações prévias, que 

são dadas na explanação dos conteúdos curriculares ou ao longo de uma possível saída de 

campo. Através do conhecimento da história geológica de um local muito próximo e que 

lhes é familiar, conseguirá inferir e até explicar a formação de paisagens, que apresentem 

características similares, aplicando assim o que aprendeu e reforçou com as várias 

estratégias utilizadas. 

O facto do aluno poder ocupar, por momentos, o papel de um agente modificador da 

paisagem, motiva um interesse crescente na sua aprendizagem, obriga-o a estar 

concentrado no que acontece pelas suas mãos, forçando-o a tirar conclusões e destituindo-o 

do papel de um simples observador (Carvalho, 2007).     

Objectivos 

- Alertar para o património natural existente na Serra do Marão. 

- Despertar o interesse de professores e alunos para o ensino/aprendizagem das 

Geociências. 

- Desafiar os professores para a construção de novos materiais de trabalho nas escolas. 

- Projectar um conjunto de recursos didácticos, capazes de serem deslocados às escolas. 

- Incrementar o recurso a actividades diferenciadas e facilitadoras do processo ensino-

aprendizagem. 

Metodologia 

No caso desta exposição didáctica, foi nosso objectivo projectar um espaço, no qual os 

alunos e professores contactem com os processos geodinâmicos envolvidos na formação da 

paisagem actual e/ou preparar possíveis saídas de campo. Uma actividade deste tipo, que 

pode ser complementada com posteriores saídas de campo, para observar in loco todos os 

fenómenos explorados dentro de portas, pretende cumprir os propósitos necessários à 

formação dos jovens, desenvolvendo as suas capacidades cognitivas (dado o 

enquadramento curricular), as capacidades afectivas e sociais, uma vez que as actividades 
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(no museu e no campo) se desenvolveriam em grupo valorizando a partilha de ideias, 

formas de trabalhar, experiências e capacidades. As actividades a desenvolver procurariam 

despertar o interesse de professores e de alunos para a aprendizagem das Geociências, 

proporcionando-lhes o contacto directo com fenómenos ilustrados nos manuais escolares, 

mas que desconhecemos que estão tão perto de nós. A escolha de um local, onde nas 

proximidades não existe nada do género, constitui um factor motivador para a visita e para 

a aprendizagem. É entusiasmante verificar, que o facto dos alunos se aperceberem que 

muito do que aprendem se encontra a dois passos, diminui a forma com que enfrentam 

estes novos conhecimentos, bem como o receio que têm de não os compreenderem 

(Carvalho, 2007).  

As múltiplas actividades que integrariam a exposição didáctica representariam diferentes 

formas de aprender Ciência. As actividades contribuirão para a alfabetização científica dos 

visitantes e constituirão uma nova ferramenta para os professores da região, na leccionação 

de conteúdos que por vezes se tornam difíceis de transmitir, uma vez que nos faltam os 

exemplos vivos ao nosso lado (Gavidia et al, 2005). Alguns estudos (Santos et al, 2005) 

têm abordado a importância da existência de exposições, museus e Centros de Ciência, 

visto constituírem um meio eficaz de transpor as práticas pedagógicas para além da sala de 

aula, melhorando o processo de aprendizagem dos alunos. Estes centros de conhecimento 

tornam-se importantes como complemento da aprendizagem formal feita nas escolas e 

revelam-se importantes na exploração de concepções alternativas que os alunos possuem, 

reforçando a aquisição de conteúdos cientificamente correctos (Martins, 2000 in Santos et 

al, 2005). Construindo uma exposição que foque aspectos geológicos entrosados nos 

currículos escolares, funcionando como um complemento das aulas e uma ferramenta de 

reforço tornando a aprendizagem mais eficiente, estaríamos a modificar, simultaneamente, 

a forma como os docentes encaram as visitas aos museus. A exposição didáctica 

funcionaria como uma ferramenta capaz de lhes proporcionar novos moldes de transmissão 

dos mesmos conteúdos focados na sala de aula, recorrendo a um espaço que as escolas da 

região já utilizam com alguma regularidade. Os docentes contactariam com protocolos 

novos e relacionados com os conteúdos curriculares que poderiam adoptar, ou deslocar a 

exposição às suas escolas diminuindo a falta de recursos didácticos nos estabelecimentos 

de ensino. A criação de um centro de recursos interactivos facultaria a possibilidade dos 

alunos, pelo menos, a partir do 3º ciclo iniciarem o contacto com museus mais dinâmicos, 
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modificando a noção que detém, actualmente, de que estes locais são meros reservatórios 

de objectos que não podem ser tocados.  

Os recursos didácticos a utilizar 

A projecção desta exposição didáctica teve sempre como questão de fundo delinear a 

construção de um conjunto de recursos e o desenvolvimento de estratégias que fossem 

divertidas para todos quantos a possam vir visitar. A preocupação de manter os visitantes, 

permanentemente, interessados no que estão a ver, levou a uma reformulação constante das 

actividades, dos materiais a utilizar, dos temas a desenvolver, da forma como deveriam ser 

desenvolvidos, com que extensão e complexidade, entre outras questões. O fio condutor de 

todas as opções tomadas foi sempre constituído pelos alunos, criando-se actividades, nas 

quais se apercebam dos processos envolvidos na formação da Serra do Marão, utilizando 

materiais comuns no seu dia-a-dia, fomentando a sua compatibilização com a geologia, 

sem a imposição dos conteúdos da sala de aula e o receio de uma avaliação. O nosso 

objectivo primordial passa pela criação de um ambiente descontraído e divertido, ao 

mesmo tempo que se projecta um instrumento passível de ser utilizado pelos docentes, 

integrando o Museu de Geologia da UTAD na lista de prioridades das escolas da região, 

aproximando a universidade dos estudantes mais jovens, abrindo-lhes novas portas, 

desenvolvendo-lhes novos interesses e fomentando-lhes a imaginação para que em futuras 

situações, possam eles próprios ser os autores de novas formas de aprender mais divertidas 

e criativas. Para os professores espera-se, que uma vez a exposição efectivada seja uma 

ferramenta que tenham em conta e que os inspire a criar outras novas, adaptadas às suas 

escolas e regiões, para que o contexto geológico em que se inserem seja cada vez mais 

valorizado e apreciado, desenvolvendo nos alunos uma cultura que não passa apenas pelo 

conhecimento de produtos humanos, mas que integre a grande obra da natureza. 

A Maqueta da Serra do Marão (ramo sul) 

Um dos recursos construídos para esta exposição foi uma maqueta representativa da Serra 

do Marão, à escala de 1:10 000, sem sobreelevação, que recria os pormenores de 

edificação natural da Serra do Marão e cumpre, simultaneamente, dois objectivos: ser 

suficientemente pequena e leve para que a sua manipulação seja fácil; ser suficientemente 

grande, para que os pormenores ganhem o seu merecido impacte. A execução da primeira 

maqueta serviu para que, no final da sua construção, fosse possível uma replicação em 
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série de contra moldes utilizáveis para a abordagem de diferentes temáticas, como por 

exemplo: as litologias da serra, as estruturas geológica – dobras e falhas - cursos de água, 

localização dos parques eólicos, os percursos pedestres que se podem desenvolver 

assinalando as paragens com interesse geológico, para que os visitantes possam 

desenvolvê-los autonomamente.  

Para exploração das litologias e estruturas geológicas, as maquetas replicadas poderão 

dividir-se em várias secções móveis, 

manipuláveis pelos alunos/visitantes 

da exposição, a fim de as observarem 

a 3D, o que representa uma vantagem 

na aprendizagem da Geologia, visto 

que contribui para a aquisição da 

noção de continuidade litológica. 

Outra das réplicas da maqueta pode 

ser utilizada como ponto de 

convergência dos alunos/visitantes, 

podendo a partir dela iniciar-se um 

conhecimento que se aprofundará nos vários módulos montados, ou utilizá-la, para resumir 

e interligar o que se aprendeu ao longo da exposição com a exploração dos vários módulos. 

As maquetas podem, também, ser o ponto de partida para os alunos, em conjunto com os 

seus professores, seleccionarem locais de interesse para eventuais saídas de campo, 

procurando ver in situ o resultado de alguns processos geodinâmicos, que mais lhes 

cativaram a atenção.  

Figura 1 – Contra molde da maqueta (ao fundo) e 

respectiva réplica em fibra de vidro. 

Os módulos interactivos 

Os módulos interactivos, que se pensaram para integrar a exposição sobre a evolução 

geodinâmica da Serra do Marão, estão organizados de maneira a que, sem haver uma 

exaustiva exposição dos conteúdos relativos aos diferentes processos geológicos, os 

visitantes possam apreender os conceitos necessários. De uma forma menos extenuante do 

que a exposição verbal, com os módulos, quem se dirige à exposição pode interagir com 

esta e apreender os conteúdos necessários de uma forma muito mais divertida. Os módulos 

delineados querem-se simples, utilizando materiais que os professores possam utilizar nas 

suas salas de aula, incentivando os seus alunos a aprenderem através da interacção com os 

1387 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

materiais, com os colegas e com o professor. A exposição não está pensada para ter uma 

ordem na sua exploração, evitando-se compassos de espera que criem desinteresse ou 

perturbem os grupos que já estão integrados nas actividades propostas pela exposição. 

Exemplo de dois módulos interactivos 

Módulo 1 

Um dos aspectos mais interessantes, do ponto de vista dos alunos, da geologia da Serra do 

Marão é a presença, nos quartzitos de idade ordovícica, de fósseis de braquiópodes e de 

icnofósseis, do tipo Cruziana, ou seja, marcas representativas das pistas de alimentação de 

trilobites e outros artrópodes morfofuncionalmente análogos (Carvalho, 2004). A 

integração de conteúdos, que conferem aos seres vivos um lugar de destaque na 

reconstituição da vida passada do nosso planeta fomenta nos alunos, uma motivação 

acrescida na sua vontade de estudar Geologia. Por este motivo, não poderíamos deixar de, 

nesta exposição, referir os vestígios fósseis existentes na Serra do Marão e desenvolver em 

torno deles também actividades práticas, que ajudarão na compreensão da formação e 

preservação destes vestígios primordiais para uma caracterização ambiental desta região no 

passado.  

Este módulo interactivo tem como objectivos a reconstituição de processos de fossilização, 

bem como o reconhecimento das vantagens da existência de icnofósseis na caracterização 

dos paleoambientes de uma região. 

Descrição da actividade: 

A actividade que se propõe, para que os alunos compreendam a formação das Cruziana, 

utilizando materiais como a argila saturada de água e seres (artrópodes) como os 

escaravelhos, com algumas semelhanças aos do passado. Utilizando uma base de argila os 

alunos devem colocar sobre ela um escaravelho. Este deslocar-se-á sobre a argila deixando 

um rasto bilobado. Após a passagem do artrópode este é retirado e os rastos serão cobertos 

com gesso de maneira a obterem-se contra moldes dos rastos deixados pelos escaravelhos 

percebendo como se formaram as Cruziana na Serra do Marão. Esta actividade deve ser 

complementada com a interpretação de rastos diferentes feitos, previamente, motivando os 

alunos para que levantem hipótese sobre algumas das características do ser que deixou 

essas marcas, como por exemplo, o seu tamanho, o seu peso, forma, entre outros.   
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Módulo 2 

Um dos aspectos geológicos que não passa despercebido na Serra do Marão são as suas 

estruturas que entusiasmam, particularmente os mais novos, suscitando uma enorme 

curiosidade quanto à sua formação. Dada a facilidade com que podem ser reproduzidas, 

experimentalmente, este será um dos módulos de existência obrigatória nesta exposição, 

procurando integrar no conhecimento dos alunos/visitantes, a temática da deformação 

intracontinental varisca que ficou impressa nas unidades litológicas existentes e 

compreendidas entre o Câmbrico e o Devónico Inferior (Dias et al, 2006).   

Descrição da actividade: 

Algumas estruturas 

observadas podem ser 

reproduzidas experimental-

mente com recurso a 

instrumentos e materiais 

muito simples como por 

exemplo uma prensa de 

acrílico com um varão 

roscado apoiado num suporte 

de madeira (Fig. 2) e placas 

de plasticina ou argila de várias cores e esferas de chumbo usadas para carregar os 

cartuchos ou munições de caça.  

Figura 2 – Prensa de acrílico com varão roscado e manivela. 

(Adap. de Madaleno et al, 2001)

Com auxílio de um “rolo da massa” usado nas nossas cozinhas, espalma-se a plasticina 

e/ou a argila de forma a obtermos placas finas e de igual espessura. Em seguida cortam-se 

as várias placas de modo a caberem na prensa (Fig. 3). Coloca-se a parede móvel na prensa 

e sobre a plasticina e/ou argila colocam-se as esferas de chumbo (Fig. 3). Finalmente 

inicia-se o processo de compressão, enroscando o varão roscado dando à manivela. Os 

materiais deformam-se formando dobras e/ou falhas (Fig. 4). 
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Figura 4 – Aspecto dos materiais deformados 

após a compressão   

Figura 3 – Prensa de acrílico com as placas de 

plasticina e/ou argila e as esferas de chumbo 

(Adap. de Madaleno et al 2001). (Adap. de Madaleno et al 2001).

Discussão 

A proposta desta exposição didáctica, integrando as maquetas da Serra do Marão e 

módulos interactivos alertarão para o valor do património geológico existente neste local 

ao mesmo tempo que tornam a aprendizagem aprazível. Despertando a curiosidade nos 

mais novos, promoveremos uma melhor compreensão dos processos geodinâmicos 

característicos da região. Para a sua concretização, delinearam-se módulos interactivos 

capazes de fomentar uma percepção mais real de alguns processos geológicos, diminuindo-

lhes o carácter abstracto e pouco seguro que têm nas nossas escolas. É, pois, urgente 

despertar o interesse desta população docente e estudantil, utilizando uma ferramenta 

agradável e informal. Uma aprendizagem com estas características poderá surtir melhores 

efeitos e conhecimentos mais duradouros que serão activados cada vez que se abordarem 

temas semelhantes. Ao despertar alunos e professores para o ensino/aprendizagem das 

Geociências, através de novos materiais, contribuirá, não só para um melhor ensino por 

parte dos docentes (sentindo-se auxiliados por uma “caixa de ferramentas” poderosa que 

englobará um modelo tridimensional da área de estudo, as actividades interactivas, as 

saídas de campo e a própria exposição completada com os painéis), como promoverá uma 

aprendizagem, mais. O facto de se propor a criação desta exposição para o Museu de 

Geologia da UTAD tem um objectivo muito definido, ou seja, aproveitar um espaço 

apropriado para a exposição, aumentando a interacção entre a universidade e a 
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comunidade, tornando-a o ponto de partida de actualização científica da comunidade, 

incutindo e incrementando, sobretudo nos docentes e alunos, o hábito de visitar e utilizar 

os museus como espaços educativos e complementares da tradicional sala de aulas. 

Referências Bibliográficas 

Carvalho, C. N. (2004). Os Testemunhos que as Rochas nos Legaram: Geodiversidade e 

Potencialidades do Património do Canhão Fluvial de Penha Garcia. Associação Portuguesa 

de Geólogos. Revista Geonovas, nº 18 pp. 35 a 65.  

Carvalho, M.J. (2007). A Geologia da Serra do Marão: Proposta para uma exposição didáctica. 

Tese de Mestrado não publicada. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vila Real, 

Portugal. 

Dias, R. (2006). O Varisco no sector Norte de Portugal. Em Dias, R., Araújo, A., Terrinha, P. e 

Kullberg, (Eds). Geologia de Portugal no contexto da Ibéria (pp. 31-34). Évora: 

Universidade de Évora. 

Dourado, L. (2005). Trabalho laboratorial no ensino das ciências: um estudo sobre as práticas de 

futuros professores de Biologia e Geologia. Enseñanza de las Ciências. Número extra. XVII 

Congresso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias.  

Fontes, A. e Silva, I. (2004). Uma Nova forma de aprender ciências: a educação em 

Ciência/Tecnologia/Sociedade (CTS). Porto: Edições Asa 

Gavidia, V., Rodes, M., Sanz, J., Tejerina, F., Guillén, E., Carratalá, A. & Talavera, M. (2005). 

Una exposición sobre el mundo de los sentidos como contexto no formal de aprendizaje y 

alfabetización científica. Ensenanza de las ciencias. Número extra. XVII Congresso 

Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias.  

Madaleno, J., Silva, L. e Martins, R. (2001). Tectónica experimental. Relatório final de Estágio. 

Manuscrito não publicado. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Santos, L. & Matela, V. (2005). Centros de Ciência interactivos no ensino do 1º ciclo do ensino 

Básico - A Terra e o sistema solar. Enseñanza de las Ciências. Número extra. XVII 

Congresso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias.. 

 
 

1391 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

Visita a parques e museus como instrumento na formação da cidadania 
 

Cleusa Suzana Oliveira Araujo1; Celso Ricardis Brilhante2; Aldenize Pinto de 
Melo do Nascimento3; Ednelza Camacho Oliveira2; Maria do Perpetuo Socorro 

Ribeiro2; Seanne Cunha Oliveira2; Francisco Lopes Lima2; Maria América Alves 
Rebouças2 

1Universidade do Estado do Amazonas, UEA; Centro Universitário Nilton Lins, CUNL e Faculdade 
Boas Novas de Ciências Teológicas, Sociais e Biotecnológicas, FBN 2Ciências Teológicas pela FBN; 

3Filósofa e Mestre em Educação; Professora da FBN. 
1suzana.araujo@pq.cnpq.br; 

 

Resumo 

Este artigo é resultante da pesquisa realizada no Projeto Eco-Cidadania da Faculdade Boas 
Novas em parceria com alunos do ensino fundamental de uma escola pública estadual. No 
mês de junho de 2008 o tema trabalhado foi “Meio ambiente e sua importância social”, 
tendo em vista a preocupação ambiental de toda a humanidade e o olhar do mundo sobre a 
Amazônia. Com o objetivo de conscientizar adolescentes sobre a importância do meio 
ambiente foram realizadas duas visitas, uma ao Instituo Nacional de Pesquisas da 
Amazônia -INPA e outra ao Museu de Ciências Naturais, em Manaus, Amazonas. 
Utilizou-se questionário, representação em desenho e observação para verificar a 
percepção dos adolescentes sobre sua responsabilidade para com o meio ambiente. Com 
esta pesquisa foi possível verificar que os espaços não-formais de aprendizagem, quando 
aplicável adequadamente, permitem conscientizar e sensibilizar sobre o objeto estudado, 
bem como desenvolver valores, além de aproximar o público dos conhecimentos 
científicos e auxiliar na compreensão dos aspectos do mundo em que o individuo está 
inserido.              

 
Palavras-chaves: meio ambiente, educação não-formal, conscientização e 
responsabilidade. 

Introdução 

 Para a formação de sujeitos capazes de decidir suas ações com maior autonomia há 

necessidade de que as informações advindas de vários contextos formais e não-formais 

sejam aprendidos de forma significativa, pois a formação dos indivíduos se efetiva a partir 

do conjunto das experiências que ele vivencia ao longo da sua vida e pelos conhecimentos 

aprendidos nas experiências prévias (Lozada & Araujo, 2006; Ribeiro, 2007). A educação 

científica realizada em espaços não-formais, incluindo os museus de ciências e os centros 

de pesquisas, apresentam características específicas como a livre escolha, a abordagem não 

seqüencial, não vinculada a um currículo, entre outras que a diferem do sistema formal de 

educação (Oliveira & Moura, 2005; Rocha, Lemos & Schall, 2007; Delicio, Gandini & 

Nunes, 2007). A busca de informações em fontes variadas além de permitir ao estudante 

desenvolver competências e habilidades importantes na construção de seu conhecimento e 
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na elaboração/reelaboração de suas idéias e atitudes, é fundamental para o 

desenvolvimento de autonomia com relação à construção do conhecimento (Bianconi e 

Monique, 2001; Lopes & Simões, 2001; Vieira, Bianconi & Dias, 2005; Ovigli, Barbuto, 

Guerra, Oliveira, Beltramini & Bossolan, n.d.).  

Estes espaços são propícios para a alfabetização científica e o educar pela pesquisa, 

possibilitando grande interação entre visitantes e monitores, com os equipamentos das 

mostras científicas, que são apresentadas de maneira interativa, experimental e lúdica 

(Delicio et al., 2007; Sabbatini, 2004; Lozada, 2006). Quando se pensa no papel educativo 

dos centros de ciências, o termo aprendizagem é de fundamental importância, espera-se 

que tudo o que está ali exposto visem motivar, despertar o interesse e o entendimento da 

ciência por parte do público visitante. Os centros de ciências são lugares extremamente 

atraentes para aplicação de pesquisa em temas diversos, sobre conhecimento científico e 

sobre sua divulgação para estudantes e para o público interessado (Coimbra & Lindino, 

2004; Rocha et al., 2007; Colombo Junior, 2009). 

Ribeiro (2005) aborda a trajetória do uso do museu em algumas décadas, esclarece que 

durante 1970 e 1980 a dimensão educativa dos museus ficou muito restrita a um papel de 

complemento da educação formal, desprezou-se, nessa tendência, uma oportunidade de 

possibilitar que o aluno/visitante encontrasse o deslumbramento e a admiração. Já na 

década de 1990 houve uma preocupação para modificar a abordagem das ações educativas 

em museus, buscando-se uma especificidade e diferenciação cada vez maior dos museus 

em relação à educação escolar, oferecendo a oportunidade de suprir, ao menos em parte, 

algumas das carências da escola como a falta de laboratórios, recursos audiovisuais, entre 

outros, conhecidos por estimular e complementar o aprendizado. 

Marandino (2003) destaca que, atualmente, vive-se em nível mundial um momento de 

proliferação de museus interativos e centros de pesquisas, nos quais o público passa a ser o 

centro das atividades nestes espaços. Ensinar ciências é importante para promover 

situações que possibilitem a formação de uma bagagem cognitiva no aluno e uma postura 

crítica que permita avaliar como a sociedade intervém na natureza. Esse tipo de postura é 

essencial, para diminuir a degradação acelerada do meio ambiente (Ribeiro, 2005). 

Portanto, o Museu exerce importante papel como instrumento de capacitação e divulgação 

das transformações e desenvolvimento que vem ocorrendo na natureza (Delicio et al., 

2007).  
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Nesse contexto objetiva-se discutir no presente artigo quais as possibilidades de 

aprendizagem que podem ser desenvolvidas em visitas a parques e museus, bem como, 

apresentar resultados de intervenção com alunos adolescentes, por meio da educação não-

formal visando a formação da cidadania.  

Metodologia 

A Faculdade Boas Novas em parceria com a Escola Estadual Djalma da Cunha Batista, em 

Manaus, Amazonas, que atua no ensino médio em tempo integral, desenvolveu o Projeto 

Eco-Cidadania no ano de 2008, com 20 adolescentes entre 14 a 16 anos de ambos os sexos. 

Os pais dos participantes do projeto foram previamente consultados, e assinaram o Termo 

de Consentimento de Livre Esclarecimento, que foi fornecido pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa. A realização das ações baseou-se nos princípios metodológicos da pesquisa-

ação-participante.   

No mês de junho foi trabalhado o tema Meio Ambiente. As visitas foram realizadas no 

INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) e no Museu de Ciências Naturais da 

Amazônia. O Museu de Ciências Naturais é administrado pela Associação Naturalista da 

Amazônia e possui uma variada coleção de borboletas, insetos e raras espécies de peixes 

da região, empalhados e em aquários. O INPA foi Criado em 1952 e ao longo dos anos 

vem realizando estudos científicos do meio físico e das condições de vida da região 

amazônica e é referência mundial em Biologia Tropical.  Dentro do Instituto há trilhas com 

ampla diversidade biológica e a Casa da Ciência com mostra permanente de espécies 

regionais conservadas. 

Na visita ao Museu os adolescentes observaram, anotaram e desenharam tudo o que 

chamou sua atenção. Depois foi feito uma discussão qualitativa abordando os pontos 

colocados por cada um deles. No INPA os adolescentes andaram pelas trilhas e foram 

realizadas paradas em pontos estratégicos onde tiveram um breve relato sobre os temas: 

relações ecológicas entre os animais e entre as plantas, formação da mata tropical, modo de 

vida e forma diversas dos seres vivos, e responderam aos questionamentos referentes à sua 

percepção. Na análise se adotou como metodologia não identificar os participantes pelos 

seus nomes, preservando a identidade dos mesmos. 
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Resultado e Discussões  

Durante o percurso da visita ao INPA foi observado o crescimento da floresta e sua 

vegetação, foram percebidos várias formas de vegetação, e como elas se adaptam em cada 

ambiente. Verificou-se que os adolescentes associam o conhecimento recebido em sala de 

aula com o que estavam observando e, principalmente, se interessam pelo novo, diferente, 

como a curiosidade das epífitas (Figura 1).  

 

 
Fig. 1 O momento em que eles estavam sendo instruídos sobre o processo de formação da floresta. 
 
Animais também foram observados, como os macacos, os jacarés, as tartarugas, o peixe 

boi e o seu comportamento (Figura 2). Esta proximidade entre os alunos e os animais foi 

visto de uma forma muito boa para educação ambiental, pois naquele momento um deles 

comentou que se sentia responsabilizado para que seus netos pudessem ver aquilo que ele 

estava contemplado.                                                                                                             

 
 

Fig.2 O toque da aluna no animal. 
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Na Casa da Ciência, um pequeno museu dentro do INPA, a equipe explorou cada 

curiosidade como, por exemplo, a maior folha do mundo chamada de “Dicotiledônea”, a 

pele dos peixes dentro dos vidros o sapo cururu gigante, um couro de cobra de sete metros, 

o pau rosa e suas curiosidades, entre outros. Eles estavam interessados pelo conhecimento 

incutido de forma simples, sem nenhum tipo de pressão, mostrando a importância da 

educação ambiental e todos, com papel e lápis, escreviam ou desenhavam aquilo que mais 

chamava a sua atenção (Figura 3). 

 

 
 

Fig. 3 Atenção para todos os detalhes. 
 

A cada passo dado acontecia naquele lugar uma nova descoberta em que eles jamais 

esqueceriam, e que com certeza mudaria a forma de ver a sua responsabilidade para com o 

meio em que estamos inseridos.  

Apresentamos abaixo algumas colocações dos estudantes e de como eles assimilaram este 

tipo de conhecimento. Os nomes dos alunos estão abreviados.  

AB: “Podemos perceber que as arvores são duras por fora e são moles por dentro. Pois 

para uma arvore ficar forte ela demora cerca de 10 a 15 anos, temos que tomar cuidado 

para não ficar sem elas”. 

JN: “As abelhas da Amazônia não tem ferrão e para se defenderem elas grudam no cabelo, 

mas produzem mel”. 

MS: “Na casa da ciência podemos observa varias espécies de animais como as cobras que 

são diferentes uma das outras, os peixes, o jacaré, os sapos, a arranha caranguejeira da 

Amazônia, pos eu achei muito legal conhecer e saber de tudo isto”. 
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MO: “Na casa da Ciência encontramos a maior folha de Dicotiledônea registrada pela a 

Amazônia Brasileira. Observada pela primeira vez em 1982 nas proximidades do rio 

Canumam. Chegam a medir 2.50m de comprimento por 1.40m de largura. Podemos 

encontrar também várias espécies de peixes, cobras e muitos outros anfíbios. Como e bom 

morar na Amazônia!”  

CF: “Epífita é um vegetal que se dissemina atreves do excremento de pássaros, geralmente 

nas copas das arvores (hospedeira), onde as sementes germinam se tornando um parasita. 

Quando suas raízes alcançam o solo tornando-se um arvore bem desenvolvida que aos 

poucos ira estrangula seu hospedeiro assim levando-a morte, esse fenômeno e conhecido 

como abraço da morte”.   

JP: “Eu estou achando este passeio muito legal, além de ter muitas coisas legais e muito 

importante, como a pesca e o peixe elétrico, o macaco aranha que vem comer na mão do 

homem mostrando que possível sim que os seres humanos se dêem muito bem no convívio 

com a fauna que ele estar inserido”.  

Assim como nos museus se da á educação não-formal, o INPA também oferece esse 

recurso educativo, já que nele se pode pesquisar e verificar as interações do homem e o 

ambiente. Lozada e Araujo, (2006) destacam as interações possíveis nestes ambientes:  

“Dentro do museu, em uma vertente da psicologia, os visitantes podem aprender 

interagindo de diversas formas que ocorrem no contexto museal e devem ser exploradas: 

dentre elas podemos destacar as interações sujeito/sujeito, objeto/sujeito e 

sujeito/contexto”. Poder-se-ia defini-lo como um espaço multidisciplinar, dedicado a uma 

temática, apoiado num acervo exemplificador e sustentado por uma filosofia.  É um  centro  

de  difusão  de  ciência,  um  decodificador  da informação  científica (Marandino, 2003). 

Em outro momento visitamos o Museu de Ciências Naturais (Figura 4) e ali também foi 

um espaço bem aproveitado, pois os alunos ficaram admirados com as diversidades de 

formas, tamanhos e cores dos organismos conservados (Figuras 5 e 6). 
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Fig. 4 Alunos a entrada do Museu. 
 

 
 

 
Fig. 5 Alunos desenhando peixe empalhado 

 
 

 
 
 

Fig. 6 O interesse pela coleção de borboletas 
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MS: desenhou uma borboleta e escreveu o seguinte: “Essa borboleta e uma bela e pura 

transmissão de amor, de compaixão, se as pessoas pudessem imaginar o mundo de forma 

carinhosa, talvez o mundo não estivesse do jeito que está. A natureza transforma tudo, até 

aquilo que parece ser tão difícil. E com amor tudo pode ser possível, essa forma e uma bela 

arquitetura que Deus criou”.       

JP: ele desenhou sobre o tambaqui: “E um peixe comestível mais apreciado do Estado do 

Amazonas alcança até 25 quilos, tem dentes achatados e alimenta-se de frutas de igapó. E 

muitos destes peixes não chegam à fase adulta por conta da pesca predatória temos que 

tomar cuidado se não as outras gerações não saberão que um dia existiu este tipo de peixe”. 

AS: outra borboleta “Isto e uma borboleta tive a impressão que eu estava sendo observado 

por seus olhos em suas assas pos ela usa isto como camuflagem para se protege de seus 

predadores mas, infelizmente, o seu maior predador é o ser humano”.  

RO: um peixe serra “Achei muito bonito este tipo de peixe, nunca tinha visto um peixe tão 

bonito e espetacular, com detalhes tão maravilhosos, vou me esforça em fazer minha parte 

para que meus filhos e meus netos possam também usufruir desta beleza de peixe”. 

PJ: ele desenhou um pirarucu “Não poderia passar deste peixe sem o desenha pois nós 

sabemos que ele esta em risco, pois se trata de um peixe muito gostoso, as pessoas pescam 

muito eles, e se não tive cuidado ele pode desaparecer e nós ficaremos apenas com as fotos 

e nada mais”.   

Analisamos com todas as colocações e desenhos dos alunos o cuidado com o meio 

ambiente e o desejo de preservar. Entendemos que os alunos sabem o que é preservar, o 

que é cuidar e não atacar o meio ambiente que estão inseridos, pois isto só trará benefícios 

para toda humanidade. Ressaltamos também que os seres humanos não são seres externos 

ao meio ambiente, pelo contrário, são seres inclusos no ecossistema, portando preservar o 

meio-ambiente é preservar a si mesmo. 

Ao longo da história da humanidade, os museus desempenharam relevante papel ao 

aproximar a sociedade do conhecimento científico. De uma maneira não sistematizada, 

interativa, experimental e lúdica, contribuíram para a educação científica, muitas vezes 

complementando o trabalho das escolas (Bianconi & Caruso, 2005). Lozada e Araujo 

(2006) afirmam que a educação não-formal tem ainda um enorme potencial a ser explorado 

pois motivam o aluno para o aprendizado e despertam o interesse para a ciência.  
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Considerações Finais 

A verdade é que algumas escolas têm procurado fazer o seu papel como agente educador, 

mas algumas vezes percebemos que o aluno apenas com a teoria não presta muita atenção, 

mais quando este mesmo aluno vai “in loco” sua percepção muda, ele passa então a 

valorizar o meio ambiente, principalmente, se estiver relacionado com sua realidade.     

A expectativa dos alunos pesquisados do projeto eco-cidadania em relação à visita ao 

Instituto (INPA) e ao Museu (Ciências Naturais) foi um fator importante no processo de 

aprendizagem, pois verificou-se, antes das visitas, o quanto eles sabiam sobre estes locais e 

o que esperavam encontrar na visita. Portanto, trabalhar estas expectativas parece ser um 

elemento de grande contribuição para a elaboração de novas exposições e atividades 

educativas. 

Entretanto, deve-se ter o cuidado de não estabelecer dependência completa destes espaços 

não-formais, pois tudo é para acrescentar conhecimento visando a preservação do meio em 

que vivemos e fortalecer a postura de cidadania. O cuidar conforme os adolescentes 

destacaram: a preservação do meio ambiente só depende de cada um. 

Ser cidadão é ser uma pessoa ciente de seus direitos e responsabilidades, portanto através 

desse projeto buscamos cooperar para a construção de um ser humano integral e pleno, um 

individuo que sem precisar ser pressionado por uma lei ira cumpri o seu papel como 

cidadão.  
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Resumo  

O presente trabalho caracteriza um estudo de caso visando uma abordagem qualitativa e 
quantitativa sobre a evasão no Bacharelado em Química do Instituto de Química de São 
Carlos (IQSC), da Universidade de São Paulo, criado em 22/08//1972. 

O Bacharelado em Química do IQSC oferece atualmente 60 vagas aos estudantes de 
graduação, formando profissionais com diferentes perfis: o Bacharel em Química 
Fundamental e o Bacharel em Química com Atribuições Tecnológicas com ênfase em: 
Alimentos, Ambiental, Gestão de Qualidade ou Materiais.  

Desde 2004, um questionário pré-estruturado vem sendo aplicado aos ingressantes, visando 
conhecer o perfil dos estudantes de Química do IQSC. Recentemente, passou-se a avaliar 
os prováveis factores da evasão, através de contatos com os estudantes evadidos. 

Os motivos mais apontados, como sendo os responsáveis pelo abandono do curso, em 
ordem decrescente, foram: falta de vocação (50,00%), adaptação à cidade de São Carlos 
(14,28%), adaptação ao curso e/ou dificuldades acadêmicas (28,58%), situação socio-
económica (7,14%).  

Palavras-chave: Química, Evasão, Ensino Superior 
 

Introdução 

A evasão nos cursos superiores é um fenômeno complexo, comum às Instuições de Ensino 

Superior do mundo inteiro, apesar das diferenças e das peculiaridades sócio-econômicas e 

culturais de cada país. 
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A falta de informação na hora da escolha do curso, o descontentamento com o conteúdo do 

curso e as baixas perspectivas de emprego, são questões bastante discutidas como 

principais fatores responsáveis pelos altos índices de evasão.  

Na tentativa de minimizar estes problemas, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, da 

Universidade de São Paulo, criou o Programa “A Universidade e as Profissões”, que por 

meio de um catálogo com a descrição dos cursos oferecidos pela USP objetiva fornecer 

subsídios aos estudantes para que, com a ajuda de seus familiares e professores, orientem-

se na importante tarefa de optar por uma carreira profissional. Além do  catálogo, o 

programa compreende um calendário de visitas de estudantes do Ensino Médio à USP e 

também às Feiras de Profissões, organizadas uma vez por ano, no campus da capital e 

também em um dos campi do interior. Durante a visita às unidades de ensino ou aos 

estandes das feiras, os alunos podem conhecer de perto os cursos de graduação oferecidos, 

podendo tirar suas dúvidas a respeito das profissões, do mercado de trabalho e do 

vestibular. 

Em 2004, o IQSC criou a disciplina Acompanhamento Profissional e Pessoal, oferecida no 

primeiro semestre do curso, na qual os ingressantes são divididos em grupos de no máximo 

10 estudantes sob a responsabilidade de um docente-tutor. O docente-tutor tem como uma 

de suas principais funções auxiliar os alunos no planejamento de suas atividades 

acadêmicas, como a escolha das disciplinas da matriz curricular, planejamento de horário 

de estudos, da atividade de Iniciação Científica, da monitoria e estágio. Encaminha 

também os estudantes com problemas de saúde, psicológicos ou de rendimento acadêmico 

aos profissionais competentes do serviço de assistência médica, social ou psicológica do 

Campus. Esta disciplina tem contribuído favoravelmente pricipalmente para a adaptação 

dos estudantes que pela primeira vez se veem fora do ambiente familiar. 

Desde 2004, um questionário pré-estruturado vem sendo aplicado aos ingressantes, visando 

conhecer o perfil dos estudantes de Química do IQSC. Em muitos casos, pode-se observar 

que estas ações têm se mostrado eficazes; muitos dos ingressantes declaram ter escolhido o 

curso durante a Feira de Profissões ou através de visita à Instituição.  

Conforme trabalhos publicados pela Secretaria de Educação Superior, pelo Ministério da 

Educação e por outros autores, os estudos sobre evasão — principalmente aqueles que 

apresentam como resultados parciais ou conclusivos tão somente índices quantitativos — 

devem ser subsidiados por informações que o qualifiquem efetivamente, contribuindo, 
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portanto, para um melhor entendimento do significado do fenômeno analisado (Comissão 

Especial de Estudos sobre Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras, 1997). 

Além do trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2004 para conhecimento do perfil do 

ingressante, recentemente, pasou-se a avaliar os prováveis fatores da evasão, através de 

contatos com os estudantes evadidos.  

Objetivo 

A evasão escolar pode ser vista como o fenômeno em que um ou mais alunos abandonam a 

Instituição de Ensino Superior, durante o ano letivo, por desinteresse, por falta de estímulo, 

por se considerarem incapazes de serem aprovados ou por motivos sócio-econômicos. 

Deve-se considerar, também, que a evasão deva ser contabilizada no item despesas do 

Ensino Superior Público e não como uma simples indecisão do estudante ou falta de 

vocação para determinada profissão. Uma vaga não-preenchida é uma despesa muito 

grande para um país como o Brasil, com muitas prioridades que, por falta de recursos, não 

são atendidas (Cunha et al., 2001). 

Neste contexto, para se obterem subsídios necessários ao estabelecimento de estratégias de 

ação voltadas à redução dos índices de evasão, o presente trabalho tem como objetivo 

identificar, quantitativa e qualitativamente, as causas internas e externas da evasão no 

Instituto de Química de São Carlos. 

Desenvolvimento 

Para efeito do desenvolvimento do presente trabalho, a evasão foi caracterizada como 

sendo a situação na qual o estudante se desliga do curso superior em situações diversas, 

tais como: abandono (deixa de matricular-se), desistência (oficial) e transferência 

(mudança de instituição), deixando-se de lado a exclusão por norma institucional que no 

caso é desprezível. 

Inicialmente, contabilizou-se o número de alunos evadidos por ano, através da análise das 

informações registradas nos documentos do Serviço de Graduação da Instituição, 

apresentadas na Tabela 1 e no Gráfico 1, abrangendo o período de 2000 à 2008.  
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Tabela 1. Dados globais relativos ao corpo discente do curso de Bacharelado em           
Química no período de 2000 a 2008. 

 

Ingressantes Formandos Ativos Evadidos   
Nº.Alunos Nº.Alunos % Nº.Alunos % Nº.Alunos % 

2000 41 27 65,85 — — 14 34,15
2001 48 38 79,17 — — 10 20,83
2002 53 43 81,13 02 3,77 08 15,09
2003 52 43 82,69 06 11,54 03 5,77 
2004 62 41 661,2 14 22,5

8 
07 11,29

2005 60 06 10,00 48 80,0
0 

12 19,35

2006 62 — — 50 80,6
5 

06 10,00

2007 63 — — 59 93,6
5 

04 6,35 

2008 64 — — 62 96,8
7 

02 3,12 

TOTAL 503 198 39,36 239 47,5
2 

66 13,12

   Fonte: Serviço de Graduação do IQSC. 
 

Gráfico 1. Número de estudantes ingressantes, formandos, ativos e evadidos do 
Curso de Bacharelado em Química do IQSC, no período de 2000 a 2008. 

 
A porcentagem de evasão foi calculada pela Equação 1, na qual Ni é o número de 

ingressantes no ano-base e Ne é o número de evadidos. 

%  Evasão=  NeNi 100                                                    (1) 

 

Em uma segunda etapa os alunos foram contatados e indagados sobre os motivos que os 

levaram a abandonar o curso.  

Os motivos mais apontados, como sendo os responsáveis pelo abandono do curso, em 

ordem decrescente, foram: 

• falta de vocação para a Química (50,0%); 

• adaptação ao curso e dificuldades acadêmicas (28,6%);   

• adaptação na cidade de São Carlos (14,3%);  e 

• situação sócio-econômica (7,1%). 
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Como vários apresentaram mais de um motivo, foi elaborado um questionário que buscou 

quantificá-los. Este questionário foi enviado a todos os contatados na segunda etapa. Esta 

etapa encontra-se ainda em andamento. 

Conclusões 

A causa mais frequente apontada como justicativa para a evasão foi a falta de vocação, 

principal motivo encontrado anteriormente no trabalho realizado por Machado e 

colaboradores (2005), no curso de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

Relacionou-se este resultado com os dados obtidos no questionário que é aplicado aos 

ingressantes, na questão sobre o ingressante ter tido ou não dúvida na hora da escolha da 

carreira, e verificou-se que o maior percentual de dúvida corresponde ao ano de 2006 

(Tabela 2), que é também o ano com maior percentagem de alunos evadidos. Confirma-se 

assim que o conhecimento prévio é um fator a ser trabalhado, como vem sendo feito pela 

Universidade de São Paulo através do Programa “A Universidade e as Profissões” citado 

na Introdução, que oferece ao aluno do Ensino Médio a oportunidade de dirimir suas 

dúvidas a respeito das profissões, do mercado de trabalho e do vestibular. 

 
Tabela 2. Resposta (%) dos ingressantes quanto a 

dúvida na hora da escolha da carreira. 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Sim 41,8 43,1 60,0 42,2 53,0 
Não 58,2 56,9 40,0 57,8 47,0 

 

O fator adaptação ao curso e à cidade de São Carlos, correspondem juntos a 46,86% das 

respostas e espera-se que a disciplina Acompanhamento Pessoal e Profissional colabore 

para a minimização deste fator. 

O fator sócio-ecônomico que corresponde ao menor percentual (7,14%) pode ser 

justificado pelo fato de que estamos trabalhando com um curso de Química em uma cidade 

do interior onde o custo de vida é menor. Além disto, vários programas de apoio financeiro 

são oferecidos aos ingressantes da Universidade de São Paulo, entre eles, Ensinar com 

Pesquisa, Aprendendo com Cultura e Extensão, bolsa alimentação, alojamento ou auxilio 

moradia. 
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A maior preocupação das Instituições de Ensino Superior,  em especial as públicas, devem 

ser a de bem qualificar seus estudantes e a de garantir bons resultados em termos do 

número de diplomados que libera a cada ano para o exercício profissional. 
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Resumo 

É, hoje, amplamente aceite, por educadores e investigadores, que numa sociedade democrática 
plural, profundamente marcada pelos avanços científicos e tecnológicos, é fundamental uma 
educação em ciências promotora do pensamento crítico, desde os primeiros anos de 
escolaridade. Assumindo a importância e necessidade de fomentar o pensamento crítico dos 
alunos, vários estudos têm sido desenvolvidos com o propósito de estabelecer respostas 
fundamentadas para a questão: “Como promover o pensamento crítico dos alunos?”. A 
procura de respostas para esta questão tem sido operacionalizada a nível de dimensões base 
através das quais as práticas de sala de aula se operacionalizam, concretamente: a produção e 
validação de materiais didácticos, de actividades de aprendizagem e de estratégias de ensino 
incitativas do pensamento crítico. Por esta via, poder-se-á escorar o desenvolvimento de 
práticas didáctico-pedagógicas que fomentem o pensamento crítico dos alunos. Mas, tal exige 
também que se equacione a questão da formação de professores. Tanto mais que estudos 
realizados evidenciam que sem uma formação explicitamente focada no pensamento crítico, os 
professores não revelam indicadores de que promovem de forma intencional e efectiva o 
pensamento crítico dos alunos. Neste enquadramento, na presente comunicação apresentam-se 
resultados de estudos realizados em torno dos dois eixos interdependentes acima 
mencionados: o desenvolvimento de recursos, actividades de aprendizagem e estratégias de 
ensino promotores do pensamento crítico e a formação de professores capazes de sustentar 
educação em ciências promotoras do pensamento crítico dos alunos. 

 

 Introdução 

A preocupação em torno da promoção do pensamento crítico dos alunos, na educação em 

geral, e da educação em ciências, em particular, desde os primeiros anos de escolaridade, 

justifica-se à luz de razões emergentes de investigação em Educação / Didáctica das Ciências, 

em conjugação com razões que se prendem com dinâmicas actuais de (re)organização 

curricular.  

1408 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                             Actas 

Numa sociedade democrática plural, profundamente marcada pelos avanços científicos e 

tecnológicos, o pensamento crítico afigura-se como essencial para que todos possam ter vidas 

produtivas, gozar de qualidade de vida, exercendo uma cidadania efectiva e responsável. Com 

efeito, numa linha de argumentação intelectual e pragmática, integram-se razões relacionadas 

com a importância do pensamento crítico para que cada um seja capaz de pensar por si 

próprio, comprometendo-se, de forma racional e esclarecida, na identificação de problemas na 

construção de propostas de resolução que permitam resolvê-los ou, pelo menos, minorá-los 

(Adams e Hamm, 2000), bem como na tomada de decisão e/ou de posição acerca de questões 

de relevância pessoal, profissional e social que envolvem a ciência e a tecnologia. Além disso, 

as decisões que são tomadas relativamente a questões societais podem afectar não só cada 

indivíduo, mas também a sociedade como um todo. Assim sendo, nenhum cidadão pode ser 

indiferente ou alhear-se das decisões que são tomadas; ao invés, impõe-se que cada um use o 

seu potencial de pensamento crítico na recolha e análise de informação a partir de fontes 

credíveis; na avaliação de cursos de acção, identificando, comparando e pesando 

consequências; na compreensão da ciência, da actividade científica como empreendimento 

humano, incluindo as maneiras como pode interagir com interesses económicos e políticos 

(Gunn, Grigg e Pomahac, 2007). 

Nesta linha, nas recomendações emanadas de documentos basilares de movimentos de reforma 

da educação em ciências, sobressai uma ênfase na compreensão funcional de grandes ideias da 

ciência; na promoção de atitudes e valores acerca da ciência do ponto de vista filosófico, ético 

e cultural (Martins, 2003) e no desenvolvimento de capacidades de pensamento, 

designadamente de pensamento crítico. Em Portugal, a posição assumida em documentos que 

orientam a actual reorganização curricular do ensino básico (Decreto-lei nº 6/2001; ME-DEB, 

2001) reflecte também o enfoque no desenvolvimento de competências, entendidas como um 

conhecimento em acção que integra conhecimentos, capacidades de pensamento e atitudes e 

valores, por parte do aluno que lhe permitam enfrentar as mudanças, entender e seguir debates 

científicos e participar numa sociedade democrática onde as decisões pessoais e políticas 

ligadas à ciência e à tecnologia não são isentas de valores por envolverem, muitas vezes, 

interesses económicos e sociais (Galvão et al., 2000).  

Do exposto resulta evidente a importância e necessidade de desenvolver práticas de educação 

em ciências que fomentem o pensamento crítico dos alunos. Nesse sentido, afigura-se como 
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fundamental investir de forma articulada na produção e validação de materiais didácticos, 

actividades de aprendizagem e estratégias de ensino promotores do pensamento crítico e na 

formação de professores. 

Desenvolvimento 

Promover o pensamento crítico exige acções fundamentadas em direcção ao solicitar e 

alimentar, de forma consciente, sistemática e intencional, o uso de capacidades de pensamento 

crítico dos alunos. Nesse sentido e atendendo à diversidade de conceptualizações sobre o 

pensamento crítico que têm sido desenvolvidas e disseminadas na literatura sobre o assunto, o 

estabelecer e adoptar uma delas (ou várias) como quadro teórico de referência é fundamental 

no desenvolvimento de acções coerentes e consistentes em torno do fomentar o pensamento 

crítico dos alunos. Como quadro teórico de referência tem sido adoptada, pelos autores, a 

conceptualização de pensamento crítico de Ennis (1985, 1987, 1996). Isto, por (i) ser 

exaustiva, clara e compreensiva, (ii) contemplar capacidades de pensamento crítico 

reconhecidas como inerentes à actividade científica, (iii) se encontrar operacionalizada numa 

taxonomia que lista as disposições e as capacidades que, segundo o autor, estão abarcadas no 

pensamento crítico enquanto uma actividade prática reflexiva, cuja meta é decidir em que 

acreditar ou o que fazer; e (iv) discriminar as capacidades dentro de cada categoria envolvida 

no pensamento crítico, o que facilita a sua compreensão e dimensionalidade. Nessa taxonomia, 

as capacidades envolvidas no pensamento crítico encontram-se agrupadas em cinco categorias 

principais: (1) Clarificação Elementar, (2) Suporte Básico, (3) Inferência, (4) Clarificação 

Elaborada e (5) Estratégias e Tácticas. A título ilustrativo, a área de Inferência envolve as 

capacidades de pensamento crítico: (1) fazer e avaliar deduções, (2) Fazer e avaliar induções e 

(3) Fazer e avaliar juízos de valor. Por sua vez, cada uma destas capacidades inclui várias 

capacidades. Por exemplo, "(2) Fazer e avaliar induções” envolve: (a) Generalizar, (b) Explicar 

e formular hipóteses e (c) Investigar que envolve o delinear investigações, incluindo o 

planeamento do controlo efectivo de variáveis; procurar evidências e contra-evidências; e 

procurar outras conclusões possíveis. 

Na produção de materiais didácticos, actividades de aprendizagem e de estratégias de ensino, 

de forma a garantir que as questões que a constituem são promotoras do pensamento crítico, 

porquanto apelam a capacidades de pensamento crítico, usou-se a metodologia proposta e 
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testada por Tenreiro-Vieira (1994, 1999) e por Vieira (1995, 2003), a qual se mostrou eficaz. 

Tal significa que as questões ou solicitações que fazem parte integrante de materiais didácticos, 

estratégias e actividades de aprendizagens emanam do enunciado das capacidades de 

pensamento listadas pelo autor na sua definição operacional de pensamento crítico. 

Na esteira dos estudos acima referidos e de forma a articular várias ambientes de educação, 

Moreira e Vieira (2008) produziram, implementaram e avaliaram um conjunto de materiais 

didácticos para alunos do 3º CEB com orientações CTS/PC, inseridos na temática da Deriva 

continental, com aplicação num espaço de Educação não-formal – Visionarium (em S. Maria 

da Feira). Os resultam apontam para o desenvolvimento de competências ligadas ao 

Pensamento crítico como apontar razões e hipóteses explicativas. Do mesmo modo, Costa e 

Vieira (2008), na articulação entre um contexto de educação não-formal em Ciência - o 

“Jardim da Ciência” (da Universidade de Aveiro), desenvolveram recursos didácticos a apelar 

a capacidades de Pensamento Crítico de alunos do 1.º CEB. Os resultados do estudo quasi-

experimental implementado apontam para a relevância desses recursos desenvolvidos, os 

quais se revelaram promotores das capacidades de Pensamento Crítico da amostra 

experimental e se constituem como um contributo para a Educação em Ciências. 

Numa outra investigação, Tenreiro-Vieira e Vieira (2006) levaram a cabo um projecto de 

formação pela investigação, envolvendo investigadores e professores de ciências do ensino 

básico, no âmbito do qual foram desenvolvidas e validadas, em contextos reais de sala de aula, 

actividades de laboratório orientadas para a promoção do pensamento crítico. As actividades 

laboratoriais do tipo investigativo, designadamente actividades experimentais fomentaram o 

uso de capacidades de pensamento crítico dos alunos, em particular capacidades como: 

delinear investigações, identificando a questão-problema, as variáveis de controlo, a manipular 

e a medir; fazer e avaliar observações; e fazer e avaliar inferências. “Por esta via, poder-se-á 

não só aumentar a quantidade, mas sobretudo a qualidade do trabalho laboratorial na educação 

em ciências no ensino básico, e, assim, minimizar o fosso existente entre as actuais propostas 

para o ensino das ciências e as propostas apresentadas em materiais como os manuais 

escolares.” (Tenreiro-Vieira e Vieira, 2006, p. 461). Efectivamente, o estudo de Alves e Vieira 

(2006) vei confirmar esta vrealidade, evidenciando que os manuais escolares do 1º Ciclo do 

Ensino Básico [CEB], na área de Estudo do Meio não contemplam a promoção explícita a 
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capacidades de pensamento crítico, nomeadamente através das questões que requerem o uso 

de capacidades de pensamento crítico. 

Afirmando o papel central do questionamento no processo de ensino e de aprendizagem, as 

questões dos professores e dos alunos e, em geral, a estratégia de questionamento têm sido 

também investigadas (Vieira e Tenreiro-Vieira, 2003; 2005). Com o propósito de averiguar se 

o questionamento orientado para o pensamento crítico é uma estratégia promotora daquele tipo 

de pensamento, realizou-se um estudo de natureza exploratória, com futuros professores de 

Matemática e Ciências da natureza, seguindo um design de investigação do tipo grupo de 

controlo/grupo experimental, pré-teste/pós-teste. No grupo de controlo a estratégia de 

questionamento segui os padrões habituais; ao invés no grupo experimental implementou-se a 

estratégia de questionamento com uma orientação explicitamente focada no pensamento 

crítico. Para tal, foi usada a abordagem FRISCO, a qual se baseia na conceptualização de 

Pensamento Crítico de Ennis. Assim, na sequência da leitura de artigos / capítulos de livros 

pelos sujeitos do grupo de experimental, implementou-se a estratégia de questionamento com 

base em questões como: “Qual é a questão/problema principal focado pelo(s) autor(es)?”; 

“Qual(ais) é(são) a(s) conclusão(ões)?”; “Quais são as razões aduzidas para tal(ais) 

conclusão(ões)?; Que assunções faz(em) o(s) autor(es)?”; “Quais são as implicações do que é 

afirmado?”; “Pode alguém discordar da(s) conclusão(ões) apresentada(s)? Porquê?”. Os 

resultados obtidos apontam no sentido de que o questionamento com tal abordagem é uma 

estratégia de ensino promotora do pensamento crítico.  A partir das conclusões anteriores e da 

investigação e prática docente, Vieira e Tenreiro-Vieira (2005) avançaram com uma proposta 

de uma tipologia de questionamento FA2IA; esta pretende ser de grande utilidade para os que 

se preocupam com a promoção explícita e fundamentada desta dimensão de competências nos 

seus educandos, a qual está ser usada em investigações em curso sobre o desenvolvimento 

profissional, pessoal e social de professores do ensino básico. 

No que diz respeito a outras estratégias, Ramos e Tenreiro-Vieira (2005) realizaram um estudo 

com o propósito de averiguar se a estratégia de debate, quando intencionalmente orientada 

para o pensamento crítico, promove o nível e os aspectos de pensamento crítico de alunos do 

1º CEB. O modelo de investigação usado para o estudo foi de natureza quantitativa, com um 

desenho quasi-experimental do tipo grupo de controlo/grupo experimental, pré-teste/pós-teste, 

com selecção não aleatória dos indivíduos. Para ambos os grupos foram desenvolvidos planos 
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orientadores do Debate a propósito de uma questão controversa no âmbito de cada um dos 

temas seleccionados. No caso do grupo de controlo, tais planos incluíam questões 

habitualmente formuladas pelo professor, as quais se centravam no conteúdo. Para o grupo 

experimental, os planos de Debate incluíam questões orientadoras focadas no apelo a 

capacidades de pensamento crítico, tal como enunciadas por Ennis (1987) na sua taxonomia. 

Os resultados obtidos sugerem que a estratégia de debate, quanto explicitamente orientada 

nesse sentido, é promotora do pensamento crítico. De facto, quando explicitamente orientada 

para o pensamento crítico, a estratégia de debate revela-se significativamente mais promotora 

do pensamento crítico do que o debate não orientado para o pensamento crítico pois, no pós-

teste, o grupo experimental obteve valores médios significativamente mais elevados do que os 

obtidos pelo grupo de controlo para o nível e para os aspectos de pensamento crítico.  

Num outro estudo de natureza qualitativa, seguindo a abordagem de estudo de caso, 

operacionalizou-se, implementou-se e avaliou-se a estratégia aprendizagem baseada em 

problemas (ABP) orientado para o desenvolvimento de capacidades de pensamento crítico no 

contexto da Educação em Ciências no 1º Ciclo do Ensino Básico (Fartura e Tenreiro-Vieira, 

2007). A estratégia ABP foi operacionalizada em quatro momentos base: (i) Apresentação da 

situação-problema e formulação da questão-problema; (ii) Elaboração de um plano de 

trabalho; (iii) Execução do plano de trabalho e construção de um produto final; e (iv) Auto-

avaliação. Em cada um destes momentos foram criadas múltiplas oportunidades de apelo a 

capacidades de pensamento crítico mediante a formulação de questões tendo com referencial a 

conceptualização de Ennis. Os resultados obtidos sustentam as potencialidades da APB, tal 

como foi operacionalizada, no desenvolvimento de capacidades de pensamento crítico. 

Reconhecendo que os esforços em direcção ao promover o pensamento crítico dos alunos 

requerem que se considere também a formação de professores, têm sido realizados estudo no 

contexto da formação inicial e continuada de professores procurando compreender o seu 

desenvolvimento profissional, numa fase inicial, e o pessoal e social, numa fase posterior. A 

este nível, estudos realizados (Tenreiro-Vieira, 1999; Vieira, 2003; Magalhães e Tenreiro-

Vieira, 2006) permitem evidenciar vertentes de formação a incluir num programa de formação 

capaz de apoiar os professores a desenvolverem e sustentarem práticas de educação em 

ciências "mais" promotoras do pensamento crítico. Tais vertentes incluem: a (re)construção de 

conhecimento sobre o pensamento crítico, a apropriação de referenciais teóricos que se 
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configurem como uma ajuda para construir materiais curriculares e/ou actividades de 

aprendizagem incitativas do pensamento crítico e a promoção das capacidades de pensamento 

crítico dos próprios professores. 

Conclusões 

Em sociedades democráticas como as que configuram o mundo ocidental desta primeira 

década do século XXI, o pensamento crítico assume importância capital para lidar com a 

complexidade e dificuldades inerentes a uma “crise” de valores e referências. A investigação 

que tem vindo a realizar-se nas últimas décadas também evidencia que o pensamento crítico é 

crucial para a melhoria da qualidade de vida de cada um e de todos no seu contexto social e 

cultural.  

Nesta perspectiva, a investigação resumida anteriormente tem procurado fornecer sugestões 

concretas de materiais didácticos, actividades de aprendizagem e estratégias de ensino 

promotores do pensamento crítico. Tal tem sido também uma das vertentes incluídas na 

formação de professores. E, nestes domínios, o quadro conceptual usado – definição de 

pensamento crítico de Ennis – tem-se revelado orientadora e eficaz na operacionalização 

destas capacidades nas práticas educativas dos docentes e consequentemente no seu uso 

competente por todos os alunos, nomeadamente a partir dos primeiros anos de escolaridade.  
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Resumo 

O Núcleo de Estudos em Ciências e Matemática (Necim) foi estruturado a partir de 
esforços de professores das quatro áreas: Física, Química, Biologia e Matemática. Desde 
2005, tem sido de extrema importância para a efetivação de projetos que visam a contribuir 
para melhoria do ensino. Diversas ações - simpósios, feiras de ciências, formação 
continuada e outras, realizadas nas escolas - auxiliam na concretização desse objetivo. 
Anualmente, o Necim desenvolve vários eventos. O Simpósio Sul-Rio-Grandense de 
Professores de Ciências e Matemática e a Feira Sul-Rio-Grandense de Ciências são 
exemplos bem-sucedidos de atividades organizadas, pois se destacam e são reconhecidos a 
cada ano de forma expressiva pelos participantes. Os simpósios oportunizam a professores 
do Ensino Básico relatarem suas experiências profissionais e avaliarem suas próprias 
demandas por cursos de qualificação, posteriormente  propostos ao Necim. As feiras de 
ciências podem ser consideradas espaços para apresentação de trabalhos de estudantes, 
também do Ensino Básico, orientados pelos professores, em parceria com o Núcleo. Além 
de servirem como instrumento pedagógico, ambos cumprem eficientemente o papel de 
democratizar o conhecimento científico. Como o Simpósio e a Feira de Ciências, o projeto 
Ciência na Escola, coordenado pelo Necim, leva trabalhos experimentais de acadêmicos, 
elaborados com materiais de baixo custo, a professores e alunos das escolas públicas, 
contribuindo para a organização de laboratórios de experimentação. Também com êxito, o 
Programa de Educação Continuada tem sido outro empreendimento com participação 
efetiva dos professores da Rede Pública dos 23 municípios abrangidos pela Universidade 
Federal de Pelotas. 

Palavras-chaves: Educação Continuada, Feira de Ciências, Ensino de Ciências. 

Introdução 

O ensino de Ciências e Matemática tem se constituído em um dos grandes problemas 

educacionais a ser enfrentado por países no mundo inteiro. Vários têm dedicado vultosos 
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recursos financeiros no sentido de, no mínimo, amenizar a difícil situação. No Brasil não é 

diferente, pois ocupamos posição desconfortável, segundo  lista organizada pela OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), considerando 57 nações. 

Esse instrumento é o principal termo de comparação internacional do desempenho entre 

alunos do ensino médio. O teste mediu o conhecimento de Ciências, a habilidade na 

leitura, noções de Matemática e como os estudantes aplicavam tais conhecimentos para 

resolver questões do seu cotidiano.  

Vários projetos de pesquisa, na área da Educação, têm mostrado que professores  em 

constante atualização pautam a realização de suas atividades didático/pedagógicas em 

propostas que se baseiam em metodologias didáticas alternativas, vivenciadas em sala de 

aula, que são disponibilizadas em eventos possibilitando sua socialização. O fato constrói 

importante relação professor/aluno com o desenvolvimento cognitivo por parte dos 

estudantes. Entretanto, parece que isso não se constitui regra, e muitos professores ou não 

disponibilizam suas experiências ou não se utilizam de metodologias que lhe permitam 

uma ação mais voltada a uma aula caracterizada pelo debate. Existe um argumento 

utilizado pelo professor, em sua defesa, que parece ser justo: as atividades desenvolvidas 

em aula ficam restritas somente ao âmbito da sala, pelo fato de não haver fórum disponível 

para a divulgação de seu trabalho. Além disso, no seu entender, nem a própria escola 

reconhece e valoriza o trabalho realizado, identificando-o tão somente como sua obrigação.  

Com o intuito de colaborar para a melhoria desse quadro, o Núcleo de Estudos em Ciências 

e Matemática (Necim), pertencente à Universidade Federal de Pelotas, que está localizada 

na região sul do Estado do Rio Grande do Sul – Brasil, a qual é formada por vinte e três 

municípios e tem a cidade de Pelotas como pólo regional, teve a sua estruturação a partir 

de esforços conjuntos de professores das quatro áreas básicas das Ciências: Física, 

Química, Biologia e Matemática. 

Desde 2005, ano em que foi criado, o Necim tem concentrado esforços e efetivado projetos 

importantes, com o objetivo de proporcionar meios de qualificação e aprimoramento no 

ensino das disciplinas da área, que é comprovadamente deficitário. Assim, com a parceria 

de escolas, secretaria municipais e coordenadorias regionais de Educação, disponibiliza e 

realiza ações com professores e alunos, fazendo da interação entre ambos um trampolim 

para o aperfeiçoamento e tornando a formação acadêmica mais atrativa.  
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Desenvolvimento 

É pertinente que o Necim insira-se nesse contexto de modo produtivo, oferecendo sua 

contribuição no sentido da atualização dos profissionais da área de Ciências e Matemática 

das escolas de Nível Básico, já que, devido a sua localização, pode atingir 184 escolas 

estaduais e 454 escolas municipais de 23 municípios, representando aproximadamente 9% 

da população do Estado do Rio Grande do Sul. 

Entre as atividades realizadas podemos citar o Simpósio Sul-Rio-Grandense de Professores 

de Ciências e Matemática, já em sua 5ª edição, e a Feira Sul-Rio-Grandense de Ciências – 

4ª edição. Os simpósios têm se firmado como uma oportunidade para os professores do 

ensino básico fazerem relatos de suas experiências profissionais e avaliarem as suas 

demandas por cursos de qualificação, posteriormente propostos ao Necim; enquanto as 

feiras de Ciências podem ser consideradas espaços nos quais são apresentados trabalhos 

realizados por estudantes do Ensino Básico, orientados pelos professores e em parceria 

com o Núcleo. Tais trabalhos são apresentados através de experimentos, cartazes com 

imagens, vídeos, etc. Possuem como característica a liberdade de expressão, a igualdade de 

oportunidades, a inclusão social, onde viabilizamos a participação de deficientes auditivos, 

tornando-se um espaço propício à construção social. Além de servirem como poderoso 

instrumento pedagógico aos estudantes, ainda cumprem o papel de democratizar o 

conhecimento científico.  

Aperfeiçoar a formação profissional dos professores é de suma importância em qualquer 

esforço praticado visando a melhorar a qualidade da Educação, pois o conhecimento 

científico é muito dinâmico. Em função disto, o Necim mantém projetos de Formação 

Continuada de Professores das redes públicas de ensino baseados nas demandas 

apresentadas pelos próprios docentes durante discussões promovidas em eventos, tais 

como o Simpósio e a Feira de Ciências.  

O projeto Ciência na Escola leva a idéia da construção de modelos de representação 

concreta de fenômenos reais ou de experimentação científica em laboratórios, permitindo 

aos estudantes envolvidos estabelecerem relações entre as áreas de conhecimentos 

construídos por eles em salas de aula. Os trabalhos experimentais são produzidos por 

estudantes da formação acadêmica, elaborados com materiais de baixo custo e de forma 

alternativa, orientados pelos professores do Núcleo.  
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A Rede de Ibero-Americana de Formação Continuada de Professores de Educação Básica 

em Ciências e Matemática tem como objetivo contribuir para a melhoria da formação dos 

professores e dos alunos, sendo composta por Universidades de diferentes países. Ela 

permite o atendimento da demanda nas duas áreas; contribuindo com a qualificação da 

ação docente no sentido de garantir uma aprendizagem efetiva e uma escola de qualidade 

para todos, com o desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional dos docentes e 

fortalecimento do trabalho coletivo como meio de reflexão teórica e construção da prática 

pedagógica. 

Conclusão 

O Núcleo de Estudos em Ciências e Matemática, nas suas diferentes ações, tem observado 

que há uma demanda premente por parte dos professores em atualização de conteúdos 

científicos, considerando o fato de que muitos deixaram a academia há mais de 10 anos. 

Em cinco anos de atividade, o Necim já atendeu um número de mais de 440 professores e 

mais de 10.500 alunos de forma direta e indiretamente. 

 

Figura 1. Palestras e relatos de experiência apresentados no Simpósio organizado pelo NECIM 

 

Figura 2. Feira de Ciências do Ensino Básico como projeto de inclusão cientifica e social  
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Resumo 

Esta oficina destina-se a professores de Ensino Básico e Secundário de Ciências Físicas 
(CF). Serão apresentadas, analisadas e usadas ferramentas de ajuda à actividade docente, 
no quadro da mediação do professor relativa à aprendizagem dos alunos, que ajude o 
professor a envolver os alunos de forma produtiva em aulas de Ciências Físicas. As 
ferramentas a utilizar foram produzidas no quadro de um projecto de investigação em que 
um dos objectivos é a produção de ferramentas de ajuda a professores que lhes sejam úteis. 
 

Introdução 

Estamos a desenvolver um projecto de investigação (*)(*) sobre a mediação do professor na 

aprendizagem dos alunos em aulas de Ciências Físicas (CF). Este assunto é de grande valor 

profissional. É no entanto de grande complexidade. Por isso, focamos a nossa atenção em 

diferentes dimensões de mediação em que se pode intervir em sala de aula. Nesta oficina 

focamos a atenção em ferramentas de ajuda da mediação do professor que o ajude envolver 

os alunos de forma produtiva em aulas de Ciências Físicas. 

A mediação do professor e sua qualidade são determinadas por: i) que tarefas são 

realmente executadas pelos estudantes, ou seja, qual é a real actividade dos estudantes; ii) 

modo como o professor fornece a informação relevante e estrutura a aprendizagem 

pretendida; iii) modo como o professor cria o ambiente de trabalho na sala de aula, em 

particular como organiza o trabalho e como explicita o que pretende dos alunos; iv) como 

os estudantes são envolvidos na sua aprendizagem (nomeadamente como usam a 

informação e os seus conhecimentos); v) como é que um campo conceptual específico das 

CF é trabalhado; vi) que recursos são disponibilizados; vii) modo como circula a 

informação. A nossa definição de mediação é a acção e a linguagem do professor para 

considerar e responder, sistematicamente, aos desafios da aprendizagem dos alunos no seu 

percurso do desenvolvimento para alcançar as aprendizagens preconizadas pelo currículo. 
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Objectivos 

Esta oficina destina-se a professores de CF no contexto da sua actividade docente. Serão 

trabalhadas ferramentas de ajuda que têm como finalidade ajudar o professor na sua 

mediação (fase de planeamento, fase de execução e fase de autoavaliação) contribuindo, 

em particular, para envolver os alunos de forma produtiva em aulas de Ciências Físicas e 

melhorar, assim, a qualidade da aprendizagem dos alunos. 

Descrição do desenvolvimento das actividades 

Esta oficina será organizada em 4 partes: 

Parte I: Apresentar sumariamente as ferramentas de ajuda. 

Parte II: Analisar as ferramentas de ajuda com base num guião. Serão fornecidos 

ferramentas de ajuda e guião de análise. 

Parte III: Averiguar como é que cada ferramenta de ajuda poderia ajudar os docentes 

participantes a envolver os alunos de forma produtiva em aulas de Ciências Físicas. 

Produzir relatos de possíveis práticas que incorporarem a utilização das ferramentas 

propostas. 

Parte IV: Avaliar a oficina. 

Descrição sucinta das ferramentas a utilizar 

• “Como promover o envolvimento produtivo dos alunos na aprendizagem de Ciências 

Físicas” O “envolvimento produtivo” na disciplina consiste no empenhamento dos 

estudantes, emocional e intelectualmente, nos propósitos, no discurso e nas acções que 

promovam progressos intelectuais numa tarefa, num tópico, num problema, qualquer que 

seja o ponto de partida, em determinada área de conhecimento das Ciências Físicas. Nesta 

ferramenta o professor tem acesso às competências que podem ser desenvolvidas com o 

envolvimento produtivo dos alunos na disciplina; são dados alguns indicadores do 

envolvimento e do não envolvimento dos alunos na disciplina; são dadas algumas dicas 

para o professor envolver os alunos na disciplina de modo produtivo. 

• “Como potenciar a aprendizagem através do processo de avaliação e feedback”, A 

avaliação é um processo de regulação que ajuda alunos, professores, pais e a sociedade em 

geral a perceber em que medida aquilo que os alunos aprendem se aproxima daquilo que é 

desejado. A avaliação inicia-se com a recolha sistemática de informação, usando 

instrumentos adequados e diversificados, de múltiplas e variadas fontes, acerca da 

1422 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

1423 

evolução das aprendizagens dos alunos. Tem como finalidade a formulação de juízos de 

valor assentes em critérios claros, que facilite a tomada de decisões pelos alunos sobre a 

sua própria aprendizagem. Com esta ferramenta o professor tem acesso às competências 

que podem ser desenvolvidas com a avaliação e feedback; aspectos de como o professor 

pode detectar situações de fragilidade na avaliação e feedback; são dados alguns aspectos 

de como o professor pode detectar situações de fragilidade na avaliação e feedback. 

                                                 
(*)Projecto financiado pela FCT: “Guiding principles and tools for fostering teacher mediation in Physical 
Sciences’ classes” 
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Resumo 

Neste trabalho analisam-se as concepções declaradas de oito professores do 1º Ciclo do Ensino 
Básico relativamente ao tema Evaporação, antes de o abordarem no âmbito do Programa de 
Formação de Professores. Para isto, recorre-se ao Instrumento de Análise das Concepções dos 
Professores de Ensino Básico no âmbito das Ciências, segundo Monteiro (2006, 2009) e 
Monteiro et al. (2008). Dos perfis obtidos relativamente aos professores obtêm-se sete com 
Tendência Tecnológica e um com Tendência Espontaneista. Contudo estes resultados não são 
generalizáveis, porque se trata de um estudo de caso, isto é, os resultados estão restritos ao 
tema em estudo e às condições em que o respectivo estudo foi concebido. 

Palavras-Chave: Concepções, Tendências didácticas, Ensino.  

Introdução  

Segundo Shulman (1986), compreender o processo de ensino pressupõe uma compreensão do 

pensamento e acção do professor, sendo esta compreensão plena, de acordo com Clark y 

Peterson (1986), quando se estudam estes dois domínios em conjunto e cada um deles se 

analise em relação com outro. Por conseguinte, aceder ao pensamento do professor, torna-se 

essencial estudar as suas concepções, porque acreditamos que estas, desempenham um papel 

muito relevante no desenvolvimento profissional destes. 

Segundo Carpenter (1989), a existência de concepções dos professores inapropriadas poderia 

justificar a escassa eficácia de determinadas estratégias de formação contínua dos professores. 

Parece não ser efectivo ignorar as concepções dos professores, supondo que um mesmo 

desenho de formação é aplicável a qualquer professor (Contreras, 1999). Por conseguinte, o 

principal objectivo deste estudo corresponde basicamente analisar concepções dos professores 

do 1º Ciclo do Ensino Básico, antes de abordarem o tema Mudanças de Estado, previsto no 

Programa de Formação de Professores em Ensino Experimental das Ciências. 
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 Metodologia 

A presente investigação insere-se no paradigma interpretativo, segundo Latorre et al. (1997), 

em detrimento dos paradigmas positivista e sociocrítico, por realçar a compreensão e 

interpretação da realidade educativa a partir dos significados das pessoas implicadas nos 

contextos educativos e estudar as suas crenças, intenções, motivações e outras características 

não observáveis nem susceptíveis de experimentação. 

Este estudo corresponde a um estudo de caso, cujo objectivo primordial é compreender o caso 

que se estuda em profundidade (Stake, 1998) e trata-se de uma primeira aproximação ao 

problema de investigação que se pode concretizar na questão seguinte: “Que concepções 

declaram os professores do 1º Ciclo do Ensino Básico sobre o processo ensino e aprendizagem 

relativamente ao tema Mudanças de Estado - Evaporação?  

A recolha de informação efectua-se antes de iniciar efectivamente o Programa de Formação de 

Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico em Ensino Experimental das Ciências.   

O instrumento de recolha de informação corresponde à produção escrita do professor, 

designada por Radiografia da Prática. Nesta Radiografia é solicitado ao professor que descreva 

as suas acções e as acções que espera obter por parte dos alunos, quando abordar o tema 

Evaporação.  

No estudo participaram oito professores que leccionam em escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, da região do Algarve e que participam no Programa de Formação pela primeira vez. 

Para a análise detalhada da informação obtida através das produções escritas, Radiografias das 

Práticas, dos professores, procedeu-se da seguinte forma: (i) Selecção das unidades de 

informação; (ii) Identificação dos indicadores, tendo em conta o instrumento de análise; (iii) 

Identificação do Perfil do professor no que concerne à sua Tendência Didáctica; (iv) 

Triangulação de informação.  

O Instrumento de Análise usado intitula-se “Instrumento de análise das concepções dos 

professores de ensino básico no âmbito das ciências” segundo Monteiro (2006, 2009) e 

Monteiro et al. (2008) baseado em estudos anteriores de Porlán e Rivero (1998); Carrillo 

(1998); Contreras (1999); Climent (2002); Monteiro e Aguaded (2002) e Monteiro e Aguaded 

(2004). Contudo, definiu-se usar-se 19 indicadores dos 40 existentes na totalidade do referido 

1425 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                             Actas 

instrumento de análise, visto que através da Radiografia da Prática, apenas se consegue aceder 

às concepções declaradas dos professores. 

As unidades de informação correspondem a frases extraídas da Radiografia da Prática, onde 

este declara o que espera fazer e concretizar em sala de aula e acções que espera obter dos 

alunos, perante o tema Evaporação.  

De acordo com a unidade de informação do professor e os indicadores do “Instrumento de 

análise das concepções dos professores de ensino básico no âmbito das ciências”, segundo 

Monteiro (2006, 2009), atribui-se uma tendência didáctica ao professor, podendo ser esta 

Tradicional (TR), Tecnológica (TE), Espontaneísta (E) e Investigativa (I).    

Após a selecção de unidades de informação e identificação dos indicadores tendo em conta o 

Instrumento de Análise procedeu-se à atribuição de um perfil maioritário ao professor, isto é, 

quanto mais indicadores estiverem em determinada tendência didáctica assim lhe é atribuído o 

respectivo perfil. 

Por fim, a informação extraída e analisada pelos investigadores do estudo, relativamente aos 

oito professores, foi posteriormente triangulada com outros investigadores pertencentes ao 

Grupo FIE (Formação e Investigação Escolar), tendo por finalidade obter consenso sobre as 

tendências didácticas.  

Resultados e discussão 

De acordo com a metodologia adoptada, seguidamente apresenta-se, parte de uma Tabela, a 

título de exemplo, muito simplificada, demonstrativa das unidades de informação 

seleccionadas da produção escrita, Radiografia da Prática, das concepções declaradas de um 

professor (Professor A) e a respectiva tendência didáctica atribuída pelos investigadores, de 

acordo com os indicadores do Instrumento de Análise, mencionado anteriormente.  

Por exemplo, quando o professor A declara por escrito, que o professor: “… fala da existência 

do fenómeno da Evaporação… entrega uma ficha de trabalho com a experiência a realizar… 

entrega os materiais… dá início às experiências.” demonstra de uma forma explícita, que está 

de acordo com o indicador TE (5), no qual o professor dá ênfase aos objectivos 

procedimentais locais, isto é, recorre à experiência para exemplificar conteúdos concretos, que 
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no caso específico é a Evaporação, sem ampliar a possibilidade dos recursos mais do que a 

esses tópicos concretos.  

Tabela 1 – Unidades de informação do professor A e respectiva tendência/indicador. 

Unidades de informação do Professor Tendências/ 
Indicador 

“Inicia-se o diálogo colocando…um prato ao Sol. O que observas?”; “A professora entrega uma 
ficha de trabalho com a experiência a realizar”; “Dá início às experiências.” TE (4) 

“A professora fala da existência do fenómeno da “Evaporação””; “Divide a turma em grupos”; 
“A professora entrega uma ficha de trabalho com a experiência a realizar”; “Lê em voz alta a 
experiência a colocar em prática”; “…entrega os materiais…”; “Dá início às experiências.”; “Os 
alunos conhecem os materiais e as suas funções” 

TE (7) 

“Os alunos respondem “a água desapareceu””; “…porque estava calor”; “…encontrava-se no 
estado líquido”; “…colocam questões” 

TE (14) 

“Lê em voz alta a experiência a colocar em prática”; “…entrega os materiais…”; “Dá início às 
experiências.”, “Os alunos iniciam a experiência colocam num copo um pouco de água…” TE (22) 

“Inicia-se o diálogo colocando…um prato ao Sol. O que observas?”; “A professora fala da 
existência do fenómeno da “Evaporação””; “Dá início às experiências.”; “…manda fazer o 
registo da conclusão” 

TE (29) 

“Inicia-se o diálogo colocando…um prato ao Sol. O que observas?”; “Os alunos respondem “a 
água desapareceu””; “…porque estava calor”; “…encontrava-se no estado líquido”; “Os alunos 
ouvem com atenção” 

TE (39) 

 
Depois de seleccionadas todas as unidades de informação e atribuição dos respectivos 

indicadores, procedeu-se à apresentação do Perfil do Professor A, como se observa na tabela 2.  

Tabela 2. Perfil maioritário do professor A. 
Categoria/ 
Sub-categoria 

Indicador Tendência 
Tradicional 

(TR) 

Tendência 
Tecnológica 

(TE) 

Tendência 
Espontaneísta 

(E) 

Tendência 
Investigativa 

(I) 
2   ● 
4  ●   

Metodologia 

5  ●   
7  ●   
9 ●   

Ciência escolar 

10  ●   
12 ●    
14  ●   
15 ●   

Aprendizagem 

16  ●  
20 ●   
21  ●   
22  ●   
23 ●   

Papel do aluno 

24  ●   
25 - 28  ●   Papel do professor 

29   ●  
30 Não se consegue aferir Avaliação 
39  ●   
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Como se pode observar através da tabela 2, o professor A apresenta uma Tendência Didáctica 

maioritariamente Tecnológica (TE). Contudo o professor apresenta traços de outras 

tendências, o que está de acordo com o próprio conceito de tendência.    

Na tabela 3 apresenta-se o perfil do professor B, que corresponde a uma tendência didáctica 

maioritariamente Espontaneista (E). 

Tabela 3. Perfil maioritário do professor B. 
Categoria/ 
Sub-categoria 

Indicador Tendência 
Tradicional 

(TR) 

Tendência 
Tecnológica 

(TE) 

Tendência 
Espontaneísta 

(E) 

Tendência 
Investigativa 

(I) 
2   ● 
4  ●   

Metodologia 

5 ●    
7    ● 
9  ●  

Ciência escolar 

10   ●  
12    ● 
14   ●  
15  ●  

Aprendizagem 

16  ●  
20 ●   
21   ●  
22   ●  
23  ●  

Papel do aluno 

24   ●  
25 - 28   ●  Papel do 

professor 29   ●  
30 Não se consegue aferir Avaliação 
39   ●  

 
Do mesmo modo, que se procedeu para a análise detalhada da informação relativamente aos 

professores A e B também foi realizado para os restantes seis professores. Como resultado 

final, dos oito professores analisados obteve-se um professor que apresenta hipoteticamente 

um perfil Espontaneista (E) e os outros sete professores, um perfil Tecnológico (TE).   

Conclusões 

Este estudo permitiu-nos fazer uma primeira aproximação à compreensão das concepções dos 

oito professores no processo de ensino e aprendizagem das ciências no 1º Ciclo do Ensino 

Básico, podendo servir de base a um estudo mais aprofundado, no qual se tenha em conta as 
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concepções em acção, isto é, as práticas reais dos professores e ainda, aceder às concepções 

declaradas dos professores após o Programa de Formação de Professores.  

Os perfis obtidos relativamente aos 8 professores não são generalizáveis, porque se encontram 

restritos ao tema em estudo e às condições em que o respectivo estudo foi concebido. 
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Resumo 

Conscientes da complexidade e imprevisibilidade do mundo actual e da importância que os 
saberes básicos, enquanto competências fundacionais e dirigidas para a acção, assumem no 
exercício de uma cidadania coerente com as exigências actuais e previsivelmente futuras, 
evidenciamos o papel que a escola desempenha na formação de cidadãos capazes de actuar 
face à mudança.  
Elevar a literacia dos cidadãos implica elevar a qualidade e qualificação dos professores. 
Neste sentido, no estudo que se apresenta, pretendemos avaliar o impacte dos primeiros 
currículos, no âmbito do processo de Bolonha, no desenvolvimento de competências de 
ensino das ciências nos alunos futuros professores do Ensino Básico.  

Palavras-chave: Saberes Básicos, formação de professores, ensino das ciências, 1 e º2 
Ciclos do Ensino Básico 

 

Introdução 

Do estado da arte devemos realçar alguns domínios incontornáveis. São eles, de modo 

sucinto:   

i) A complexidade, incerteza e imprevisibilidade do mundo actual. O desenvolvimento 

científico-tecnológico que se verificou contribuiu para a aceleração, produção e 

reconfiguração da informação, dificultando qualquer ideia de certeza, continuidade ou 

permanência (Cachapuz, Sá-Chaves, Paixão, 2004; EURYDICE, 2002; Morin, 1999). 

ii) A necessidade de uma nova cidadania. Preparar os cidadãos para a constante mudança 

é uma exigência da sociedade a fazer à escola e a ser assumida por esta. É fundamental que 

os cidadãos compreendam a incerteza do real, a dimensão científico-tecnológica dos 

problemas que enfrentam e intervenham de modo reflectido, solidário, numa perspectiva 

transnacional e conscientes da dialéctica entre o local e o global (Martins, 2004; Morin, 

1999; Santos, 2005). 

iii) O paradigma de formação. A formação orientada para o desenvolvimento de 

competências implica passar de um paradigma disciplinar - no qual as áreas de 

conhecimento são concebidas de forma fragmentada, isolada e estanque e, portanto, com 
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pouco poder explicativo – para um paradigma de ensino por competências - de acordo 

com o qual os saberes disciplinares são vistos como recursos para a resolução de 

problemas, realização de projectos e tomada de decisões (Roldão, 2001)  

iv) A reconceptualização curricular, neste estudo ao nível das Ciências, enquanto 

promotora dos saberes básicos (aprender a aprender; comunicar adequadamente; 

cidadania activa; espírito crítico e resolução de situações problemáticas e de conflitos) e 

baseada em princípios orientadores (transversalidade, flexibilidade, diferenciação, 

mobilidade e internacionalização) (Cachapuz, Sá-Chaves, Paixão, 2004; Comissão 

Europeia 2003, 2008a, 2008b, 2008c; EURYDICE, 2002). 

v) A consciência política sobre a necessidade de elevar a qualificação dos cidadãos. 

Evidenciamos a preocupação com a formação de professores – destacando-se, pela 

valorização da formação no domínio das ciências dos professores e alunos do EB, o 

Programa de Formação Contínua de Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico em Ensino 

Experimental das Ciências (Despacho nº 2143/2007 de 9 de Fevereiro) -  e com a 

monitorização do desempenho do sistema educativo.  

Na sequência da Lei nº31/2002 que aprovou o sistema de avaliação dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, foi incumbida a Inspecção-

Geral da Educação de desenvolver o processo da avaliação externa (Decreto-Regulamentar 

nº 81-B/2007 de 31 de Julho). As equipas de avaliação externa, além dos inspectores, 

também integram professores do ensino superior. Destacamos alguns factores que integram 

alguns dos domínios avaliados: participação e desenvolvimento cívico, equidade e justiça, 

comportamento e disciplina, valorização e impacto das aprendizagens, articulação e 

sequencialidade, acompanhamento da prática lectiva, abrangência do currículo e 

valorização dos saberes da aprendizagem, abertura à inovação… Ou seja, para a integração 

e desenvolvimento, na actividade profissional, o futuro professor tem que ser formado em 

consonância, fazendo convergir a formação e as exigências do desempenho profissional 

(Comissão Europeia 2003, 2008a, 2008b, 2008c).  

A investigação surge, neste estudo, como sustentáculo para mudanças na formação de 

professores e para a tomada de decisões de política educativa, uma vez que visa a 

elaboração de recomendações que orientem decisões políticas fundamentadas. 
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Objectivos 

Face ao exposto, o estudo tem como principal objectivo avaliar o impacte dos primeiros 

planos de estudo e currículos das instituições de formação de professores para os 1ºe 2º 

Ciclos do Ensino Básico (no âmbito do processo de Bolonha) no desenvolvimento de 

competências de ensino das ciências nos alunos futuros professores do Ensino Básico. 

Assim: 

Questão 1 – Qual o grau de concordância que o currículos e planos de estudo 

apresentados pelas instituições formadoras de professores de Ensino Básico à Direcção 

Geral do Ensino Superior assumem com: i) o Decreto-lei nº43/2007e ii) com os 

documentos, nacionais e internacionais, orientadores da reconceptualização curricular em 

termos de saberes básicos? 

Objectivo: Identificar e caracterizar a leitura que as instituições portuguesas responsáveis 

pela formação de professores do Ensino Básico têm, por um lado, do Decreto-lei nº 

43/2007 e, por outro, dos princípios definidos para a reconceptualização curricular com 

base em saberes básicos, nos principais documentos de referência internacional.  

Questão 2 -  Quais as implicações que esta reconceptualização curricular tem quer ao 

nível dos conteúdos dos referidos planos curriculares, quer ao nível da organização 

epistemológica de suporte a novas perspectivas e abordagens didácticas?  

Objectivo: Compreender a relação que as referidas instituições estabelecem entre a leitura 

que fazem dos documentos supracitados, o entendimento que têm do ensino centrado no 

desenvolvimento de competências, em particular ao nível do ensino das ciências, e as 

práticas que implementam. 

Questão 3 – Qual o impacte dos novos planos curriculares no desenvolvimento de 

competências ao nível do ensino das ciências nos alunos futuros professores que os 

frequentaram? 

Objectivo: Avaliar o desenvolvimento de competências no âmbito do ensino das ciências 

entre os alunos futuros professores que frequentaram os planos de estudo apresentados 

pelas referidas instituições. 

Descrição do Projecto de Investigação 

O Projecto, a ser desenvolvido em três anos, será operacionalizado nas três fases e de 

acordo com a calendarização que a seguir se apresenta: 
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1ª Fase – Levantamento documental exaustivo no sentido do estabelecimento do quadro 

conceptual de suporte ao estudo. A elaboração deste quadro assentará, fundamentalmente, 

num percurso analítico com duas vertentes complementares: i) por um lado, procederemos 

à análise dos documentos estruturadores da reorganização curricular do Ensino Superior 

(em curso a nível europeu), em particular da legislação que a regula a nível nacional, 

nomeadamente os Decreto-lei nº 74/2006, o Decreto-lei nº 43/2007 e Decreto-lei nº 

107/2008 e, ii) por outro, faremos uma análise de conteúdo aos documentos, nacionais e 

internacionais, que identifiquem e caracterizem as principais tendências num quadro de 

referência centrado em saberes básicos. 

O desenvolvimento deste quadro conceptual orientará a construção do quadro 

metodológico, em particular a concepção dos instrumentos a utilizar no estudo empírico a 

realizar nesta fase. Assim, os resultados obtidos através da análise documental e da análise 

de conteúdo possibilitarão a concepção, desenvolvimento e posterior validação de um 

instrumento (sistema de benchmarks) que permita a análise comparativa dos vários planos 

de estudo apresentados à Direcção Geral do Ensino Superior pelas instituições públicas 

responsáveis pela formação de professores do Ensino Básico.   

2º Fase – Análise e caracterização epistemológica da leitura que as instituições públicas 

formadoras de professores do Ensino Básico têm do ensino centrado no desenvolvimento 

de competências, em particular de competências no ensino das ciências, bem como das 

práticas que implementam em sala de aula. Para tal, recorreremos à triangulação de 

diversas técnicas de recolha e análise de dados, bem como à concepção e validação dos 

instrumentos necessários à sua implementação. Assim, procederemos:  

i) à análise dos planos de estudo e dos  currículos, em particular das disciplinas 

relacionadas com o ensino das ciências  e com outras interligadas, que cada instituição 

propõe. Este procedimento implicará a concepção, desenvolvimento e validação de um 

instrumento que possibilite a análise comparada dos diferentes currículos propostos pelas 

diversas instituições.  

ii) à identificação, sobretudo dos recursos didácticos utilizados, das metodologias 

privilegiadas e dos papéis assumidos pelos professores e seus alunos em contexto de sala 

de aula. Os dados serão recolhidos através de entrevistas/questionários realizadas aos 

professores responsáveis pelas unidades curriculares em análise, particularmente as 

relacionadas com o ensino das ciências. Esta fase incluirá, ainda, a concepção do guião da 

entrevista/questionário, a sua realização/aplicação e respectiva análise de conteúdo.  
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iii) à análise dos procedimentos e instrumentos de avaliação utilizados pelas referidas 

instituições para a avaliação do desenvolvimento de competências na área do ensino das 

ciências, dos alunos futuros professores do Ensino Básico (EB). 

3º Fase – Avaliação do impacte da frequência do curso no desenvolvimento de 

competências ao nível do ensino das ciências nos alunos futuros professores do EB. Para 

tal será concebida uma actividade a realizar pelos alunos que, até Julho de 2011, tenham 

completado a licenciatura no âmbito do Processo de Bolonha. Esta actividade será 

concebida com base nas recomendações presentes nos principais documentos orientadores 

do ensino centrado no desenvolvimento de competências; nos currículos analisados e 

práticas observadas no âmbito do estudo que se apresenta e no Currículo Nacional de 

Ensino Básico: Competências Essenciais (ME, 2001), documento estruturador das práticas 

lectivas dos professores do EB.     

Conclusões 

A análise dos documentos caracterizadores das tendências internacionais num quadro de 

ensino centrado no desenvolvimento de competências, neste caso particular de 

competências ao nível do ensino das ciências, a caracterização dos currículos e práticas 

actuais das instituições públicas que são responsáveis pela formação de professores de EB 

e a avaliação do desenvolvimento de competências de ensino das ciências nos alunos 

futuros professores de EB possibilitará a elaboração de um relatório com recomendações 

para a adequação da formação tanto às lacunas identificadas como às dificuldades 

percepcionadas, e também recomendações para a ampliação deste estudo a outras áreas, 

abrangendo o currículo de formação completo.  

Como produtos deste projecto espera-se obter: 

- vários instrumentos de recolha e análise de dados; 

- um instrumento de avaliação de competências ao nível do ensino de ciências no Ensino 

Básico; 

- uma publicação com o percurso da investigação realizada e a síntese dos resultados 

alcançados; 

- uma publicação com recomendações para a adequação da formação às necessidades 

identificadas no ensino das ciências ao nível do Ensino Básico.  

- divulgação dos resultados obtidos, no sentido de partilha, discussão com a comunidade 

científica e contributo para a validação dos resultados obtidos. 
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Resumo 

O estudo visou verificar as representações construídas por professores de ciências sobre 
Ciência, Educação e Ensino de Ciências e a influência destas representações na prática 
pedagógica. O estudo foi realizado com professores de Química, Física, Biologia e 
Matemática dos Cursos de Licenciatura do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Amazonas (IFAM). A pesquisa foi desenvolvida por meio da análise qualitativa centrada 
em entrevistas com questões abertas, onde professores deveriam escrever palavras que 
sintetizassem o sentido dos termos Ciência, Educação e Ensino de Ciências, justificando 
sua escolha e estabelecendo um paralelo entre os conceitos e a prática pedagógica. 
Concluiu-se que os professores de ciências construíram como referencial de sua ação 
pressupostos da ciência como instrumento de construção da cidadania, porém a prática 
pedagógica ainda é tradicional. Esta dicotomia provoca em alguns professores dificuldades 
em relação à identidade enquanto docentes da área científica.  

Palavras-chave: Representações Sociais, Ciência, Educação, Ensino de Ciências. 

 

Introdução 

A busca de solução para os problemas relacionados com o ensino de Química, Física, 

Biologia e Matemática tem se centrado em aspectos objetivos e pontuais. Este estudo visa 

desvendar a forma como os professores representam subjetivamente a ciência, educação e 

ensino de ciências e o reflexo desta em sua prática pedagógica escolar.  

A reflexão aqui proposta tem como referencial teórico Moscovici que, a partir de 1976, 

influenciado pelo conceito de “representações coletivas” de Durkheim (1957), desenvolveu 

a teoria das representações sociais. Autores brasileiros também tem se dedicado as 

pesquisas sobre essa questão de forma ampla, dentre eles destacam-se Guareschi e 

Jovchelovitch (1994), Spink (1993-94), Sá (1993), Minayo (1992), entre outros.  
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Representações Sociais 

Compreender as representações e o sentido atribuído ao pensamento individual e coletivo, 

a partir da diversidade e imprevisibilidade é um desafio. Ao classificarmos 

representativamente comportamentos ou ações, definimos implicitamente sua constituição, 

criando uma imagem que passa a constituir-se em nós, em um universo de inter-relações. A 

representação é um fenômeno que se utiliza de mecanismos mentais, corporificando o 

sentido para atuar na realidade social. 

As representações individuais têm origem coletiva, pois são compartilhadas e reforçadas 

pela tradição. São idéias que passam a existir internamente como realidade através das 

relações humanas, influenciando o comportamento do indivíduo, suas ações e 

comunicações.  

A ideologia assume sua função, criando mecanismos para revelar ou ocultar imagens e 

intenções, utilizando-se do controle do comportamento por meio das representações. A 

necessidade de compartilhar o conhecido, afastando o não-familiar, faz com que as 

convenções sedimentem-se. 

 
A presença real de algo ausente, a “exatidão relativa” de um objeto é o que caracteriza a 
não-familiaridade. Algo parece ser visível, sem o ser: ser semelhante, embora sendo 
diferente, ser acessível e, no entanto, ser inacessível. O não-familiar atrai e intriga a pessoas 
e comunidades enquanto, ao mesmo tempo, as alarma, as obriga a tornar explícitos os 
pressupostos implícitos que são básicos ao consenso. (Moscovici, 2007, p. 56) 
 

Ao transformar o desconhecido ou perturbador em categorias familiares e imagens usuais, 

o sujeito dará um nome e significado positivo ou negativo ao objeto de conhecimento. Isso 

ocorrerá de acordo com o que perpetuou em sua memória como padrão de referência, um 

abstrato concreto que guiará definições e aproximações, podendo ser generalizados ou 

particularizados.  

Ao transformar algo abstrato em algo concreto, une-se a idéia de não-familiaridade com a 

de realidade, criando um novo nível, diferente da realidade em si. Não tendo existência em 

si, são criados, mantidos ou transformados pela coletividade.  

Em uma metamorfose onde o percebido substitui o real, transformando a representação na 

substituição da realidade em si, re-criando a realidade, cada cultura cria meios para 

transformar a representação em realidade, personificando-a. Para Moscovici (2007, p. 37), 
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Todos os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as descrições que circulam 
dentro de uma sociedade, mesmo as descrições científicas, implicam um elo de prévios 
sistemas e imagens, uma estratificação na memória coletiva e uma reprodução na 
linguagem que, invariavelmente, reflete um conhecimento anterior e que quebra as amarras 
da informação presente. 
 

A atividade social, intelectual, as experiências e idéias do passado se corporificam, 

influenciando as experiências e idéias atuais. O passado torna-se real, controla o hoje por 

meio do ontem.  

Ciência 

Compreender a forma como a sociedade internaliza os conhecimentos científicos, enquanto 

construção humana, com seus discursos e dogmas, torna a ciência objeto de estudo. 

A ciência já foi tida como a visão do cosmo, onde a busca da compreensão da natureza 

envolvia explicações mágicas ou míticas. Com o surgimento do modelo helênico ou 

aristotélico, desenvolveu-se uma ciência linear, progressiva, cumulativa e continusta. 

Tendências que divergiam deste posicionamento incluíram aspetos sociais e políticos em 

seu processo de investigação. Num modelo descontinuista, aceitava-se que fatores externos 

pudessem interferir no processo de construção do conhecimento científico. Com o advento 

das idéias em torno de uma “revolução científica” (Kuhn, 1977), critica-se a Ciência como, 

quantitativa, dogmática, fragmentada e mecanicista, colocando a sua história no 

esquecimento. A partir dos anos 70 ocorre a retomada de conhecimentos esquecidos, 

exilados ou deformados. Vivemos uma época de transição, cujos sinais apontam para uma 

ciência pós-moderna (Santos, 2003). A partir de Popper (1975) a produção de 

conhecimento científico é subvertida pela desdogmatização, passando-se a valorizar o 

devir histórico, a relatividade e a dúvida, concebendo a ciência enquanto produto cultural 

(Alfonso-Goldfarb e Beltrand, 2004). 

Em seu processo evolutivo, a ciência transforma-se, porém jamais deixar de ser guiada 

dinamicamente pela busca da “verdade” que, mesmo relativa e provisória, faz com que ela 

tenha sentido. O que impulsiona a ciência são as perguntas e não as respostas, o 

desconhecido e não o conhecido, a dúvida e não as certezas, o erro e não os acertos. O 

homem jamais abriu mão de sua capacidade de questionar, o seja, de fazer ciência. Porém, 

todas as perguntas, as certezas e o conhecimento acumulado é condição para as perguntas 

que se continua fazendo somadas as novas. 
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 Educação e Ensino de Ciências 

A educação é um processo que se efetiva em diferentes contextos e momentos através da 

transmissão ou prática social, visando à instrução e o ensino. “A instrução se refere à 

formação intelectual, formação e desenvolvimento de capacidades cognoscitivas mediante 

o domínio de certo nível de conhecimentos sistematizados. O ensino corresponde a ações, 

meios e condições para a realização da instrução, contém, pois, a instrução” Libâneo 

(1994, p. 23). 

Em se tratando da educação em ciências, os professores tem buscado alternativas para 

superar suas dificuldades no ensino. Uma das alternativas tem sido “imitar” a ciência, 

valorizando metodologias que popularizem o conhecimento científico. Porém, 

tradicionalmente tem focado o processo educativo nas habilidades técnicas do professor, 

que 

[...] Citam as observações, os trabalhos experimentais, as técnicas de redescoberta, a 
solução de problemas, o método de projetos, ou mais genericamente o método científico, 
como constituindo os procedimentos e técnicas de ensino que desenvolverão em suas aulas. 
Ou seja, elegem expressões tomadas da linguagem construída para falar sobre o ensino de 
ciências a partir dos “movimentos renovadores” e as inserem em suas propostas de ensino 
“oficiais”, organizadas para a escola, para os estudantes e seus pais. Tais expressões 
constituíram o “discurso apropriado, aceito e naturalizado” sobre o ensino de ciências, 
embora os professores e professoras tenham processado, na prática, demarcações para sua 
atuação (Wortmann, 2003, p. 152-153) 

 

Na maioria das salas de aula de ciências, as práticas tradicionais ainda se perpetuam, 

camuflando práticas arcaicas, descontextualizadas e estanques, com ar de modernidade. As 

concepções alternativas ou empíricas dos alunos sobre conhecimentos científicos, 

considerados por Bachelard (1996) como obstáculos epistemológicos, tem sido muito 

estudadas e tem no construtivismo seu aporte teórico. Porém, muitos professores ainda 

perpetuam a transmissão de conhecimentos, desconsiderando a lógica e as hipóteses dos 

estudantes. 

 Materiais e Métodos 

Ao consultar-se o indexador científico SciELO, bem como publicações tradicionais na área 

de ensino de ciências no Brasil. Verificou-se o déficit de publicações sobre representações 

sociais direcionados aos conceitos de ciência, educação e ensino de ciências.  

Dada a característica do campo de pesquisa das representações confundir-se com os 

estudos relacionados a concepções alternativas, percebeu-se a existência de um universo 

vasto de estudos sobre concepções de alunos e docentes da área científica e uma 
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quantidade restrita de pesquisas sobre representações de professores de ciências, em 

idioma pátrio. Este fato pode ser atribuído a fronteira tênue existente entre os dois 

conceitos, tornando-se uma necessidade pesquisas na área. 

Neste sentido, este trabalho teve como objetivo identificar as representações de professores 

de Química, Física, Biologia e Matemática do Instituo Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Amazonas a respeito de ciência, educação e ensino de ciências. 

Foram entrevistados oito professores, sendo dois de cada área do ensino de ciências, 

formadores em cursos de licenciatura para as áreas científicas. Em sua maioria, os 

professores eram servidores efetivos da instituição, com experiência docente que variava 

entre cinco a dez anos. 

Os dados foram obtidos em dezembro de 2008, através de entrevistas semi-estruturadas 

que coletou palavras sintetizadoras de sentido, com a respectiva justificativa, além do 

estabelecimento de um paralelo entre a prática pedagógica e os conceitos pesquisados. 

Adotou-se como critério o estudo das evocações, que foram organizadas em tabelas, a fim 

de potencializar a análise das entrevistas de forma qualitativa, valorizando-se tanto a 

evocação quanto o silêncio. 

Resultados 

As representações são inicialmente estratégias cognitivas em resposta a uma pergunta. As 

respostas obtidas devem estar sempre relacionadas com seu contexto de produção. Uma 

resposta a uma pergunta é sempre uma resposta ao experimentador, buscando atender as 

expectativas do entrevistador em prol de sua imagem. O significado de uma representação 

não se efetua “naturalmente”, se auto-ordenando para produzir sentido (Astolfi; Develay, 

1994) 

Ao sintetizar, através de uma palavra, o significado do termo Ciência, apenas uma palavra 

foi repetida, “pesquisa”. Porém, na justificativa, foi à palavra “conhecimento” a que 

apareceu na maioria das entrevistas. Para Santos (2003, p.5): “[...] a subjetividade social é 

cada vez mais o produto da objetivação científica” A sociedade subjetiva a ciência, em um 

processo de inter-relações e dependência mútua na produção de conhecimento. Portando, 

em uma sociedade onde o conhecimento é o produto da pesquisa e a sociedade produz e 

consome mais conhecimento do que tem capacidade de se apropriar, a ciência passa a ser o 

instrumento pelo qual a sociedade se constitui e se mantêm.  
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Área de 
Formação do 
Professor 

Palavra sintetizadora de 
sentido 

Justificativa 

AVANÇO 
A obtenção de avanços tecnológicos significativos só é possível 
através do conhecimento científico. Assim, a ciência é à base do 
desenvolvimento da humanidade. 

Matemática 

CULTURA 
Ressaltamos aqui o papel da ciência como parte da cultura humana 
acumulada ao longo de séculos, cultura esta com a qual uma 
educação científica emancipadora deve estar sempre preocupada. 

PESQUISA 
A pesquisa leva o ser humano à busca do saber, da compreensão do 
universo em sua volta, à inquietação, a superação, e finalmente ao 
conhecimento científico. 

 
Química 

CONHECIMENTO 
Ter ciência é ter conhecimento, é busca de informações, descobrir, 
tirar dúvidas, entender e contestar. 

BUSCA 
A ciência busca constantemente explicações para os fatos. 
 

Biologia 

SABER 
Relaciona-se à todo o conhecimento empírico sobre os fenômenos do 
mundo, ou a forma como o ser humano compreende e interpreta o 
mundo. 

PESQUISA 
A ciência apresentou um grande desenvolvimento graças à 
metodologia científica, à estrutura que se deu a pesquisa. 

Física 

NECESSÁRIA 
A construção do conhecimento se dá através da pesquisa com base e 
algo que se acredita. A ciência proporciona isso. 

 

Tabela 1- Significado da palavra Ciência 

Ao serem questionados sobre o termo educação, os professores vinculam a expressão a 

palavra cidadania. Os demais relacionaram a educação a experiências e formas de agir, 

pensar e sentir ou a consolidação e transmissão de conhecimentos. Somente um professor 

estabeleceu um elo entre a educação e a questão do comprometimento, relacionando sua 

opção a questões relativas à remuneração salarial, conforme se observa na Tabela 2. 

Área de 
Formação do 

Professor 

Palavra sintetizadora de 
sentido 

 
Justificativa 

PROGRESSO 
Uma sociedade progride na proporção direta do seu nível de 
educação, que além de tudo é um fator de promoção da cidadania 
dessa sociedade. 

 
 
 

Matemática 

TRANSFORMAÇÃO 

Educar é transformar no sentido de modificar, estender e ampliar, 
continuamente, formas de agir, sentir e pensar. O educar refere-se a 
um processo de transformação cujo resultado é algo novo, por mais 
simples e elementar que tal novidade possa ser. 

 
ABRANGENTE 

A educação não está relacionada apenas com as ciências e sim com as 
experiências e valores apreendidos ao longo da vida. 

 
 

Química 
SABER 

Saber envolve várias ciências que formam o ser humano um cidadão 
completo. 

CONHECIMENTO 
A educação reflete a consolidação dos conhecimentos 
assimilados. 

 
 

Biologia 

TRANSMISSÃO 
Constitui todo ato de transmissão de informação, seja ela 
científica, cultural ou outro, onde o agente que sabe, nesta 
transmissão, aprende algo novo. 

COMPROMETIMENTO 
Deve existir um comprometimento do professor com a educação 
para que seu desempenho como profissional não fique atrelado ao 
valor de seu salário. 

Física 

FUNDAMENTAL É o momento onde a ciência torna-se um bem para a sociedade. 

 

Tabela 2 - Significado da palavra Educação 
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Considerando que o Brasil vive um processo democrático recente, onde as desigualdades e 

injustiças fazem parte da estrutura social, vincular a educação a busca de cidadania torna-

se inerente a atividade educativa de um educador consciente, em busca da transformação 

social.  

[,,,] uma educação voltada para os interesses majoritários da sociedade efetivamente se 
defronta com limites impostos pelas relações de poder no seio da sociedade. Por isso 
mesmo, o reconhecimento do papel político do trabalho docente implica a luta pela 
modificação dessas relações de poder (Libâneo, 1994, p. 21). 

A função social da escola, consolidada através da educação, propiciando vivências, 

experiências e conhecimentos no contexto educativo, é expressa pelos professores de 

forma representativa e significativa. 

Ao definir ensino de ciências, surgiram expressões como partilha e envolvimento conjunto. 

Outro aspecto que surgiu, porém com menos ênfase, foi à vinculação do ensino de ciências 

a transmissão e ao repasse de conhecimentos. Essa tendência surge em meio a tradições 

que, segundo Cachapuz (2001), vinculam o fazer pedagógico à idéia de ensino como tarefa 

simples, em que bastaria dominar o conteúdo teórico, ter alguma prática docente e alguns 

conhecimentos ‘pedagógicos’ de caráter geral para promover o conhecimento científico em 

aula. 

Tabela 3- Significado da expressão Ensino de Ciências 

Área de 
Formação 

do Professor 

Palavra sintetizadora de 
sentido 

Justificativa 

DESENVOLVIMENTO 
Compartilhar conhecimentos é sem dúvida a atividade mais significante. 
Compartilhar conhecimentos científicos, além de dignificante é extremamente 
prazeroso porque gera desenvolvimento. 

 
Matemática 

INTERDISCIPLINAR 

Em uma visão interdisciplinar da área de Ciências da Natureza, Matemática e 
suas tecnologias, o ensino de ciências é por Excelência uma disciplina 
aglutinadora. Citamos como exemplo o conceito de energia, pois tanto diz 
respeito à Química e à Biologia, como também pode ser interpretado 
quantitativamente pela matemática. 

COTIDIANO 
Só é válido se fizer com que o educando possa relacionar a teoria com suas 
próprias experiências. 

Química 

UNIVERSO 
O ensino de ciências possibilita ao educando o desenvolvimento de 
habilidades para compreender melhor as relações homem-universo, homem-
natureza, homem-homem, homem-ciência, homem-tecnologia. 

TRANSPARÊNCIA 
O ensino de ciências promove a transferência quanto aos fenômenos da 
natureza e suas funções. 

Biologia 

DESAFIO 

Talvez a ciência seja uma das matérias mais interessantes e envolventes na 
grade curricular de uma série/curso. E conseguir ensinar a concepção humana 
sobre o mundo e suprir as expectativas dos alunos realmente é um desafio.   
Muito gostoso de ser sanado!!! 

CONHECIMENTO 
O ensino de ciências deve passar os conhecimentos adquiridos como despertar 
nos alunos a vontade de querer conhecer. 

Física 

CAMINHO 
É necessário alimentar o conjunto de indivíduos que fazem ciência (ou 
querem fazer) e para isso o caminho é o ensino. 
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Ao estabelecer a relação entre situações da prática pedagógica e os conceitos de ciência, 

educação e o ensino de ciências, observou-se que os docentes consideram a educação em 

ciências uma área estratégica, que deve relacionar-se ao cotidiano, promovendo a 

cidadania e a conscientização ecológica.  

Considerações Finais 

Uma representação se torna perene quando sua origem é esquecida e estamos menos 

conscientes de sua influência, materializando-se de forma permanente. Mesmo que 

paradigmas da educação tradicional ainda se façam presentes subjetivamente na prática 

pedagógica, nem sempre os professores resistem à pressão social por mudanças.  

A identidade docente do professor de ciências está comprometida em meio aos paradigmas 

tradicionais e emergentes. Práticas “veladas” tentam disfarçar ações pedagógicas que se 

revelam através do universo representativo, expresso em discursos e ações. 

A ciência na escola, ao valorizar a realidade, resgata o sentido do senso comum, 

utilizando-se deste como articulador da superação da consciência ingênua em uma 

perspectiva que conduza a construção da consciência crítica, através da ciência. 
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Resumo  

John Dewey é conhecido por sua vasta obra e influência na educação não só nos Estados 
Unidos, como no Brasil. Também por fundar e dirigir juntamente com sua esposa Alice 
Chipman uma escola elementar que traduzia todas as suas teorias renovadas, concepções a 
respeito da filosofia, enquanto aplicação social e da psicologia aplicada à educação. Este 
artigo parte da problemática: Que implicações a epistemologia de John Dewey trás para o 
Ensino de Ciências? Objetivando fornecer, aos professores de ciências, um debate que 
melhore o Ensino de Ciências. Foi feita uma revisão de literatura da obra de Dewey a partir 
de suas obras: Lógica: a teoria da investigação; As relações entre Experiência e Natureza; 
Experiência e Educação, focando o papel da escola. Procurou pensar as implicações de 
suas idéias ao ensino de Ciências Naturais, especialmente o ensino através de situações do 
cotidiano e a instituição de um problema como ponto de partida para o processo de 
investigação científica, assim como o tratamento dado a experiência e sua relação com a 
experimentação.  

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Epistemologia; Instrumentalismo.  

 

Introdução 

O presente texto é uma revisão de literatura da obra de Dewey no que diz respeito a sua 

epistemologia e implicações para o Ensino de Ciências. Especialmente considerando as 

possibilidades de sua filosofia da educação contribuir para o Ensino de Ciências, 

especificamente porque sua proposta procura superar a repetição mecânica da 

aprendizagem que se vincula a um modelo de ciência e conhecimento. 

A partir da literatura produzida por Dewey, especialmente sua idéia de investigação e de 

pesquisa como proposta do ensino que aproveita-se do cotidiano, buscamos uma estrutura, 

um padrão comum da investigação em aula que pode ser re-significada para o Ensino de 

Ciências. Assumimos com Dewey que a experiência não se separa da natureza e algumas 
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experiências são deseducativas. Do mesmo modo que as experiências nos marcam para 

sempre.  

A questão que nos instiga é: O que diz a Epistemologia Instrumentalista de John Dewey e 

quais suas implicações ao Ensino de Ciências? 

Lógica: a teoria da investigação    

Para Dewey (1974) a lógica é uma teoria de objeto natural experienciado e a investigação 

possui uma estrutura ou padrão comum, e é utilizada tanto no senso comum quanto na 

ciência.  

Para Dewey (1974) as investigações estão em cada setor da vida e em cada aspecto de cada 

setor. No viver diário, os homens examinam, resolvem coisas intelectualmente, inferem e 

julgam de modo “natural”, quanto produzem e trocam mercadorias. É interessante pensar 

sobre esse ponto de vista, pois geralmente estamos acostumados a pensar em investigação, 

somente no âmbito das Universidades e do meio profissional. Entretanto, Dewey (1974, 

p.215) nos adverte ao falar que “os homens pensam de maneira indevida quando seguem 

métodos de investigação que a experiência de investigações passadas mostra não serem 

aptos para alcançar o objetivo pretendido das investigações em questão”. Para Dewey 

(1974, p.216) 

A investigação é a transformação dirigida ou controlada de uma situação 
indeterminada em uma situação de tal modo determinada nas distinções e 
relações que a constituem, que converta os elementos da situação original 
em um todo unificado.  

Dewey (1974) desenvolve uma estrutura do padrão comum da investigação, apresentada no 

quadro abaixo: 

1. As condições que 

antecedem a investigação: 

a situação indeterminada. 

Investigamos quando indagamos, e investigamos quando procuramos pelo que quer que seja que forneça 

uma resposta para uma indagação. Assim é da própria natureza da situação indeterminada que evoca a 

investigação o ser questionável; ou em termos de atualidade e não de potencialidade, ser incerta, não 

estabelecida, confusa. 

2. Instituição de um 

problema 

A situação indeterminada torna-se problemática durante o processo em que é tornada objeto de 

investigação, e em virtude do mesmo. Ver que uma situação exige investigação é o degrau inicial da 

investigação. 

3. A determinação da 

solução de um problema 

A explanação de uma situação problemática em termos de um problema não tem significado, a não ser 

que o problema instituído tenha, nos próprios termos de seu enunciado, a referência a uma solução 

possível.  

4. Raciocínio A necessidade de desenvolver os conteúdos significativos das idéias em suas relações recíprocas foi 

incidentalmente observada. Este processo, operando com símbolos, é o raciocínio no sentido de 

racionalização, ou de discurso racional. 
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5. O caráter operacional 

dos fatos-significados 

As idéias são operacionais quando promovem e dirigem ulteriores operações de observação; são 

propostas e plano de ação sobre as condições existentes, a fim de que sejam trazidos à luz novos fatos e 

organizados em um todo coerente. 

6. Senso comum e 

investigação científica 

Os problemas e as investigações do senso comum têm que ver com interações nas quais criaturas vivas 

entram em conexão com as condições circundantes a fim de que sejam estabelecidos objetos de uso e 

gozo, os símbolos empregados são aqueles estabelecidos pela cultura habitual do grupo. Já na 

investigação científica, os significados independentemente de referência direta aos envolvidos de um 

grupo limitado. 

                                                                                             

Essa estrutura do padrão comum de investigação nos leva a refletir sobre como a pesquisa 

é entendida e abordada nas escolas e principalmente nas universidades, uma vez que há 

necessidade de se discutir a função, as estruturas e procedimentos das investigações.   

A Experiência 

Dewey (1974) diz que a relação experiência-natureza é uma associação que parecerá algo 

como falar de um quadrado redondo, já que é tão difundida a noção de separação entre o 

homem e a experiência, de um lado, e a natureza, de outro. Inclusive, para alguns 

pensadores é algo pior, pois além de fazerem a separação entre experiência e natureza, 

estes dizem que a experiência é algo estranho, acidentalmente superposto à natureza, como 

um véu ou tela que nos separa da natureza. No entanto, Dewey (1974, p.163) diz, na obra 

Experiência e Natureza, que desconsidera essas opiniões: “não é a experiência que é 

experienciada, e sim a natureza [...] Portanto, a experiência avança para dentro da natureza; 

tem profundidade”.  

Nessa perspectiva, Dewey (1971) diz que o método empírico é o único capaz de fazer 

justiça a essa inteireza inclusiva de “experiência”, que só ele toma essa unidade integrada 

como ponto de partida para o pensamento filosófico e que outros métodos começam com 

os resultados de uma reflexão que já separou em duas partes o objeto experienciado e as 

operações e condições do experienciado. Ele afirma que o reconhecimento de “sujeitos” 

como centros da experiência, juntamente com o desenvolvimento do “subjetivismo”, 

representa um grande progresso para o conhecimento. Conclui apontando uma questão 

grave: as filosofias negaram que a experiência comum seja capaz de desenvolver, a partir 

de si própria, métodos que assegurem direções para ela mesma e passaram a criar padrões 

inerentes de julgamento e de valor. 

Na tentativa de superar isso, Dewey (1971) aborda a questão da educação tradicional 

versus a educação “nova” ou “progressiva” e fala do objetivo da educação tradicional: 
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O principal propósito ou objetivo é preparar o jovem para suas futuras 
responsabilidades e para o sucesso na vida, por meio de corpos organizados 
de informação e de formas existentes de habilitação, que constituem o 
material de instrução (Dewey, 1971, p. 4-5)  

 Por outro lado, considera que a idéia fundamental da filosofia da educação nova é a de 

haver uma relação íntima e necessária entre os processos de nossa experiência real e a 

educação, porém enfatiza que para que isso ocorra é necessário se ter uma idéia correta de 

experiência. Também adverte que os princípios gerais da educação nova, por si mesmos, 

não resolvem nenhum dos problemas práticos e concretos de direção das escolas 

progressistas. Pelo contrário, diz que levantam novos problemas, que terão de ser 

resolvidos na base de uma nova filosofia da experiência (Dewey, 1971). 

Neste sentido, afirma que a crença de que toda educação genuína se consuma através da 

experiência não quer dizer que todas as experiências são genuínas e igualmente educativas. 

Algumas experiências são deseducativas, pois, uma experiência pode ser imediatamente 

agradável e, entretanto, concorrer para atitudes descuidadas e preguiçosas. Desta forma, 

aponta critérios para a experiência e apresenta os princípios mais importantes para essa 

teoria: o de continuidade ou hábito e o de interação. 

O princípio da continuidade aplica-se sempre que tivermos de discriminar entre 

experiências de valor educativo e experiências sem tal valor, por isso fala que é um critério 

de discriminação. Este princípio é o mesmo do hábito quando interpretamos o termo 

biologicamente, já que a característica básica do hábito é a de que toda experiência 

modifica quem a faz e por ela passa e a modificação afeta, quer queiramos ou não, a 

qualidade das experiências subseqüentes (Dewey, 1971). 

Quanto ao princípio da interação, apresenta as condições objetivas e internas, afirmando 

que qualquer experiência normal é um jogo entre os dois grupos de condições. Esta 

interação é o que ele chama de situação, assim definida: 

Uma experiência é o que é, por que uma transação está ocorrendo entre um 
indivíduo e o que, ao tempo, é o seu meio, podendo este consistir de pessoas 
com quem esteja conversando sobre certo tópico ou acontecimento [...] o 
meio ou o ambiente, em outras palavras, é formado pelas condições, quais 
que sejam, em interação com as necessidades, desejos, propósitos e aptidões 
pessoais de criar a experiência em curso (Dewey, 1971, p. 36-37). 

A experiência não se processa apenas dentro da pessoa, pois influencia na formação de 

atitudes, de desejos e de propósitos. Também afirma que os dois princípios, o da 
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continuidade ou hábito e o da interação, não se separam um do outro, pelo contrário, se 

interceptam e se unem. 

O papel da escola  

Dewey (1974), ao considerar a noção central de experiência, acredita que a escola não 

pode ser uma preparação para a vida, mas é a própria vida. Para ele, vida, experiência e 

aprendizagem não se separam e a função da escola está em possibilitar a reconstrução 

continuada que a criança faz da experiência. Anísio Teixeira (1959, p. 12), quando esboça 

a Pedagogia de Dewey diz que “[...] a vida social, pois não somente exige, para se 

perpetuar, esse ensinar e aprender que constituem a educação, como o seu próprio modo de 

ser, o próprio processo da vida, em essência, consiste em ensinar e aprender”. 

Quando nos deparamos com alunos que questionam: “Professor, porque estamos 

aprendendo isso? Para que isso vai servir na nossa vida?” e percebemos que os professores 

parecem ficar desconsertados ou mesmos chateados com essas perguntas, também nos 

questionamos: Qual é o papel da escola?  

Dewey (1953) concebe a educação como um processo social e uma sociedade é 

democrática na medida em que facilita a participação em seus bens de todos seus membros 

em condições iguais, assim como assegura a flexibilidade de suas instituições mediante a 

interação das diferentes formas de associações. 

Sobre o papel da escola Dewey (1959, p. 84) afirma que “psicologicamente, é impossível 

desenvolver qualquer atividade sem que algum interesse entre em jogo”. Dewey (1959, p. 

52) fala que “quando a criança vai para a escola, sucede que diversos estudos dividem e 

fracionam o seu mundo, e que a escola classifica ainda cada uma das matérias”. Essa 

reflexão pode ser considerada bem atual e nos traz a mente o pensamento sobre a 

organização escolar do currículo fragmentado, assim como a dificuldade em estabelecer 

relações com o aluno aprendiz.  

Para Dewey (1959), interesse em primeiro lugar é algo ativo, propulsivo, motriz e 

dinâmico; em segundo lugar é objetivo e em terceiro lugar é emocional e pessoal. A partir 

disso, perguntamos: Como a escola lida com o interesse de seus alunos? Há uma 

preocupação em detectá-los e desenvolvê-los ou redirecioná-los?  

Para Dewey (1959), ocorrem dois erros em relação ao interesse. Primeiro, a seleção das 

matérias de ensino e do seu conteúdo é independente da questão de interesse, ou seja, das 
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tendências e necessidades nativas da criança. Segundo, a escola reduz o método de ensino a 

artifícios mais ou menos externos, como o de preparação de material. Para Dewey (1959, 

p. 103) “é trazendo a consciência as relações e a significação real do objetivo novo a 

estudar e a aprender, que, verdadeiramente, tornamos as coisas interessantes”.  

Esse trabalho atribuído a escola é assumido por Dewey (1959) quando afirma que o bom 

ensino é aquele que apela para as capacidades que o aluno já possui, dando-lhe o material 

novo que necessita para que reconstrua aquelas capacidades em nova direção, ou seja, uma 

reconstrução que exige pensamento, isto é, esforço inteligente. 

As implicações da Epistemologia de Dewey para O Ensino de Ciências  

O Ensino de Ciências tem uma curta trajetória na história da educação brasileira e tem se 

orientado por diferentes tendências, que ainda hoje se expressam nas salas de aula. 

(Parâmetros Curriculares Nacionais, 2000, p. 19). Porém, o que se percebe de forma mais 

evidente neste ensino ainda é a massificação na mera transmissão de conteúdos, como nos 

coloca Delizoicov (2007, p. 32) quando fala da superação do senso comum pedagógico: 

[...] esse senso comum está marcadamente presente em atividades como: 
regrinhas e receituários; classificações taxonômicas; valorização excessiva 
pela repetição sistemática de definições, funções e atribuições de sistemas 
vivos ou não vivos; questões pobres para prontas respostas igualmente 
empobrecidas; uso indiscriminado e acrítico de fórmulas e contas em 
exercícios reiterados; tabelas e gráficos desarticulados ou pouco 
contextualizados relativamente aos fenômenos contemplados; experiências 
cujo único objetivo é a “verificação” da teoria. 

 

Nossas escolas estão marcadas por estas práticas principalmente no Ensino de Ciências o 

que evidência e reforça o distanciamento do uso de modelos e teorias para a compreensão 

dos fenômenos naturais e dos oriundos de transformações humanas, e tudo isso só 

caracteriza a ciência como um produto acabado, o que favorece uma ciência morta 

(Delizoicov, 2007). A partir deste cenário é claramente possível visualizar implicações da 

epistemologia de Dewey para o Ensino de Ciências, principalmente a importância que 

Dewey dá ao interesse do aluno no processo ensino-aprendizagem. O Ensino de Ciências 

precisa favorecer situações práticas de aprendizagem, que os conhecimentos científicos 

estejam atrelados a situações do cotidiano dos alunos. 

Outra implicação diz respeito a como o Ensino de Ciências aborda e desenvolve a 

pesquisa. Nos ensaios sobre a lógica e a teoria da investigação Dewey diz que a 
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investigação está presente no nosso viver diário, já que os homens examinam e resolvem 

coisas intelectualmente. Neste sentido, é importante refletir, se quando o professor de 

Ciências Naturais, Química, Física ou Biologia se depara com uma situação confusa e 

indeterminada na sala de aula sobre as questões da ciência, será que ele potencializa esse 

problema e articula a uma investigação/pesquisa ou simplesmente releva e permanece com 

as mesmas estratégias e metodologias que sempre utiliza, como: os exercícios para 

verificação de teorias, regrinhas e valorização excessiva de memorização? Dewey nos 

mostra através da estrutura de padrão comum da investigação, que quando isso ocorre é 

necessário primeiramente instituir um problema; pensar em uma solução possível; 

operacionalizar as ações e distinguir entre senso comum e pesquisa científica. Essas 

indicações são contribuições para o professor/ pesquisador. 

Outra implicação da epistemologia de Dewey diz respeito a como os professores de 

Ciências Naturais, Química, Física e Biologia concebem e tratam as experiências e aqui 

nos referimos tanto as dos alunos quanto as suas próprias. Dos alunos, no sentido de que é 

necessário compreender que toda a experiência traz algo das experiências passadas, seja 

positiva ou negativamente o que afetará de algum modo as experiências futuras, é o que 

Dewey (1971) chama de princípio da continuidade. Neste sentido, é importante que os 

professores das áreas convencionais de ciências realizem diagnósticos de sua turma, 

verifiquem quais as necessidades prioritárias de seus alunos, como e o que aprenderam 

para então planejarem atividades que de fato promovam uma aprendizagem significativa. 

Dos professores, no sentido de avaliar se levam em consideração suas experiências 

anteriores para planejarem novas. É necessário que o professor que ministra aulas no 

Ensino de Ciências esteja atento e consciente que suas experiências também influenciam a 

maneira como ensinam, o que privilegiam, que estratégias usam e como avaliam, para 

então, redimensionar suas práticas pedagógicas. 

Considerações 

Tendo em vista a finalização destas reflexões, podemos concluir que é inquestionável a 

contribuição da epistemologia de Dewey à educação e ao Ensino de Ciências por aquilo 

que aqui foi exposto. É importante levar em consideração, nesse contexto, que a filosofia 

de Dewey foi construída ao longo de meio século, resultando numa obra vasta sobre a 

educação e seus processos, especialmente preocupada com a democratização da ciência e 

da sociedade por meio desta. O conhecimento da obra deste autor dá ao professor um 
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repertório filosófico-científico que lhe possibilita construir caminhos e soluções para os 

problemas concretos enfrentados no cotidiano da escola e da sala de aula. 
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Resumo 

Os estudos sobre alfabetização científica, desde os anos de 1950 apresentam crescente 
produção e interesse de diferentes segmentos sociais, principalmente das Universidades em 
todo o mundo. A construção deste estudo pauta-se em uma observação relevante, percebida 
nos estudos da literatura sobre o tema, onde constatou-se que as discussões e análises não se 
realizam à partir de uma visão epistemológica, ou seja, o tema alfabetização científica é 
amplamente discutido, mas de forma pontual, sendo abordado sob diferentes prismas, sem 
percepção global: como metáfora do Ensino de Ciências, slogan de políticas de governo, 
metodologia científica de estudos diagnósticos, conjunto ou nível de conhecimentos 
científicos de grupos, dentre outros.  

 
Palavras-chave: Epistemologia; Alfabetização Científica; Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente. 

 

Introdução 

O estudo em questão caracteriza-se como uma revisão de artigos científicos, que teve como 

base as análises teóricas da literatura construída desde a década de 1950 sobre alfabetização 

científica e os debates contemporâneos, através das publicações de artigos dos anos 2000. As 

referências deste estudo pretendem enfatizar os autores que trabalham os diferentes conceitos 

e abordagens do tema e suas implicações para o Ensino de Ciências.  

No centro das análises estão os Impactos da Ciência e da Tecnologia na Sociedade como 

núcleo básico da produção dos trabalhos sobre alfabetização científica. Em seqüência 

evidenciamos, a partir da produção dos autores, as relações do movimento CTSA – Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente em tentar promover debates com a finalidade de 

popularizar Ciência e Tecnologia tendo como foco comum à alfabetização científica dos 
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indivíduos, sendo uma das áreas do Ensino de Ciências mais discutidas na atualidade e base 

para as reformulações curriculares nas áreas das disciplinas de Ciências Naturais. 

A Relação dos Avanços da Ciência e das Tecnologias e as Implicações para o Ensino de 

Ciências 

Sampaio e Leite (2004) analisam que toda a expressão da pós-modernidade não se reduz 

somente aos avanços de Ciência e Tecnologia, mas esses são evidenciados como uma espécie 

de núcleo comum para uma primeira discussão.  

Ampliando a reflexão das autoras, nessa perspectiva, Castells (1999) afirma que há uma 

crescente integração entre os seres humanos e as máquinas e que esta passa a ser uma das 

relações que configuram o indivíduo destes novos tempos ser considerado pós-moderno, 

salientando que muitas tecnologias podem ser vistas como amplificadoras e extensão da mente 

humana, tal integração, relação, fusão, vem alterando fundamentalmente o modo pelo qual se 

aprende, vive, produz.  

Para Moscovici (1978) a Ciência penetrou na sociedade e os conhecimentos científicos 

entraram no laboratório sociedade, a informação científica (especializada) interage com as 

representações sociais (não especializadas), incidindo na não compreensão entre ambas no 

chamado informacionismo, essa relação se configura como uma das que justificam um dos 

problemas emergentes dos tempos atuais: o analfabetismo científico. 

Kuhn (2006) se deu conta de que a concepção de ciência tradicional (positivismo) não se 

ajustava ao modo pelo qual a ciência nasce e se desenvolve ao longo do tempo. Essa 

percepção da inadequação histórica das idéias usuais sobre a natureza da ciência o conduziu, 

finalmente, à filosofia da ciência.  

Existem elementos que nos fazem perceber, historicamente, a existência de um movimento de 

mudança, buscando superar aquilo que alguns autores chamam de paradigma tradicional da 

ciência (MORAES, 2006), outros de paradigma da modernidade, ou ainda, paradigma 

cartesiano (MORIN, 2005). Na verdade, tais expressões se referem ao paradigma que surgiu 

na Idade Moderna, formulado a partir do século XVI, depois das revoluções científicas 

envolvendo, principalmente, as idéias de Copérnico, Galileu, Bacon, Descartes e Newton, que 

marcaram o nascimento da ciência moderna (CAPRA, 2005 et al., MORAES, 2006). Esse 

1456 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                             Actas 

paradigma moderno sustentou, em nossa sociedade ocidental, durante quatro séculos, uma 

concepção mecanicista de mundo, onde o mundo era ou ainda é, em alguns casos, visto como 

um “mundo-máquina” governado por leis matemáticas, concepção ainda vigente, apesar de 

profundamente criticada.  

Na seção seguinte, pretende-se evidenciar as construções teóricas sobre alfabetização 

científica, relacionando a importância do tema para a Educação em Ciências.  

A construção teórica da alfabetização científica: conceitos, abordagens 

O pensamento de que os indivíduos precisam ter algum nível de conhecimento sobre a 

Ciência, e o termo alfabetização para a ciência foi empregado pela primeira vez nos anos de 

1950, por Paul Hurd em 1958, no artigo intitulado Science Literacy: its meaning to american 

schools, desde então a literatura tornou-se extensa sobre o conceito e diversificada 

(LAUGKSCH, 2000). 

Alfabetização Científica, segundo Fourez (1997) é um conceito, uma abordagem ou uma 

tendência do Ensino de Ciências que reflete um objetivo educacional contemporâneo, que se 

volta essencialmente para as discussões sobre a popularização do conhecimento sobre 

Ciências pelos indivíduos.  

Consideramos elemento básico, nessa discussão, compreender que a alfabetização científica 

aplica-se tanto como condição sócio-cultural de grupos: o nível de conhecimento científico, 

nível de alfabetização científica, nível de conhecimento em Ciências Naturais de uma 

população, e como um fator social com ênfases aplicadas em diferentes áreas: educacional, 

políticas públicas nacionais e internacionais, pedagógica. 

Shen (1975) foi um dos pioneiros ao trabalhar o tema alfabetização científica e o distingue em 

três noções ou níveis: prática, cívica e cultural. Essas denominações têm como ponto de 

partida o público, sua organização social e as formas de divulgação de informação e 

conhecimento. A alfabetização científica prática está intimamente ligada aos conhecimentos 

básicos que são mais imediatos, necessários para a sobrevivência, como a alimentação, higiene 

e saúde, habitação. Seria o processo de utilizar os conhecimentos na vida diária com o fim de 

melhorar as condições de vida. A alfabetização científica cívica permite que as pessoas 

possam intervir socialmente, com critérios científicos em decisões políticas. Alfabetização 
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científica cultural relacionada com os níveis da natureza da Ciência, com o significado de 

Ciência e Tecnologia e a sua influência no meio social.  

Em uma abordagem histórica, segundo Krasilchik (1997) a alfabetização científica é 

considerada uma categoria de análise do Ensino de Ciências, demarcada como área de estudo 

desde a década de 1950, nos Estados Unidos, tornando-se vital em 1957 na antiga União 

Soviética, com o Sputnik, passando pelas décadas de 1960 e 1970 com as propostas de 

projetos escolares e universitários sobre Ciências, em maior evidência. 

Analisando a literatura consultada sobre História da Ciência, constatamos que a base do 

pensamento conceitual crítico, analítico sobre alfabetização científica em gênese está situado 

nas teorias críticas da sociologia, evidenciadas por Karl Marx (1847) em Miséria da Filosofia: 

Resposta à Filosofia da Miséria de Proudhon, obra que evidenciava a discussão do 

determinismo tecnológico sobre o homem. Nas obras de Bachelard, sobretudo “A Formação 

do Espírito Científico: Contribuições para uma psicanálise do conhecimento” (1996), onde o 

autor discute o tema obstáculos epistemológicos das ciências. E, essencialmente, nas três 

concepções de Ciência: Racionalismo, Empirismo e Construtivismo.  

As pesquisas sobre alfabetização científica, realizadas em sua totalidade por especialistas da 

área de Ciências Naturais, têm demonstrado que: 1) A maioria dos produtos tecnológicos são 

utilizados sem que se necessitem conhecer os princípios científicos nos quais se baseiam; 2) A 

falta de conhecimentos científicos não limita a vida prática da maioria das pessoas; 3) O 

ensino centrado nos aspectos conceituais, supostamente orientado para a formação de 

cientistas dificulta, paradoxalmente, a aprendizagem conceitual; 4) Os estudantes 

desenvolvem melhor a sua compreensão conceitual e aprendem mais sobre a natureza da 

ciência quando participam de investigações científicas, com oportunidades de reflexão 

(SCHULZE, 2005). 

A base conceitual e filosófica destes estudos pauta-se nos paradigmas emergentes, 

considerando no âmbito educacional, tais estudos, as necessárias reformulações curriculares, 

estruturadas pelos especialistas, estudiosos do movimento CTSA – Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente, onde temas e problemas ambientais começaram a ser percebidos como 

ausentes da vida social dos indivíduos, dentre outros conhecimentos importantes: a evolução 
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da Ciência em todas as áreas do conhecimento e suas causas e efeitos, passando estes temas a 

se configurar como elementos prioritários da Educação em Ciências (Cachapuz, 2002). 

Movimento, Abordagens CTSA – Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente  

O movimento CTSA apresentou-se intensivamente a partir da década de 1990 em todo o 

mundo, discutindo o crescimento da produção científica e tecnológica do século XX, 

criticando a disparidade dos conhecimentos de Ciência e Tecnologia aprendidos, incorporados 

pela população, assim como o processo de marginalização, apropriação e incorporação de 

hábitos culturais externos, quase que exclusivamente relacionados com os avanços das mídias 

eletrônicas.  

Os estudos da interface Ensino de Ciências e Sociedade se estruturaram na perspectiva de 

sustentabilidade sócio-ambiental, que teve suas bases a partir da ausência no movimento CTS 

– Ciência, Tecnologia e Sociedade das discussões das questões ambientais, que se tornaram à 

essência do movimento. 

Esse movimento levou a proposição, a partir da década de 1970 de novos currículos no ensino 

de ciências que buscaram incorporar conteúdos da relação CTS. Considerando que essas 

propostas curriculares incorporaram uma perspectiva de reflexão sobre conseqüências 

ambientais, posteriormente elas passaram a ser denominadas também CTSA – Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente. A partir desse momento passaram obrigatoriamente a 

fazer parte da cadeia de inter-relações não somente as discussões, mas as implicações 

ambientais. 

Segundo Santos (2007) o movimento trabalha nas seguintes direções: 1) a preocupação com a 

efetivação da educação científica, colocada num sentido mais amplo e em sintonia com os 

demais componentes curriculares, concorrendo para uma visão de educação básica voltada 

para formação da cidadania; 2) a visão crítica sobre a natureza da ciência e seu papel na 

sociedade capitalista; 3) a focalização da programação em torno de temas sociais e não 

somente nos conceitos científicos fechados em si mesmos; 4) a grande preocupação com 

estratégias de ensino que efetivamente promovam a interdisciplinaridade e a contextualização; 

5) as recomendações para a utilização de uma multiplicidade de técnicas de ensino e 

estratégias didáticas sempre destinadas a levar os educandos ao mergulho nas questões sociais 

de relevância e interesse científico. 

1459 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                             Actas 

Testes de Alfabetização Científica: Instrumentos de Pesquisa Diagnóstica 

Os testes de natureza empírica e descritiva foram recomendados no inicio da década de 1980, 

pela Associação Americana para o Avanço da Ciência – AAAS (Estado Unidos), com o 

objetivo de obter indicadores das problemáticas evidenciadas e discutidas pelos autores e 

pesquisadores do movimento CTSA.  

Estes testes passaram a oferecer metodologias e informações potenciais para descrição da 

compreensão da população sobre problemas ambientais, temas científicos, entendimento sobre 

os impactos dos avanços de ciência e tecnologia, assim como subsídios para implementações 

de políticas públicas emergenciais, excepcionalmente nas áreas da educação, cultura e 

ecologia. No primeiro momento os testes foram considerados testes de alfabetização científica, 

sendo estruturados e aplicados em alguns países da América do Norte e Europa. 

Miller (1983) propiciou avanços importantes na mensuração da alfabetização científica ao 

apresentar uma definição multidimensional, a partir de então os testes de alfabetização 

científica passam a ser compostos por três dimensões interdependentes: 1) Conhecimento de 

termos e conceitos científicos essenciais; 2) Compreensão sobre as normas e métodos da 

ciência; 3) Entendimento sobre o impacto da tecnologia e da ciência sobre a sociedade. 

Laugksch e Spargo (1996) ressignificaram e adaptaram essas pesquisas em testes de 

alfabetização científica básica – TACB ao final da década de 1980, referenciaram critérios, 

que passaram a ser firmados em 110 itens no formato verdadeiro ou falso, divididos em três 

subáreas ou subtestes baseados nos trabalhos de Miller (1983) que passaram a se configurar 

em: 1) Natureza da Ciência; 2) Conteúdos da Ciência; 3) Impactos de Ciência e Tecnologia 

sobre a Sociedade. Desse modo indicando a estreita relação dos autores com as abordagens 

CTSA, preocupadas com os problemas emergentes. 

Os testes no formato de Laugksch e Spargo (1996) foram aprovados e referenciados pela 

AAAS, aplicados em diversos continentes, dentre os quais os que apresentam Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDH precários como a África. Segundo Laugksch (1996) os 

TACB buscam determinar o nível de alfabetização científica dos indivíduos de um 

determinado contexto, esse nível é definido como a proporção de indivíduos, em relação ao 

total, que podem ser considerados alfabetizados cientificamente segundo a lógica do teste; 

para tal, devem obter resultados maiores que uma pontuação mínima para cada subteste.  
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Metodologia da Pesquisa 

Foram selecionados e analisados 8 (oito) artigos publicados com abordagens diferenciadas 

sobre alfabetização científica. Os artigos foram selecionados com o objetivo de organizar 

aspectos epistemológicos da alfabetização científica, tendo em vista a constatação, nas 

leituras, que não havia uma organização (nos textos) que favorecesse uma compreensão 

epistemológica do tema. 

A tabela abaixo apresenta os trabalhos consultados e seus respectivos autores: 

Tabela 01: Artigos analisados/ Dados de apresentação 

AUTOR/ORIGEM DA 

PUBLICAÇÃO/ANO 

TÍTULO DO ARTIGO OU LIVRO 

(1) Laugksch, Rudiger, África, 1999. Artigo: Scientific literacy: A conceptual 

overview. 

(2) Fourez, Gerard. França, 2000. Artigo: Crise no Ensino de Ciências? 

(3) Brossardi, Dominique. França, 2001 Artigo: Scientific Literacy: Scientific and 

Technical Vocabularies in Media Coverage 

(4) Lambert, Julie. Estados Unidos, 2001. Artigo: Students Conceptual Understandings 
of Science After Participating in a High 
School Marine Science Course 

(5) Auler, Décio. Brasil, 2003. Artigo: Alfabetização científico-tecnológica: 

Um novo paradigma? 

(6) Chassot, Attico. Brasil, 2003. Artigo: Alfabetização científica: Uma 

possibilidade para a inclusão social. 

(7) Yarden, Anat. Estados Unidos, 2004. Artigo: Text Genre as a Factor in the 

Formation of Scientific Literacy. 

(8) Nascimento Schulze. Brasil, 2007. Artigo: Alfabetização científica e 

representações sociais de estudantes do 

ensino médio sobre ciência e tecnologia. 

 

Ocupamo-nos em selecionar categorias de análise: as duas mais evidenciadas e praticamente 

consenso entre todos os autores: 

(1)ICTS - Impactos de Ciência e Tecnologia na Sociedade;  
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(2) CTSA - Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

Conclusões/ Análise dos dados: Implicações para o Ensino de Ciências 

• Todos os artigos analisados utilizaram o referencial CTSA para discutir e 

problematizar suas linhas de investigação; 

• Artigos que se ocuparam em analisar perfis e níveis de alfabetização de grupos: 1, 3, 4 

e 8. Estes trabalhos utilizaram metodologias baseadas nos Testes de Alfabetização Científica 

Básica, com base nos testes de Laugksch (2000); 

• Os artigos que se ocuparam em problematizar conceitos de alfabetização científica: 2 e 

5, somente. O que se pôde evidenciar claramente é que as produções não deixam claro qual é 

ou quais são os conceitos e a compreensão dos autores sobre alfabetização científica, 

indicando o uso do termo sem considerar a etimologia e a epistemologia da alfabetização 

científica; 

• O artigo 7 descreve o tema alfabetização científica como analogia do ensino de 

ciências; 

• Todos os artigos deixam em evidência a vinculação dos avanços da ciência e das 

tecnologias como base para a existência de uma necessidade da alfabetização científica; 

• O artigo 6 provoca discussões, em especial, considerando aspectos da formação do 

professor de ciências naturais no Brasil, apresentando a alfabetização científica como uma 

possibilidade para o desenvolvimento, promoção da igualdade e emancipação política. 

Portanto, como metáfora política; 

• Todos os autores dos artigos analisados produzem trabalhos na área do Ensino de 

Ciências.  

 Implicações Filosóficas 

Uma constatação pertinente foi a não percepção pelos autores, da historicidade da 

alfabetização científica (todos os trabalhos trouxeram fragmentos importantes em suas 

pesquisas, no entanto, transformados em síntese de um tema que possui aspectos históricos e 

epistemológicos fundamentados na História e Filosofia da Ciência. Evidenciamos a falta de 

referências do ensino de ciências baseado no positivismo, que perdurou por quatrocentos anos, 

passando a ser amplamente criticado e inaugurado nos anos de 1980 as significativas 

reformulações da Educação e do Ensino de Ciências, pelos autores. 
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As maiores contribuições dos artigos em questão, no nosso entendimento, vão de encontro a 

mostrar o tema na atualidade como preocupante, a diversidade de conceitos, expressões e 

críticas sociais do tema analfabetismo científico no contexto pós-moderno. 

Os autores não deixaram claro aos seus leitores uma compreensão conceitual que atenda a dois 

princípios que consideramos básicos para compreender o que seja alfabetização científica: 1) a 

alfabetização como condição sócio-cultural (nível de conhecimento científico de grupos) e 2) a 

alfabetização científica como proposta sócio-educacional.  

O que constatamos nas leituras foi uma grande imersão de analogias e metáforas sobre o tema 

sem considerar o seu real significado. Entendemos que esse fato se dá pela própria construção 

da Ciência e pelo modo como o paradigma cartesiano influencia no modo de pensar ocidental 

até os dias atuais, onde a Ciência é produzida, pensada e construída por poucos (cientistas) e 

os seus processos e produtos com linguagem própria (científica) não são compreensíveis pela 

grande massa. 
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Resumo 

 O presente trabalho traz uma abordagem reflexiva sobre o papel da escola na questão 
ambiental, tendo como atores principais professores e alunos de uma escola municipal da 
cidade de Manaus. Para se avaliar as concepções dos professores com relação ao meio 
ambiente, incluiu-se na metodologia, a aplicação de questionários acerca deste assunto. 
Com os alunos, trabalhou-se de forma individual e coletiva, por meio de desenhos, 
questionários e construção de um projeto, que no início do ano letivo poderá ser aplicado 
na escola. Essa pesquisa teve como objetivo principal, analisar de que forma os professores 
do Ensino Fundamental têm desenvolvido a temática do meio ambiente, enfatizando a 
construção de hábitos e atitudes visando à formação do cidadão. Dentro desta temática, 
surgiram três objetivos: conhecer as concepções de alunos e professores, sobre a relação 
escola e meio ambiente, investigar as abordagens dos professores sobre a questão 
ambiental, dentro da sala de aula e elaborar um projeto que redirecione as abordagens da 
questão ambiental na escola, de forma que colabore para o despertar de uma consciência 
ética, critica e atuante na vida e no futuro de alunos e professores, lembrando que a escola, 
especificamente, a sala de aula, é o lugar onde podemos colaborar para a formação de 
cidadãos reflexivos, éticos e criativos. Com base nos dados coletados, percebe-se que os 
professores necessitam refletir sobre suas práticas pedagógicas, visto que a educação real 
está distante da ideal.  

Palavras Chave: Escola, Processo Ensino-aprendizagem, Metodologia. 

Abstract: 

The present work brings a reflexive boarding on the paper of the school in the ambient 
question, having as principal actors professors and pupils of a municipal school of the city 
of Manaus. To evaluate the conceptions of the professors with regard to the environment, it 
was included in the methodology, the application of questionnaires concerning this subject. 
With the pupils, one worked of individual and collective form, by means of drawings, 
questionnaires and construction of a project that at the beginning of the school year could 
be applied in the school. This research had as objective main, to analyze of that it forms the 
professors of Basic Ensino have developed thematic of the environment, having 
emphasized the construction of habits and attitudes aiming at to the formation of the 
citizen. Inside of this thematic one, three objectives had appeared: to know the conceptions 
of pupils and professors, on the relation school and environment, to investigate the 
boardings of the professors on the ambient question, inside of the classroom and to 
elaborate a project that redirects the boardings of the ambient question in the school, of 
form that collaborates to awake it of an ethical conscience, criticizes and operating in the 
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life and the future of pupils and professors, remembering that the school, specifically, the 
classroom, is the place where we can collaborate for the formation of citizens reflexives, 
ethical and creative. On the basis of the collected data, perceive that the professors need to 
reflect on its practical pedagogical, since the real education is distant of the ideal. 
 
Words Keys: School, Process Teach-learning, Methodology. 

Introdução 

A cada dia tem crescido mais a preocupação e a conscientização de que se os seres 

humanos não cuidarem do meio em que vivem, sofrerão conseqüências catastróficas. É 

papel da escola ensinar princípios que proporcionem a seus alunos noções de suas 

responsabilidades individuais e coletivas para o seu bom desenvolvimento social. 

Educar não é um processo profissional como outro qualquer com suas impassividades, mas 

exige trilhar caminhos que, de uma forma ou de outra, leve o educando a pensar sozinho e 

impulsioná-lo ao interminável desejo de reconstruir seus próprios conceitos, se assim 

necessário, para o restabelecimento de sua liberdade como via segura para auto- afirmação 

social, fazendo a sua própria história e decidindo sobre o seu futuro. Este é, sem dúvida, o 

nível desejado para uma educação moderna. O professor diante desta realidade, jamais 

poderá cruzar os braços e ver tudo acontecer sem se preocupar em buscar recursos para se 

adaptar aos atuais paradigmas de ensino, que irão ajudar o aluno a atingir este importante 

patamar que lhe assegurará melhor condição humana dentro do largo contexto social. O 

conhecimento que deve ser repassado ao aluno, em função na necessidade supracitada, não 

pode ser apenas o dos critérios matemáticos, históricos ou geográficos, porém, vai além 

dos saberes mais complexos e talvez mais interessantes para o cotidiano do aluno. 

A escola é o local onde pode acontecer a construção e a socialização do conhecimento, de 

forma que a aprendizagem seja freqüente, necessitando de um processo de dialogicidade, 

entre aluno e processo, como um processo de trocas, construção e reconstrução contínua do 

conhecimento. Portanto, com base nas problemáticas de meio ambiente, torna-se essencial 

a presença da escola, nessa concepção do aluno, como cidadão. A educação moderna 

precisa preparar para a vida, trazendo para o aluno, situações emergentes, despertando-lhe 

para o comprometimento ético e vivo, como forma de vida que traga fontes evolutivas de 

sabedoria. Frente a esta situação, o professor torna-se um ser responsável de certa forma, 

pelas concepções que seus alunos desempenham, frente à sociedade.  
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SAMPAIO, 1996 afirma que a escola não deve continuar a ser apenas um local de 

instrução, mas tem de ser também um local onde se personaliza, socializa e educa. Este 

papel não pertence somente à família. A Escola tem de ser um local de diálogo onde os 

jovens possam participar de uma forma empenhada e alegre no seu projeto educativo. 

Deste modo, deixaremos de formar jovens passivos, conformados e sem opinião, para 

formarmos jovens participativos, ativos, com iniciativa e criatividade, com autonomia, 

dinâmicos e críticos. 

"O papel fundamental da escola já não é o de preparar uma pequena elite 
para estudos superiores e proporcionar à grande massa os requisitos 
mínimos para uma inserção rápida no mercado de trabalho" (p. 1). Pelo 
contrário o seu papel passou a ser o de preparar a totalidade dos jovens para 
se inserirem de modo criativo, crítico e interveniente numa sociedade cada 
vez mais complexa, em que a capacidade de descortinar oportunidades, a 
flexibilidade de raciocínio, a adaptação a novas situações, a persistência e a 
capacidade de interagir e cooperar são qualidades fundamentais (PONTE, 
1997). 

 Segundo Figueiredo (1998), a aprendizagem escolar será uma parcela cada vez menor da 

aprendizagem global que os alunos vão ter. Isto não significa que vão aprender menos na 

escola, mas sim que irão aprender cada vez mais no exterior. Segundo o mesmo autor, os 

alunos "na escola devem é aprender melhor" e por isso, o novo papel da escola deverá ser 

"o de promover a aquisição de saberes e competências chave e de auxiliar a estruturar a 

grande diversidade de vivências exteriores em torno desses saberes e competências chave". 

Teóricos como Reigota (1998), Sato (2001) e Maia (2003) argumentam que desenvolver 

projetos nas aulas de ciências centrados em problemas reais e significativos para os alunos, parece 

ser um caminho importante a seguir, por possibilitarem o desenvolvimento de conhecimentos, 

capacidades e atitudes essenciais para o seu futuro. 

Devido às suas características, o trabalho de projeto parece ser uma contribuição 

interessante para dar resposta a algumas das necessidades da sociedade atual, 

nomeadamente contribuindo para a formação de jovens com autonomia, espírito crítico e 

de cooperação, responsabilidade e, sobretudo, capazes de ascender, organizar e processar 

informação pelos seus próprios meios. Ao mesmo tempo pode ser também uma alternativa 

importante para as aulas meramente expositivas, cujo valor na formação global dos nossos 

jovens é muito questionável. 

Refletir sobre os processos de mediações em sala de aula é importantíssimo para o 

resultado do ensino-aprendizagem. O professor é um sujeito transformador dos processos 
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pedagógicos, por isso precisa estar preparado e atualizado dentro das áreas do 

conhecimento. Tem que ser eclético no sentido de conhecer não só a área em que atua, mas 

também as outras, isso faz parte das várias formas de abordar os conteúdos no momento de 

passar para os alunos. Quando se conhece um pouco das outras áreas, facilita no momento 

de explicar, pois podem ser usadas comparações/citações, é uma forma de mediar o 

assunto para que fique mais fácil de ser entendido. 

Questões da Pesquisa 

O objetivo principal deste trabalho foi: 

Analisar de que forma os professores do Ensino Fundamental têm desenvolvido a temática 

do meio ambiente, enfatizando a construção de hábitos e atitudes visando à formação do 

cidadão. 

Desdobrando-se nos seguintes objetivos específicos: 

Conhecer as concepções de alunos e professores, sobre a relação escola e meio ambiente.  

Investigar as abordagens dos professores sobre a questão ambiental, dentro da sala de aula.  

Elaborar um projeto que redirecione as abordagens na prática docente da questão ambiental 

na escola.  

Para o desenvolvimento deste trabalho destacamos que a escola, especificamente, a sala de 

aula, é o lugar onde podemos colaborar para a formação de cidadãos reflexivos, éticos e 

criativos. Ser professor é um desafio constante, visto que, esse profissional necessita de 

uma formação continuada, que lhe proporcione compreender temas inovadores e atuais, 

que o ajudem a desenvolver alunos que preparem o aluno para a vida. 

Desenvolvimento 

A escolha da escola “X” efetuou-se devido à oportunidade que tive de trabalhar, cinco anos 

nesta, e assim, manter um bom relacionamento com professores e alunos. Na pesquisa tive 

a oportunidade de entrevistar por intermédio de questionário, treze professores que 

trabalhavam no turno vespertino, e sete no turno noturno. Devido o pouco tempo 

disponível, e como todos estavam ansiosos, no término do ano letivo, optei pela elaboração 

de questionário, com os professores, suscitando as seguintes questões; 1. Em sua opinião, é 

responsabilidade da escola, ensinar sobre meio ambiente?  2. Você acredita que o tema 

meio ambiente deve ser abordado nas escolas? 3. Você acredita que a sua escola tem 
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colaborado na preservação do meio ambiente? 4. Quem aborda o tema meio ambiente em 

suas aulas? 5. Por que você como professor aborda ou não aborda esse conteúdo? 6. De 

que forma você fala sobre meio ambiente em sala de aula? 7. Você utiliza algum recurso 

didático para expor o tema meio ambiente? Qual?  

Os alunos participantes da pesquisa eram do último ano do ensino fundamental. Como já 

conhecia alguns dos alunos que participaram da pesquisa e sabia de suas aptidões com 

desenho, procurei envolver minha pesquisa sobre escola e meio ambiente com o que sabia 

que eles gostavam de fazer, desenhar, e trouxe oportunidades de expressarem suas opiniões 

sobre o assunto investigado. Os alunos responderam os seguintes questionamentos; 1. Em 

sua opinião, é responsabilidade da escola ensinar sobre meio ambiente? 2. Você acredita 

que o tema meio ambiente deve ser abordado nas escolas? 3. Você acredita que a sua 

escola tem colaborado na preservação do meio ambiente? 4. Os professores, em geral, 

falam sobre o meio ambiente em suas aulas? 5. De que forma, os professores falam sobre 

meio ambiente em sala de aula? 6. Que tipos de recursos didáticos, os professores utilizam 

para expor o tema meio ambiente? Quais? 7. Seus professores colaboraram de alguma 

maneira para seus conhecimentos em relação ao meio ambiente? 8. Que fator teve maior 

influencia na sua concepção atual, sobre meio ambiente? 

Com base nos dados obtidos, elaborou-se um projeto de pesquisa, levando em 

consideração seus conhecimentos prévios, fazendo do aluno um participante ativo, da 

criação de um projeto de aprendizagem e tornando-o um reconstrutor de um novo 

conhecimento, que poderá ser adquirido assim, que este projeto de aprendizagem for 

executado na escola.  

Os alunos foram distribuídos em circulo, e a cada um foi entregue uma folha em branco, 

para que expressasse por meio de desenhos, o seu entendimento sobre a escola e o meio 

ambiente. Após essa etapa, todos tiveram oportunidade de socializar para a turma, o 

significado de seus desenhos. Com base nessas informações, de forma coletiva, a turma foi 

criando um projeto de aprendizagem com o seguinte tema: ESCOLA E MEIO 

AMBIENTE. 

 O projeto de aprendizagem surgiu através dos seguintes questionamentos; O que 

aprendemos? O que desejamos aprender? De que maneira aprenderemos? Por que 

precisamos aprender?  
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Discussão dos Resultados 

Professores 

Em grande parte das respostas, as concepções de educação ambiental dos entrevistados 

baseiam-se em conceitos ou informações comumente desvinculadas de uma proposta de 

trabalho que contribua para a formação de cidadãos críticos, aptos a construírem 

conhecimento por meio de mudança de valores e de uma postura ética diante das questões 

ambientais. 

De vinte professores entrevistados, todos concordam que é responsabilidade da escola 

ensinar sobre o meio ambiente, sendo esta, o ponto de partida para a conscientização da 

questão ambiental. Entretanto, afirmam que este também é um problema político e social, 

não sendo somente função da escola o desenvolvimento desta temática.  

Em relação à responsabilidade profissional em trabalhar a questão ambiental, dezoito 

professores afirmam ser responsabilidade de todos os envolvidos no processo educativo, 

dois professores relataram ser esta uma responsabilidade específica dos professores de 

Ciências e de Geografia, devido ser este parte do conteúdo destas disciplinas. Muitos 

professores possuem uma visão fragmentada e isolada do conhecimento devido sua 

formação inicial, que não proporciona uma relação interdisciplinar entre as várias áreas do 

conhecimento, o que prejudica a concretização de uma prática docente baseada numa 

interação entre as disciplinas. Além disso, não podemos nos esquecer que muitos 

professores apresentam resistências a mudanças pedagógicas, dificultando a inovação do 

processo de ensino e aprendizagem.  

Uma das condições necessárias para que nos tornemos um intelectual que não teme 
a mudança, é a percepção e a aceitação de que não há vida na imobilidade. De que 
não há progresso na estagnação. De que, se sou, na verdade, social e politicamente 
responsável, não posso me acomodar às estruturas injustas da sociedade. Não 
posso, traindo a vida, bendizê-las. Ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos 
poucos na prática social de que tomamos parte.( FREIRE, 2003) 

O professor precisa (re)construir estratégias e metodologias que possibilitem ao aluno a 

contextualizar temas emergentes; como por exemplo, questões ambientais e despertar neste 

o desejo de poder colaborar para a existências de uma sociedade mais justa e saudável.  

Diante do exposto, podemos dizer que a educação ambiental não deve consistir em 

transmissão de verdades, informações, demonstrações e modelos, mas, sim, em processos 
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de ação-reflexão que levem o aluno a aprender por si só, a conquistar essas verdades e 

assim, desenvolver novas estratégias de compreensão da realidade. 

Alunos 

A apreensão dos conceitos básicos sobre o meio ambiente e a consciência das possíveis 

conseqüências que tal conhecimento poderá produzir no aluno uma formação 

contextualizada de sua realidade interferindo de forma positiva no futuro das próximas 

gerações.  

Quando investigados a cerca do ensino da temática ambiental, dos trinta e seis alunos, 

quatro não responderam se seus professores desenvolvem tal conteúdo e também não 

participaram da elaboração de desenhos, pois, afirmaram não possuir dotes artísticos.  Os 

demais alunos (trinta e dois) afirmaram que somente os professores de Ciências e 

Geografia falavam sobre meio ambiente.  

Durante a socialização dos desenhos e a explanação de seus significados, foi interessante 

observar os conhecimentos prévios dos alunos, destacando-se: a compreensão da 

responsabilidade individual de cuidar de nosso planeta, a questão da reciclagem, a 

influência do desmatamento na questão ambiental, efeito estufa, camada de ozônio, a 

extinção de algumas espécies de seres vivos. Numa perspectiva construtivista da 

aprendizagem, salienta-se que é importante ter em conta os conhecimentos prévios dos 

alunos, assim como valorizar as suas vivências e objetivos, pois estes aspectos 

condicionam, de modo decisivo, as suas aprendizagens (Marín Martínez, 2003). Neste 

momento, foi perguntado a cada um deles, de onde surgiram estas idéias, se a escola ou os 

seus professores, de alguma forma contribuíram para que estes desenhos surgissem em 

suas mentes; e foi interessante observar que seus atuais professores colaboraram com 15% 

destas idéias, 80% dos alunos afirmaram que por meio da mídia e de filmes, seus 

conhecimentos surgiram e 5% afirmaram que sua família conversa sobre o assunto. 

Os alunos afirmaram que é responsabilidade da escola trabalhar o tema meio ambiente, 

entretanto, o desenvolvimento deste conteúdo fica restrito a Semana do Meio Ambiente, 

evento anual realizado pelas escolas públicas em Manaus, onde são confeccionados 

cartazes e realizadas passeatas com propósito de conscientização da população de temas 

variados do meio ambiente. Porém, observa-se que esta ação não tem contribuído para a 

construção de conhecimentos e posturas de preservação ambiental.  
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Assim, fica evidente a necessidade de maiores subsídios teóricos e metodológicos para os 

professores, de forma a ensinar e promover encontros do ser humano com o meio 

ambiente. Os alunos só elaboram conhecimentos e atitudes em contato bem planejado com 

a natureza, de forma a perceber que ela não é apenas mais um tema, evento ou capítulo do 

livro didático. O aluno deve ser levado a se enxergar desde cedo como parte do meio 

ambiente, superando uma visão antropocêntrica da natureza.  

A turma foi criando um projeto de aprendizagem com o seguinte tema: ESCOLA E MEIO 

AMBIENTE.  

O projeto de aprendizagem surgiu através dos seguintes questionamentos; O que 

aprendemos na escola? O que desejamos aprender?De que maneira aprenderemos? Por que 

precisamos aprender?  

O que aprendemos na escola? 1. Cada um dos seres humanos, pode contribuir deforma 

positiva para o meio ambiente/2. O desmatamento acaba com varias espécies de seres 

vivos/3. A vida pede socorro/4. A falta de equilíbrio, no meio ambiente causa câncer de 

pele. 

O que desejamos aprender na escola? 1. Como economizar água/2.Como criar e cuidar de 

uma horta?/3. De que maneiras podemos cuidar da preservação do ambiente?/ 4. Como 

devemos cuidar do lixo doméstico? 

De que maneira aprenderemos na escola? 1. Acompanhando a conta de água mensalmente 

e gravando regras de economia/2. A escola proporcionará ao aluno a oportunidade de 

plantar e cuidar de uma horta/3. Os alunos farão uma pesquisa sobre preservação do meio 

ambiente e a partir disto, terão a oportunidade de criar um painel, que será fixada, nas 

dependências da escola/ 4. O aluno terá aulas de reciclagem e aprenderá a reciclar o lixo 

orgânico, proveniente de sua casa, será realizado curso de reciclagem.  

Alguns alunos afirmaram que, a escola só faz menção do meio ambiente, na semana do 

meio ambiente, portanto, ela não tem exercido a colaboração necessária para a 

conscientização da preservação do meio ambiente.  

Conclusões 

Durante a execução da primeira etapa com os alunos através de desenhos, surgiu a 

possibilidade destes, compreenderem a importância dos conhecimentos prévios no 

processo de ensino e aprendizagem, pois, a prioridade para a elaboração do projeto  
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aconteceu a partir de suas vivências, muito diferente  do que estavam acostumados com os 

seus professores que trazem as aulas prontas, ditam leis e regras específicas que precisam 

ser decoradas, mesmo que não tenham sentido algum para si e suas vidas.                

O percurso da elaboração do projeto com os alunos proporcionou um aprendizado com 

oportunidades destes, construírem e expressarem suas concepções sobre a relação escola e 

meio ambiente, além de contribuir para desenvolverem a capacidade de questionar, 

raciocinar, argumentar, planejar, pesquisar, analisar, organizar e usar a informação, 

comunicando e avaliando, no próximo ano, executando esse projeto (está sem sentido, eu 

não sei o que quis dizer). Gerando, assim, a construção não só de conceitos científicos, mas 

também de atitudes e de comportamentos desejáveis diante do problema tornando-os 

cidadãos críticos e interventores, além de serem capazes de utilizar seu próprio raciocínio e 

ter o entendimento da problemática ambiental.  

Além disso, ficou evidente que os professores tratam à questão ambiental por meio de 

atividades práticas compreendidas como sinônimos de eventos, organizados pelo corpo 

docente e que ocorrem em um único momento do ano letivo. Esta concepção trata a 

questão ambiental como atividade comemorativa, não desenvolvendo um trabalho contínuo 

e sistemático. As atividades práticas (realizadas dentro e fora do contexto escolar) podem, 

segundo Dourado (2001), dar um contributo não só valioso como insubstituível para a 

compreensão do meio natural, através do reconhecimento, da explicitação e da previsão 

dos processos básicos que nele ocorrem, contribuindo assim para despertar o interesse e a 

preocupação por temas ambientais e levar à descoberta da interdependência indivíduo–

meio e da concretização de um desenvolvimento sustentado. 

Outro aspecto de relevância é o distanciamento do ensino das questões ambientais distante 

da realidade enfrentada pelos alunos, próximos da escola ou de suas casas, levando a um 

ensino descontextualizado.  Dessa forma, as práticas pedagógicas em educação ambiental, 

necessitam estar pautadas no conhecimento dos problemas que afetam, sobretudo, a 

realidade local, fornecendo instrumentos aos alunos para compreender e interferir no 

cenário que está inserido. 

A deficiência que se verifica no contexto educacional, e particularmente no ensino da temática do 

meio ambiente, evidencia que os professores necessitam refletir sobre suas práticas 

pedagógicas. A escola precisa recuperar suas bases e princípios de ensino, e para isto 

acontecer, o professor deve ter a consciência de suas responsabilidades e ser um aprendiz, 

com desejo e anseio pelo conhecimento, refletindo sobre suas práticas e compreendendo o 
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seu papel na sociedade, todos os professores independentes de suas disciplinas, precisam 

prepara-se para ensinar temas emergentes, como o meio ambiente, proporcionando ao 

aluno uma visão ampliada, sobre sua vida, sua realidade, seu planeta.   
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Resumo 

Uma das características da História da Ciência é a multidisciplinaridade, devido às 
interfaces desta área, a qual proporciona à Educação um trabalho em conjunto com várias 
áreas, em conseqüência disso, a História da Ciência leva o aluno e o professor verificarem 
a ligação e o cruzamento entre as disciplinas. Tomando como exemplo a aula intitulada “O 
Estudo dos Gases”, onde além de discutir as fórmulas e nomenclaturas, ocorreu uma 
reflexão e discussão sobre a construção de uma teoria, no caso a teoria do flogístico. Este 
exemplo é um estudo de caso ocorrido no Curso de Farmácia e Bioquímica. Para tanto, 
centralizamos nos estudos sobre os ares ou gases realizados durante o século XVIII na 
Inglaterra, pois este período caracterizou-se por intensos debates embasados em resultados 
experimentais para fundamentar tal teoria. Tendo a História da Ciência como o alicerce 
proporcionou uma abordagem sobre o processo de construção da teoria do flogístico. 
Assim, para este trabalho ocorreu a análise sobre os estudos da teoria do flogístico de 
Joseph Priestley, encontrados na obra Experiments and Observations, relating to various 
branches of Natural Philosophy; with a Continuation of the Observations on Air e de 
Charles Willian Scheele, encontrados em Chemical Observations and Experiments on Air 
and Fire, a fim de apresentar como estes estudiosos construíram a teoria do flogístico. No 
entanto, o trabalho será iniciado com um breve histórico o qual foi discutido em sala de 
aula, a fim de apresentar a relação ciência e a sociedade da época. 

Palavras Chave: História da Ciência, Flogístico, Educação, Experimento. 

Introdução: Um breve histórico 

Como foi mencionado o ponto de partida desta aula foi uma abordagem sobre o período 

histórico do século XVIII, para que os alunos pudessem entender porque a teoria do 

flogístico foi estudada neste período. Para tanto, a metodologia utilizada nesta parte foi 

uma pesquisa sobre os fatos históricos desta época, realizada tanto pelos alunos quanto 

pelo professor. 

Diante da realização da pesquisa verificou-se que no século XVIII ocorreram intensas 

trocas de técnicas de produção proporcionada pela “Revolução Industrial”. A Europa 
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Ocidental passou por transformações no setor de produção devido aos avanços das técnicas 

de cultivo e da mecanização das fábricas. (Coulon, 2004) 

Nessa época, houve uma influencia considerável das máquinas a vapor, de fiar e de tecer 

sobre a produtividade, conduzindo ao crescimento do consumo de bens e ao aumento dos 

lucros. Porém, ainda que se possam localizar nesse período as maiores transformações, 

costuma-se considerar que a chamada Revolução Industrial deu-se nos séculos XVI e 

XVII, devido a uma política de incentivo ao comércio pelos países absolutistas. (Coulon, 

2004) 

Mas, de qualquer modo, pode-se dizer que, após a década de 1740, a “Revolução 

Industrial” esteve ligada a Grã-Bretanha que expandia as suas economias “nacionais” e 

“internacionais”. Paralelamente a isso, pode-se considerar que ocorria um aumento da 

urbanização que, por sua vez, passou a exigir uma grande quantidade de artigos 

manufaturados a baixo custo, que foram fabricados nas máquinas as quais foram 

aprimoradas. Contudo, a construção de tais máquinas, com partes de desenho preciso, 

demandava o uso de matéria-prima, ou seja, o ferro que fosse de boa qualidade. (Ferraz, 

1991) 

O processo de obter esse metal – também em grandes quantidades – com características 

adequadas que permitisse fundir peças de encaixes de grande precisão, gerou, entretanto, 

restrições relacionadas ao problema do combustível que provinha, nessa época, do carvão 

da madeira: 

“A restrição quanto ao funcionamento das indústrias metalúrgicas era feita 
por dois motivos principais: o uso de carvão de madeira como combustível e 
a poluição causada pelas indústrias. No primeiro caso a proibição estava 
relacionada com os danos produzidos nas florestas pelo corte de árvores 
para obtenção do carvão. (...) Temia-se a falta de madeira para combustível 
e para construção naval nos portos do Canal da Mancha.” (Ferraz, 1991) 

 

Assim, para resolver a problemática do carvão como combustível, tentou-se substituí-lo 

pelo carvão mineral, a hulha. Mas tal tentativa só fazia aumentar a poluição devido a 

grande quantidade de enxofre contida nesse material, pois a “queima desse combustível 

liberava uma fumaça escura que tingia tudo de preto: as roupas e as estátuas; além de matar 

árvores e flores e corroer as estruturas dos prédios.” (Ferraz, 1991) 

Outro problema causado mediante a tentativa de substituição do carvão de madeira pelo 

carvão mineral relacionava-se ao contato deste com o ferro, pois ele absorvia vários 

1476 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

materiais, hoje denominadas de impurezas. Algumas delas, em quantidades adequadas, 

podiam mesmo favorecer o processo melhorando as características do ferro. Entretanto, se 

o enxofre fosse uma dessas impurezas, ele tornaria o ferro quebradiço e impróprio para o 

uso em fundição. (Ferraz, 1991) 

Dentre as várias tentativas de substituição do carvão de madeira utilizado como 

combustível nas indústrias de ferro pode-se destacar as pesquisas realizadas pelos artesãos. 

Tanto que: “O passo final e definitivo para a solução desse problema crucial para a 

siderurgia seria dado transcorridas algumas décadas do século XVIII. Novamente 

deparamo-nos com artesãos e os frutos de suas pesquisas, em grande medida de caráter 

técnico.” (Ferraz, 1991) 

Assim, o árduo trabalho dos artesãos, que procuravam resolver os problemas técnicos da 

época e cujas pesquisas estavam relacionadas ao conhecimento da ciência, foi um dos 

fatores que impulsionou a “Revolução Industrial”. (Ferraz, 1991) 

Tal época foi, sem dúvida, um período de intensas discussões sobre o uso de diferentes 

materiais como combustíveis, seja para obtenção do calor, seja para a transformação do 

minério em ferro. Contudo, convém observar que os processos que envolvem a queima de 

materiais envolviam, em sua discussão, não só os artesãos assim como os estudiosos dos 

processos químicos. 

É por essa razão que os estudos sobre o combustível nas indústrias de ferro parecem 

apontar para a relação entre a ciência e a técnica e, conseqüentemente, para os estudos 

voltados à experimentação. (Ferraz, 1991) 

Entre muitos estudiosos envolvidos com a problemática da época destaca os trabalhos de 

Georg Ernst Stahl (1660-1734), pois se dedicou em estudar, no laboratório, a questão da 

combustão, ou dito de outra forma, passou a trabalhar com intensidade, os processos que 

envolviam o fogo, tais como a calcinação e a redução de metais, além da própria 

combustão. Ele propôs explicações para a combustão que fariam parte do que 

posteriormente se denominaria “teoria do flogístico” que, em linhas gerais, como veremos 

em detalhes mais adiante, admitia o desprendimento e a absorção de um princípio material 

denominado “flogístico”. (Ferraz, 1991) 

O vínculo crescente entre a ciência e a técnica possibilitou o surgimento de várias 

comunidades científicas neste período. É o caso da Royal Society, criada por um grupo de 

estudiosos, tendo como um dos membros Robert Boyle, que, talvez pelas suas  
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“qualidades”, foi convidado a participar deste grupo. Este grupo de estudo se dedicou a 

pesquisa dos fenômenos químicos, ou melhor, ao estudo da matéria. (Ferraz, 1991) 

Como caso é a Academie des Sciences, criada em 1666, por Jean-Baptiste Colbert, 

ministro de Luís XIV, que foi influenciado pelas idéias de F. Bacon quanto à organização 

de comunidades científicas. Convém observar, entretanto, que a Royal Society possuía 

mais liberdade em desenvolver seus estudos e para escolher seus pares na medida em que 

ela não era mantida pelo rei tal como a sociedade científica francesa. (Ferraz, 1991) 

Outro caso é a criação, em 1700, da Academia de Ciências de Berlim, pelo futuro rei da 

Prússia, Frederico Guilherme I. Tal sociedade foi dirigida pelo matemático e filósofo 

Gottfried Wilhelm Leibniz que incentivou o uso do vernáculo no lugar do francês e do 

latim, propondo uma reforma educacional direcionada para fins práticos: “(...) Pretendia 

registrar toda experiência técnica, exatamente como os filósofos franceses fizeram meio 

século depois.” (Ferraz, 1991) 

Assim, inúmeras sociedades com interesses na relação ciência-técnica e na aplicação do 

conhecimento foram criadas paralelamente a Royal Society. É o caso da Sociedade Lunar 

de Birmingham, que era também composta por artesãos, fundada na década de 60 do 

século XVIII, apoiada por industriais como Josiah Wedgwood (1730-1795) e homens da 

ciência como Joseph Priestley e James Watt. (Ferraz, 1991) 

Desse modo, pode-se dizer que, no século XVIII, a chamada Revolução Industrial 

promoveu uma estreita ligação entre o saber técnico e o conhecimento científico, 

proporcionando a criação de várias sociedades científicas e acentuando esta relação e em 

conseqüência disso, apoiando as pesquisas, as quais de certa forma influenciadas pela 

sociedade e economia, se desenvolviam consideravelmente. 

Pode-se notar, por este breve histórico sobre a “Revolução Industrial”, que o nosso 

propósito neste trabalho foi o de enfocar um dos problemas da época, a saber, o 

combustível. O estudo do combustível impulsionou as pesquisas experimentais relativas ao 

fogo e, conseqüentemente, as investigações relativas ao flogístico. 

Nesse período, a “química” procurou enfatizar o estudo dos fenômenos de combustão e de 

calcinação a fim de propor soluções para os problemas que a industrialização trazia e, 

nesse contexto, Stahl com seus seguidores contribuíram significativamente para tal 

empreendimento de modo que, pode-se dizer, a “química” passava a ser uma ciência 

indispensável. (Ferraz, 1991) 

1478 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

A partir desta abordagem, a qual teve como objetivo proporcionar aos alunos o 

entendimento sobre a influência do período na construção da teoria do flogístico, o debate 

em sala de aula seguiu com uma discussão sobre o que é o flogístico. 

Para tanto, a metodologia utilizada partiu de leituras de fontes secundárias, as quais 

apresentam estudos sobre a teoria do flogístico. Em seguida, os alunos apresentaram suas 

considerações sobre tais leituras. 

      Parte I – O que é o flogístico 

Considerando a partir desta discussão que as idéias sobre o flogístico de Stahl foram 

debatidas pela Europa, deparando com a corrente dos chamados “químicos pneumáticos”, 

como Stephen Hales (1677-1761) e Joseph Black (1728-1799), Joseph Priestley (1733-

1804) e Charles Willian Scheele ( ),entre outros. 

Para muito deles o flogístico era um novo “ar”, encontrado ligado aos corpos sólidos, 

liberado nos vários fenômenos, disperso pela atmosfera como um fluído elástico. Black o 

denominou de “ar fixo” (nosso gás carbônico), sugerindo que seria um ar vital, 

aparentemente o princípio inflamável, considerado o flogístico de Stahl. No entanto, para 

Black o elemento ar não era único, mas composto de vários “ares”. (Ferraz, 1991) 

A idéia do flogístico, perpassando por todo esse período, teve vários estudiosos, 

destacando-se entre muitos, os “químicos” Joseph Priestley e Charles Willian Scheele que, 

dando continuidade a série de experimentos relacionados aos ares, preocupavam-se com 

sua qualidade e procurava pesá-los. O estudo destes filósofos naturais tinha como 

finalidade examinar os ares obtidos, chegando até mesmo encontrar um ar com qualidade 

suficiente para ser considerado como respirável, a qual mantinha acesa e aumentava às 

temperaturas normais a chama da vela. (Ferraz, 1991) 

Pelo fato de existirem muitos estudiosos sobre o assunto, foi necessário destacar alguns 

deles para demonstrar como ocorreu o processo de construção da teoria do flogístico. 

Assim centralizou-se nos estudos de Joseph Priestley e Charles Willian Scheele. De início 

retratamos a vida científica de ambos. 

     

 

1479 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

  Parte II: Um pouco sobre Priestley e Scheele 

Partindo de Joseph Priestley, que nasceu em 13 de março de 1733, na localidade de Birstal 

Fieldhead, Yorkshire e faleceu em 06 de fevereiro de 1804 na Pensilvânia, Estados Unidos. 

(Schofield, 1981). 

Por volta de 1772, Priestley preparou vários textos referentes ao flogístico para a Royal 

Society, a fim de publicá-los na Philosophical Transactions e neste mesmo ano publicou 

Observation on Different Kinds of Air. (Homes, 1997) E em 1790, publicou Experiments 

and Observations on Different Kinds of Air and other Branches of Natural Philosophy, 

entre outros trabalhos.  

Considerando também Charles Willian Scheele nascido em Stralsund, Pomerania, parte da 

Suécia, em 19 de dezembro de 1742 e faleceu em 1786. Durante seus estudos de Química e 

Farmácia teve acesso aos textos de Neumann, Lemery, Boerhaave, Kunckel e Stahl.  

Scheele iniciou suas pesquisas em Estocolmo, realizando inúmeros experimentos, tais 

como, seus estudos contribuíram para a descoberta de vários compostos, entre eles, o 

oxigênio, o cloro e diversos ácidos orgânicos em particular, o ácido lático. No entanto, C. 

W. Scheele ficou muito mais conhecido pelos seus estudos sobre os ares. Tanto que em 

1777, publicou seus experimentos em Chemical Observations and Experiments on Air and 

Fire, onde relatou a composição do ar. 

Após esta abordagem foi realizada uma análise sobre os documentos citados acima. 

Parte III – Uma reflexão sobre alguns trabalhos de Priestley e Scheele sobre a 

teoria do flogístico 

Iniciando com os trabalhos de Priestley, entre muitos experimentos com metais, onde seu 

objetivo era de detectar a presença do flogístico, destacamos a série a qual Priestley 

aqueceu resíduos de chumbo, por algumas semanas e verificou a redução de 150 onças 

(Priestley, 1786) de ar inflamável para 10. (Priestley, 1786 & Oliosi, 2004) Na seqüência 

obteve ar inflamável de outros metais por precipitação, como bismuto em solução de ácido 

nítrico; ferro em meio a solução de vitríolo verde (nosso sulfato de ferro II, FeSO4.7H2O) 

com carbonato de potássio, além de outros, conforme a tabela abaixo, a qual mostra os 

resultados obtidos. 

 

1480 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

 

Tabela 1 – Resultados experimentais sobre a queima dos metais. (Priestley, 1786) 

01 onça  

de cada resíduo 
de metal 

Medida do ar 
inflamável 
absorvido  

(onças) 

01 onça  

de cada resíduo de 
metal 

Medida do ar 
inflamável 

absorvido (onças) 

estanho 377 ferro 890 

cobre 403 prata 23 

cobre 640 cobalto ---- 

bismuto 185 zinco/arsênio ---- 

 

Assim pode-se verificar que Priestley detectava a presença do flogístico mediante a 

presença do ar inflamável, como declarou: “O ar inflamável sendo claramente absorvido 

pelos resíduos de metais, e por meio disso revivificando-os, é uma prova suficiente de 

conter nele o que é chamado de flogístico, e sendo absorvido por eles (...), é uma prova de 

ser nada além do que o flogístico em forma de ar, (...)” (Priestley, 1786) 

Com Charles W. Scheele não foi diferente de Priestley, pois também defensor da teoria do 

flogístico realizou uma série de experimentos sobre os tipos de ares, com a finalidade de 

examinar a qualidade do ar e suas características. 

Em um dos experimentos, ele manteve por 14 dias em uma garrafa 2 onças de soda 

caústica com ½ onça de enxofre e obteve uma solução incolor e sem formação de 

precipitado. Entretanto, verificou que neste experimento ocorreu a perda de ar. (Scheele, 

1777) 

Outra série de experimentos foi realizada com 4 onças da solução de enxofre adicionada 

em água de limão, armazenada em uma garrafa por 14 dias. Nesta etapa, ele também 

verificou a perda de ar. (Scheele, 1777) Ao repetir o experimento preparou 4 onças de 

solução, contendo 1 onça de enxofre dissolvido em 8 onças de água, a qual foi armazenada 

em uma garrafa fechada com capacidade de 24 onças de água por 14 dias. Da mesma 

forma que as etapas anteriores, Scheele observou que ocorreu a perda de ar. (Scheele, 

1777) Entretanto, ele manteve esta solução por 4 meses, quando verificou que não havia 

ocorrido mais perda de ar. 
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Diante desta série de experimentos, a qual foi apresentada apenas alguns fragmentos, 

Scheele obteve os seguintes resultados, os quais são representados na tabela abaixo: 

Tabela 2 – Resultados de alguns experimentos com enxofre. (Scheele, 1777) 

Duração 
do 

experimento 

 
Materiais 
utilizados 

 
Resultados obtidos 

14 dias soda cáustica Diminuição de ar 
*Não menciona valor numérico 

14 dias água de limão De 20 partes de ar restaram 16 
14 dias água De 20 partes de ar restaram 14 

04 meses água Manteve as 14 partes de ar 
 

Com base nos resultados obtidos, Scheele declarou que não ocorreu mais perda de ar 

devido à: “...uma dada quantidade de ar pode unir-se, uma vez que saturada, a certa 

quantidade de substância inflamável”. Assim diante desta série de experimentos, o filósofo 

natural concluiu: “...diferentes um do outro, um deles não se manifesta da mesma maneira, 

devido à propriedade de atração ao flogistico, enquanto o outro, que compõe entre a 

terceira e a quarta parte de toda a massa de ar, este é peculiarmente disposto a muita 

atração.” (Scheele,1777). É notável que Scheele, da mesma forma que Priestley, realizou 

longas séries de experimentos a fim de fortalecer seus argumentos a favor da teoria do 

flogístico. 

Conclusão 

Para este debate realizado em sala de aula, teve como ponto de partida uma pesquisa sobre 

os momentos históricos do século XVIII realizada em conjunto com os alunos e com o 

professor, a fim de esclarecer a influência dos aspectos sociais e econômicos na construção 

da teoria do flogístico. Esta parte do debate proporcionou aos alunos a compreensão de que 

a ciência caminha de acordo com as necessidades sócio-econômicas de cada época. 

A necessidade de mencionar fragmentos de trabalhos realizados em laboratório, os quais 

proporcionaram a fundamentação da teoria do flogístico, ocorreu por meio de análise dos 

documentos originais de Priestley e Scheele, orientada pelo professor. Desde então, os 

alunos compreenderam que para a fundamentação de uma teoria é necessário realizar 

experimentos em laboratório, ou melhor, os alunos entenderam que uma teoria é construída 

com base de resultados experimentais. 
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Resumo 

Este artigo versa sobre a importância da História da Ciência na prática pedagógica dos 
professores de Ciências Naturais. Foi escrito a partir de teóricos como Gil-Pérez, 
Delizoicov, Angotti e Pernambuco, Robilotta, Gagliardi, Demo, Freire, Kalhil, Bizzo, 
Galiazzi entre outros. Realizou-se como estratégia de ensino uma oficina pedagógica, esta 
foi pensada com o olhar voltado para a formação desses profissionais de ensino, no 
contexto de um modelo epistemológico que supõe o conhecimento como um processo 
ativo de apropriação e transformação da realidade. A opção por abordar junto aos 
professores as contribuições da História da Ciência esteve embasada na crença de que esse 
seria um caminho que poderia provocar mudanças realmente significativas na sala de aula. 
Parece-nos que as dificuldades encontradas pelas professoras não estão ligadas unicamente 
à mudança conceitual e atitudinal, ou seja, ao esforço para romper com o conhecido e o 
familiar, mas também à escolha de um determinado rumo no interior de uma mudança 
extremamente complexa; fornecer subsídios e orientar sua prática pedagógica para a 
escolha de uma docência que considere a História da Ciência como norteadora do processo 
parece uma sugestão interessante e promissora, na perspectiva de uma formação dinâmica. 

Palavras-chave: Ciência. Ensino de Ciências. Oficina Pedagógica. 

Introdução 

As questões paradigmáticas, no início deste século, desafiam o ser humano a buscar novos 

modos de pensar e de agir. Mudanças radicais no campo da Física, da Matemática, da 

Química e da Biologia, alicerçadas pelas novas tecnologias, influenciam o político, o 

social, o cultural, o econômico e, consequentemente, a prática educativa do professor. 

Estabelecem-se, então, uma nova perspectiva de significação ou ressignificação para este 

profissional, histórica e culturalmente, construídos na escola, assim como a necessidade de 

novas relações nas práticas existentes entre professores e alunos.  

Este trabalho objetivou explicar, para os professores dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental de uma Escola Filantrópica de Manaus, a contribuição da História da Ciência 

nas aulas de Ciências Naturais através de uma oficina pedagógica sobre a alternância entre 

os dias e as noites como resultado da rotação da Terra.  
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Trata-se de uma estratégia de Ensino, que segundo Kalhil (2008), é constituída do saber 

relacionado com as condições ou contexto real do processo ensino-aprendizagem, que se 

manifesta quando o docente organiza e instrumenta suas ações educativas de forma 

racional, consciente, flexível, intencional, propiciando a qualidade processual. 

A atividade sugerida foi uma Oficina Pedagógica sobre os dias e as noites como resultado 

da rotação da Terra, com duração de 4 horas do dia 10/12/2008, realizada com quatro 

professoras dos Anos Inicias do Ensino Fundamental de uma Escola Filantrópica na Zona 

Norte da cidade de Manaus-Amazonas.  

O presente artigo está dividido em dois tópicos distintos e complementares: 1- A História 

da Ciência no Ensino de Ciências Naturais; 2- Oficina Pedagógica sobre a alternância 

entre os dias e as noites: saberes em construção. Por fim, resultante das análises feitas 

originou-se algumas considerações a respeito da importância da História da Ciência na 

prática pedagógica dos professores. 

A História da Ciência no Ensino de Ciências Naturais 

A opção por abordar junto aos professores as contribuições da História da Ciência esteve 

embasada na crença de que esse seria um caminho que poderia provocar mudanças 

realmente significativas na sala de aula. Do mesmo modo, poderia tornar-se uma maneira 

de auxiliar o professor e o aluno a compreender como o conhecimento científico é 

construído, superando a idéia de a Ciência ser apenas um amontoado de equações sem 

sentido que precisam ser decoradas (Robilotta, 1988; Gagliardi, 1988; Mathews, 1995; 

Carvalho E Pérez, 2000; Peduzzi, 2001). 

Desta forma, um caminho possível e, atualmente, largamente defendido, seria vincular os 

conceitos trabalhados em sala de aula ao contexto histórico no qual surgiram. Contudo, 

mesmo parecendo uma tarefa simples, sua aplicação não é destituída de dificuldades, pois, 

para muitos alunos, História e Ciências são duas coisas totalmente diferentes, não 

guardando entre si qualquer tipo de relação. O conhecimento, para eles, é 

compartimentado, dividido, e a resistência em juntar as partes e enxergar o todo é muito 

grande: História é História, Ciências é Ciências, tudo em gavetas incomunicáveis. 

Epecificamente, o Ensino de Ciências Naturais coincide com a evolução do pensamento 

científico. Ao mesmo tempo em que se transferem para a escola os princípios rígidos da 

ciência clássica, discute-se a concepção de Ciência como uma atividade humana. Essa 
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contradição fecunda e intencional, seja pelo poder instituído, é extremamente significativa 

para o homem que se constrói no pensar, no fazer e na relação com o outro e com o 

mundo. As discussões teóricas sobre o Ensino de Ciências Naturais foram iniciadas na 

metade deste século, coincidindo, historicamente, com a produção dos conhecimentos 

científicos. Mais da metade dos conhecimentos que fazem parte do corpus do 

conhecimento científico atual foram produzidos durante a segunda metade do século XX e 

do total de cientistas que se dedicaram à pesquisa durante a história do homem, 90% 

viveram no mesmo período (Weissmann, 1998).  

Apresenta-se a Ciência como se fosse algo pronto, acabado, em que o cientista surge como 

uma figura quase mitológica, com respostas para todas as dúvidas, sem incorrer em erros 

ou passar por dificuldades. Acrescidas a essas dificuldades, encontram-se as próprias 

concepções dos professores, que, se não são bem compreendidas, podem vir a se tornar 

mais uma fonte de problemas no ensino e na aprendizagem das Ciências.  

Entretanto, a idéia que hoje se defende, para se tentar superar essas e tantas outras 

dificuldades, é a de se procurar dar mais sentido aos conceitos científicos abordados em 

sala de aula. Nesse aspecto, a História da Ciência pode tornar-se uma forma de introduzir 

modificações no Ensino das Ciências, já que ela cria “um significado para as informações 

aprendidas, desmistifica a ciência como um conhecimento para poucos eleitos, com perfis 

e capacidades muito diferenciadas” (Delizoicov et all., 2002, p.145). 

O pensamento de que o aluno aprende com a cultura no Ensino de Ciências Naturais abre 

um leque de reflexões sobre como se processa esta interação e como outros saberes, não 

científicos, podem promover a autonomia, a liberdade, a alegria e o prazer de viver nessa 

sociedade tão contraditória. A escola também é um âmbito de intercâmbios de formas 

individuais, no qual alunos e professores participam e transformam em aprendizagens as 

experiências sociais (Hernandez & Ventura, 1998). Para isso é necessário um processo 

dialógico entre os sujeitos do mundo e no mundo. Com isso, enfatizamos uma proposta 

para se construir o conhecimento em Ciências Naturais por meio da reflexão contínua da 

História da Ciência dentro da própria prática pedagógica do docente.  

Oficina Pedagógica sobre a alternância entre os dias e as noites: saberes em 

construção  

A oficina pedagógica, para Candau (1999), constitui uma estratégia privilegiada, 

considerando que ela enfrenta o problema do obstáculo entre teoria e prática, a socialização 
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e o intercâmbio dos atores, a construção coletiva do conhecimento, o exercício da 

participação e o trabalho com o cotidiano. Segundo Candau (1999), os momentos previstos 

na construção da oficina pedagógica são: 

a) o momento de aproximação da realidade, que deve ser criativo nos recursos que 

resultem no processo de sensibilização; 

b) o momento de aprofundamento/reflexão, não dissociando a relação entre teoria e 

prática; no momento de construção coletiva em que a síntese entre vivência, teoria e 

formação de um saber se relacione; 

c) o momento da conclusão e do compromisso, em que não se desvincule da intervenção, 

da identificação e da ação concreta. 

Assim, Candau (1999) alerta para o risco de redução do que pedagogicamente se define 

como oficina pedagógica, para que não se confunda com a mera transmissão de 

conhecimento, uma ação autoritária e individualista, um conjunto de dinâmicas de grupo. 

Por tudo isso, afirmamos que as oficinas pedagógicas servem de meio tanto para a 

formação contínua do educador escolar quanto para a construção criativa e coletiva do 

conhecimento por alunos e alunas, professores e professoras que trabalham nas escolas. 

Essa metodologia é pensada com o olhar voltado para a formação desses profissionais de 

ensino, no contexto de um modelo epistemológico que supõe o conhecimento como um 

processo (cri)ativo de apropriação e transformação da realidade. 

Para a realização da oficina pedagógica foram seguidos os seguintes momentos: 

1° – Diagnóstico 

Iniciamos as atividades com uma dinâmica de apresentação dos participantes e do objetivo 

da Oficina Pedagógica proposta. Logo após, foram distribuídos um questionário 

denominado “PENSO QUE...” com seis perguntas abertas para provocar uma aula 

dialogada, pois, de acordo com Kalhil (2008) esta técnica possibilita uma maior interação 

do professor com os alunos, minimizando a passividade dos discentes e do verbalismo do 

professor. Utilizamos neste momento o método de Elaboração Conjunta que segundo 

Kalhil (2008), caracteriza-se pela interação do professor com os alunos, onde parte do 

conteúdo programático é transmitida através de conversação didática. Geralmente, o 

professor introduz o tema a ser abordado por meio de perguntas. 
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A partir da aplicação do questionário e a problematização feita, as professoras 

demonstraram falta de conhecimento sobre o assunto abordado sem que pudessem ter 

condições de responderem nenhuma pergunta com clareza e segurança devida no 

questionário proposto. Com isso, dialogamos a respeito da importância de ler e estudar 

sobre a História da Ciência para a feitura das aulas sobre Ciências Naturais. Durante esta 

interação, perguntei para as professoras sobre Galileu Galilei e percebi em suas falas que, 

também, não conheciam a história do cientista e a sua relação com a alternância entre os 

dias e as noites. Neste sentido, a curiosidade foi aguçada para a projeção do filme sobre a 

história do cientista Galileu Galilei. 

2° - Projeção do filme  

Como a preocupação do trabalho era o de auxiliar o professor a contextualizar tudo aquilo 

que estava sendo abordado no domínio da Astronomia, especificamente, da alternância 

entre os dias e as noites, foi projetado o filme Galileu Galilei para crianças (Gordon, 

1995). Esse filme foi o ponto de partida para desenvolver muitos dos conceitos deste 

fenômeno da astronomia. Nessa ocasião, as professoras reunidas identificaram personagens 

antes desconhecidos e procuraram entender suas influências sobre esse fenômeno. Foi 

realizado após a projeção do filme discussões a respeito da importância da História da 

Ciência na prática pedagógica destas professoras. 

 

 

 

 

 

 

 Fig.1 - Projeção do Filme Galileu Galilei para as professoras 
FONTE: Caroline B. de Oliveira

 

Houve, portanto, uma troca de experiências e conhecimentos, permitindo uma interação 

maior das professoras com o conteúdo que estava sendo trabalhado. Este momento 

procurou desenvolver uma consciência mais crítica, sobre o assunto que estavam sendo 

abordados na disciplina das Ciências Naturais, conferindo a este tema um caráter mais 

dinâmico e interpretando-os em função dos hábitos mentais, das preferências e das 

aversões de seus autores (Koyré, 1991). 

1488 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas  

3° – Atividade de Experimentação  

Realizamos uma atividade que ajudou a entender como vemos a Terra girando devido ao 

movimento próprio da Terra. Neste sentido, utilizou-se o método de Trabalho em Grupo 

para a construção demonstrativa da Rotação da Terra com o intuito de fazer a atividade de 

experimentação da alternância entre dias e noites.  

Esta atividade por sua vez, seguia os seguintes procedimentos: coloque a vela acesa numa 

mesa no centro de uma sala com todas as outras luzes apagadas. Segure a sua terra (bola de 

isopor) na mesma altura da chama e com o eixo apontado para o teto. Gire lentamente a 

terra segurando pelo eixo. Cada volta completa representa um dia com duração de 24h. 

Imagine que você é do tamanho de uma formiguinha sobre a bola (terra) e que a vela é o 

Sol. Espete um alfinete sobre a emenda da bola (deixando a cabeça de fora). O alfinete 

representa um habitante sobre a terra de isopor. Gire novamente a terra e observe como é o 

nascer e o por do sol visto pelo habitante (alfinete). Faça você à observação do por do Sol 

hoje, como se você fosse aquele habitante da terra de isopor. 

Os materiais utilizados foram: 1 Bola de isopor com 20 cm de diâmetro; alguns alfinetes 

ou palitos de dente; 1 agulha de tricô ou arame reto parecido com a agulha (com 

aproximadamente 40 cm) e uma vela.  

Após dialogar com as professoras sobre os procedimentos e materiais utilizados na 

atividade de experimentação, elas motivadas, foram construir para depois realizar a 

demonstração da alternância entre os dias e as noites. Mas, a construção da demonstração 

ficou um pouco diferente do que foi debatido sobre o procedimento da atividade de 

experimentação.  

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 - Construção da demonstração do dia e da noite 

 FONTE: Caroline B. de Oliveira 
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Como podemos observar nas fotos abaixo, elas construíram uma maquete do universo. 

Mas, na bola de isopor que demonstrava a Terra as professoras fizeram um furo no meio da 

bola de Isopor e colocou um arame, pois possibilitava a Terra que pudesse girar, e assim, 

demonstrar através da rotatividade da Terra a alternância entre dia e noite. Por meio do 

arame, as professoras observaram que conforme iam girando a Terra a luz da vela ia 

iluminando somente uma parte da Terra e a outra ficava no escuro. Notaram, também, que 

isso poderia influenciar nas estações do ano e chegaram a concluir a partir de suas 

observações que o pólo da Terra era mais frio por ser a parte da Terra que não chega à luz 

solar tão intensa, isto é, encontra-se mais distante da linha do Equador. 

As professoras declararam que ainda não tinham realizado este tipo de atividade com seus 

alunos quando ministra suas aulas de Ciências Naturais, especificamente, a temática da 

alternância entre os dias e as noites. Principalmente, relacionando com a História das 

temáticas ministradas no decorrer do ano letivo. 

 

 

 

 

 
 

 Fig. 3 - Atividade de Experimentação 
FONTE: Caroline B. de Oliveira

 

Este momento teve como objetivo a demonstração de que através da própria construção a 

aprendizagem é mais significativa e prazerosa. Dessa forma, penso que devemos, como 

educadores, utilizar em sala de aula ferramentas que proporcionem a desmistificação da 

Ciência, evitando visões simplistas como se as Ciências fossem detentoras da verdade 

absoluta e inquestionável ou, ainda, que o conhecimento seja algo pronto e que por isso 

deva ser memorizado pelo aluno sem a devida reflexão. Acredito que o conhecimento deva 

ser construído com o aluno e não para o aluno. Neste contexto, considero que as atividades 

de experimentação podem se configurar como espaços de elaboração, construção, 

discussão e socialização de conhecimentos.  
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4° - Avaliação  

Para este momento final foi revisto o questionário que aplicamos como pretexto para 

iniciar o diálogo no início da Oficina Pedagógica. Pois, depois de discussões e construções 

sobre o assunto em questão foi bem mais fácil e compreensível responder as seis 

perguntas.  

Podemos ter como avaliação da oficina a seguinte resposta da conseqüente pergunta: Qual 

a contribuição da História da Ciência nas suas aulas de Ciências Naturais?  

A gente ultrapassou os nossos limites. Nós, por exemplo, nunca íamos 
imaginar que conseguiríamos fazer a relação das idéias da ciência com 
aqueles que as pensaram. Desta forma, percebemos que o contexto histórico 
está inserido em tudo que nós desenvolvemos em sala de aula. Obtivemos 
crescimento, fez com que ultrapassássemos aquelas idéias que tínhamos. É 
bom ir aumentando o nível de dificuldade, como iniciar a aula com 
perguntas introdutórias para saber a realidade e o nível dos alunos e também 
motivamos e despertamos a curiosidade do saber (Professora A1). 

Portanto, quando se questionou as professoras sobre a validade desse trabalho a respeito da 

contribuição da História da Ciência através da temática alternância entre os dias e as noites 

obtivemos como resposta esta acima. Com isso, demonstra que foi reconhecido que talvez 

seja possível minimizar os problemas do Ensino das Ciências se insistirmos nas relações 

entre o que é discutido em sala de aula e tudo aquilo que a História da Ciência pode nos 

ensinar. Ao término da oficina, entreguei um texto sobre A duração do dia e da noite 

contendo alguns experimentos para que as professoras tivessem um material para posterior 

leitura e pesquisa na elaboração de suas futuras aulas. 

Conclusões 

O que até aqui foi exposto permite que se questione a validade dos métodos geralmente 

empregados para o Ensino das Ciências. Há necessidade de uma mudança metodológica 

que possibilite ao aluno uma compreensão maior dos fenômenos abordados na disciplina e, 

como conseqüência, um maior envolvimento com a dinâmica da sala de aula. Neste 

sentido, um dos aspectos mais interessantes do trabalho com a História da Ciência é a 

possibilidade do aluno entrar em contato com diferentes visões de mundo. Torna-se, 

portanto, essencial que o aluno compreenda que “Hipóteses e teorias do passado, embora 

possam parecer esquisitas e incoerentes nos dias de hoje, eram perfeitamente lógicas diante 
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de conhecimentos e visões de mundo disponíveis em suas respectivas épocas” (Bastos, 

2001, p.46). 

Deste modo, abrir espaço para esse tipo de discussão é essencial para quem deseja auxiliar 

na formação de sujeitos conscientes, críticos e questionadores. Pois, oportunizando-se ao 

aluno o questionamento, a Ciência deixa de ser vista por ele como uma série de verdades 

imutáveis e indiscutíveis, ignorando, na maioria das vezes, que “somente pode ser 

científico o que for discutível. A ciência tem compromisso iniludível de ser crítica e 

criativa” (Demo, 2000, p.21). 

Parece-nos que as dificuldades encontradas pelas professoras não estão ligadas unicamente 

à mudança conceitual e atitudinal, ou seja, ao esforço para romper com o conhecido e o 

familiar, mas também à escolha de um determinado rumo no interior de uma mudança 

extremamente complexa. Fornecer subsídios e orientar sua prática pedagógica para a 

escolha de um estilo de Ensino das Ciências que considere a História da Ciência como 

norteadora do processo parece uma sugestão interessante e promissora, na perspectiva de 

uma formação dinâmica. 

Notas 

1 Declaração obtida em questionário aplicado na avaliação final para as professoras da 

Escola Filantrópica onde foi realizada a Oficina Pedagógica, no dia 10/12/2008. 
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Resumo 

A electronegatividade desempenhou um papel muito significativo no desenvolvimento da 
Química Moderna, sendo um dos nomes mais associados às suas origens, o de Linus 
Pauling.  
Embora a noção de electronegatividade tenha tido diferentes abordagens que foram levadas 
a cabo por inúmeros autores, o conceito de electronegatividade de Pauling continua a ser 
um dos mais aceites pela comunidade científica. Apesar de ter sido inicialmente alvo de 
alguma controvérsia por tratar-se de um conceito meramente intuitivo e sem qualquer 
suporte experimental, é o único a ser referido aquando do estudo da Química, ao nível do 
Ensino Básico e Secundário, em Portugal. 

Palavras-chave: electronegatividade, ensino, Linus Pauling 

 

Introdução 

O conceito de electronegatividade foi introduzido no ano de 1811, por J. J. Berzelius. 

Apesar dos estudos relativos a este conceito possuírem mais de um século, actualmente, 

continuam a fazer-se inúmeras pesquisas neste sentido, pelo que se prevê que muitas outras 

definições de electronegatividade possam vir a surgir. 

Até ao início do ano 2000, foram inúmeros os investigadores que se debruçaram sobre esta 

temática, no entanto, é curioso verificar que apenas a definição de electronegatividade de 

Pauling seja abordada nos manuais escolares do Ensino Básico e Secundário, em Portugal 

tal como se pode constatar através da análise dos manuais “12ºQ” e “Jogo de Partículas”, 

da Texto Editores. Um outro aspecto marcante é o facto destes manuais apenas fazerem 

referência a este cientista e a nenhum outro relacionado com esta grandeza. 

Assim, torna-se pertinente colocar as seguintes questões: “Qual a razão para se estudar 

somente a definição de electronegatividade Linus Pauling, que se baseia na média 

geométrica dos valores das energias de ligação dos átomos?” e “Porque razão as 
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Orientações Curriculares para o Ensino Básico e Secundário provenientes do Ministério da 

Educação fazem apenas referência à definição de electronegatividade de Pauling?” 

Atendendo a que a noção de electronegatividade tem sido alvo de diferentes abordagens ao 

longo dos tempos seria relevante que fossem estudados outros conceitos, ou pelo menos, 

dados a conhecer aos nossos alunos. No entanto, tal não se verifica. 

Descrição 

A origem do conceito de electronegatividade está muitas vezes associada ao nome de 

Linus Pauling. No entanto, a revisão da literatura (Allen, 2000) revela que o conceito de 

electronegatividade foi introduzido por J. J. Berzelius, em 1811, que o definiu como sendo 

a capacidade que um átomo tem para atrair para si os electrões.  

Pauling aprofundou os estudos de Berzelius e, no ano de 1931, propôs a primeira escala de 

electronegatividade, que foi obtida por cálculo matemático e, que se baseava na média 

aritmética dos valores das energias de ligação dos átomos não tendo, por isso, qualquer 

suporte experimental. Mais tarde, Pauling verificou que seria mais rigoroso calcular o valor 

da electronegatividade dos átomos com base na média geométrica dos valores das energias 

de ligação dos átomos tendo feito alguns ajustes na sua primeira escala de 

electronegatividade (Pauling, 1939). 

Numa tentativa de aperfeiçoar o conceito de electronegatividade introduzido por Linus 

Pauling no ano de 1932, vários cientistas realizaram inúmeros estudos, seguindo alguns 

deles metodologias concordantes com a de Pauling. Outros, por seu lado, divergiam 

bastante quer na teoria aplicada quer nos valores de electronegatividade obtidos (Amadeu, 

2008). 

À escala inicial de electronegatividade proposta por Linus Pauling seguiu-se a de Robert S. 

Mulliken, no ano de 1934, que sugeriu que a electronegatividade dos elementos deveria ser 

calculada através da média aritmética do valor da primeira energia de ionização e da 

afinidade electrónica (Mulliken, 1934). 

Em 1946, Gordy introduziu uma nova escala de electronegatividade que se baseava na 

força de atracção electrostática entre o núcleo de um átomo e os electrões de valência 

(Amadeu, 2008). 

Neste período, inúmeros cientistas desenvolveram trabalhos na área da 

electronegatividade, dos quais se podem destacar Walsh que concluiu que a 
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electronegatividade do átomo de carbono dependia do seu estado de hibridação (Walsh, 

1947); e Sanderson que sugeriu que a electronegatividade de um elemento dependia do 

estado de oxidação do átomo e consequentemente da sua estabilidade radial. (Huheey, 

1965). 

Mais tarde, no ano de 1958, A. L. Allred e E. G. Rochow, definiram a electronegatividade 

em função da carga nuclear efectiva e do raio covalente dos átomos, tal como Gordy tinha 

sugerido anteriormente, no entanto, fizeram algumas alterações à expressão matemática 

proposta por Gordy (Rochow, 1958). 

Após o estudo de Allred-Rochow, Gordy definiu electronegatividade para um átomo 

neutro, numa molécula estável, como sendo o potencial em função da distância do raio 

covalente e do núcleo. Assim, segundo Gordy, o potencial da ligação covalente é 

considerado como sendo uma medida absoluta de electronegatividade (Rochow, 1958). 

Pritchard e Skinner reviram a relação estabelecida por Gordy e utilizaram o método de 

Plater para determinar os valores da carga nuclear efectiva tendo, no entanto, introduzido 

diferentes constantes na equação matemática proposta por Gordy, consoante o período da 

tabela periódica em que se encontram os elementos (Amadeu, 2008). 

Em 1962, foi proposta uma nova definição de electronegatividade por Jürgen Hinze, M. A. 

Whitehead e H. H. Jaffé, que se basearam nos trabalhos de Iczkowski e Margrave. 

(Huheey, 1965). Segundo Jaffé e os seus colaboradores, a electronegatividade de um 

átomo dependia da natureza da orbital envolvida na ligação química bem como da 

ocupação da orbital. Esta definição assemelha-se bastante à proposta por Mulliken (Hinze, 

1962). 

Por volta de 1965, James E. Huheey  dedicou-se ao estudo da electronegatividade de 

grupos, tendo utilizado um método análogo ao de Jaffé. 

A definição de electronegatividade aparentemente mais simples foi a proposta por 

L.C.Allen, no ano de 1989. Segundo Allen, a electronegatividade estava relacionada com a 

energia média dos electrões de valência num átomo livre (Allen L. , 1989).  

Mesmo sem se recorrer a outra escala que não a de Pauling, pode apresentar-se de um 

modo gráfico a relação entre a electronegatividade e outras grandezas (carga dos átomos, 

distâncias de ligação, força das ligações, nuvens electrónicas), de modo a que os alunos 

possam de forma mais estruturada compreender a influência do conceito de 

electronegatividade na ligação química. Para tal, é extrememente vantajoso recorrer ao uso 
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das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação e, em particular, a programas de 

simulação computacional. 

Por exemplo, apresentam-se na Figura 1 as moléculas de HF, HCl, HBr e HI com as 

respectivas distâncias de ligação e com a superfície de densidade total de carga.  

 

F, HCl, HBr e HI com as respectivas superfícies de densidade de carga 

Se, em acréscimo, se fornecer aos alunos uma tabela com os valores das 

Figura 1 -  Moléculas de H

 

electronegatividades de Pauling dos elementos envolvidos, bem como a carga atómica dos 

mesmos e as distâncias de ligação (Tabela 1) estes, podem compreender melhor, como a 

diferença de electronegatividades influencia a distribuição de cargas e as distâncias de 

ligação. Podem, inclusive, assimilar melhor a relação entre a forma da nuvem electrónica e 

a distribuição de cargas com outra grandeza, tal como como a polaridade de uma ligação 

química e, obter um melhor entendimento do que significa o momento dipolar numa 

molécula, mesmo que para tal necessitem da orientação do professor. 

 

 

HF

HBr

HCl

HI

HF

HBr

HCl

HI
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Tabela 1 – Valores das cargas atómicas, distâncias e electronegatividade de Pauling para as 

HX carga H 
Distância H-X Electronegatividade

moléculas HX 

carga X 
 (pm) Pauling (X)a 

HF 0,312 -0,312 106,9 4,0 

HCl 0,122 -0,122 134,2 3,0 

HBr 0,080 -0,080 149,2 2,8 

HI 0,015 -0,015 168,2 2,5 

a A ele egatividade d ng para o h  é 2,1. 

s últimas décadas verificou-se que o conceito de electronegatividade apesar de 

iográficas 

ivity Is The Average One-Electron Energy of the Vallence-Shell 

Allen, L , 104, 

ctron e Pauli idrogénio

Conclusão 

Ao longo da

se aproximar de um século de idade continua a ser alvo de inúmeros estudos, levados a 

cabo por diversos investigadores, sendo de prever que muitas outras definições de 

electronegatividade possam vir a surgir. No entanto, e tal como referido anteriormente, é 

curioso verificar que apenas a definição de Pauling seja abordada nos manuais escolares 

portugueses. Uma explicação para esta ocorrência prende-se com o facto de ser uma das 

definições de mais fácil compreensão e do conceito de electronegatividade estar 

comummente associado ao nome de Pauling, como um dos pioneiros nesta área. Contudo, 

é importante que sejam mencionados o nome de outros investigadores da área bem como 

os seus estudos. Tal permitiria que os nossos alunos tivessem um melhor conhecimento 

relativamente a esta temática, assim como compreenderiam melhor que a ciência está em 

permanente evolução e que nada, nem mesmo a escala de electronegatividade de Pauling, 

no caso em estudo, está isenta de erros e é permanentemente sujeito ao escrutínio de novos 

dados e estudos. 
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Resumo 

Educar é um desafio, pois estamos sempre à procura de soluções para problemas que 
surgem em sala de aula. Neste trabalho vamos apresentar uma situação que ocorreu durante 
as aulas de Química Geral no Curso de Licenciatura em Biologia, em que os alunos tinham 
que entregar relatórios sobre as aulas práticas e como não compreendiam a relevância do 
relatório, relutavam em escrevê-lo apresentando também dificuldades. O grande desafio foi 
buscar uma forma de despertar o interesse desses alunos. Assim iniciou a discussão com as 
seguintes questões: Por que um grupo de pesquisa necessita apresentar os resultados de seu 
trabalho? Quais são os meios utilizados para apresentar tais resultados? Para responder 
estas questões, o alicerce foi a História da Ciência, pois esta área do conhecimento aborda 
o processo de construção das teorias e em conseqüência disso, aborda a questão sobre a 
maneira ou o método de apresentar os resultados de uma pesquisa. A discussão ocorreu em 
torno da Inglaterra do século XVIII, por ter sido um dos períodos de intensos debates 
embasados em resultados experimentais a fundamentar as teorias, e divulgar a ciência. O 
assunto selecionado foi a teoria da eletricidade discutida nas reuniões das sociedades 
científicas, mas os filósofos naturais britânicos procuravam também vincular à educação. E 
para tratar do assunto selecionou os trabalhos de Joseph Priestley (1733-1804), 
apresentadas nas obras The History and Present State of Electricity, with Original 
Experiments e A Familiar Introduction to the Study of Electricity, os quais o autor utilizou 
uma ‘linguagem’ apropriada para escrever os experimentos. 

Palavras Chave: História da Ciência, Ensino, Experimento, Eletricidade, Priestley. 

 

Introdução: O vínculo entre o experimento e o ensino no século XVIII 

“Realmente, especulação, sem experimento, tem sempre sido a 

 destruição da verdade filosófica.” (Priestley, J. 1779) 

Quando se está apresentando os resultados de uma pesquisa à sociedade está, entre outras 

palavras, mostrando o andamento de um trabalho, como ele está sendo realizado em prol 

da sociedade e, dessa forma, está sendo exposto o progresso daquela área da ciência. Este 

processo de apresentar os resultados de uma pesquisa é acima de tudo o que se pode 

chamar de ‘Divulgação’ da Ciência, a qual permite ao público em geral o acesso ao que 

está sendo desenvolvido na ciência e também compreenda a relação que existe entre a 

sociedade e a ciência. 
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No entanto, existem os meios ou métodos para se divulgar ou apresentar os resultados 

experimentais, tais como, o relatório, o qual é um dos métodos direcionado para um 

público restrito, como, por exemplo, para o grupo de pesquisa ao qual pertencemos ou não 

dentro de um instituto; em Congressos, Simpósios ou Seminários, onde abrange um 

público mais amplo, mas este público é familiarizado com a área de conhecimento e, por 

esta razão, há uma familiaridade com a linguagem utilizada durante a apresentação; no 

caso do artigo, também existe o público alvo. Assim, mesmo tratando-se de situações 

diferentes tem-se que em todos os casos existe a necessidade de utilizar linguagens 

apropriadas em cada um deles a fim de atingir o público alvo. 

E através da História da Ciência pode-se verificar que esta metodologia de trabalho já era 

utilizada em tempos passados, como ocorreu durante o século XVIII na Inglaterra. Neste 

período o experimento, ou dito de outra forma, as investigações – termo utilizado no século 

XVIII entre os filósofos naturais (Priestley, 1767,1779) ou ainda, a filosofia experimental 

foi de fundamental importância para os estudos direcionados às investigações sobre a 

constituição da matéria. Nesta época, a sociedade britânica acreditava que os experimentos 

realizados para conhecer os fenômenos naturais eram vistos pelos estudiosos como o único 

'instrumento' para conseguirem aproximar-se de Deus, pois o experimento era tido como o 

meio de conhecer a natureza e em conseqüência disso, conhecer as leis de Deus. (Priestley, 

1779) 

Esta crença que perdurou todo este período era também justificada pelo fato da sociedade 

acreditar que a natureza era a manifestação de Deus e ao conhecê-la o homem atingiria a 

perfeição. Pois, ele estaria compreendendo as leis consideradas Divinas e, desta forma ele 

estaria se aproximando Deus. (Priestley, 1779) 

Tanto que, esta concepção sobre o papel do experimento é encontrada em vários 

documentos da época, destacando um deles no qual afirmou que “O objetivo da filosofia 

experimental é o conhecimento da natureza em geral, ou mais estritamente, daquelas 

propriedades das substâncias naturais, e das mudanças daquelas propriedades em diferentes 

circunstâncias. Este conhecimento somente pode ser atingido pelo experimento, ou 

observação; (...)” (Priestley, 1794). 

Diante desta convicção, os filósofos naturais britânicos trabalharam arduamente em 

laboratórios: eles realizavam longas séries de experimentos para chegarem às devidas 

conclusões, as quais proporcionavam debates entre os membros das comunidades 
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científicas, como ocorria na Inglaterra, com a Royal Society – uma sociedade que apoiava 

as pesquisas. 

Nesta sociedade britânica os trabalhos eram lidos, discutidos e após estas etapas eles eram 

publicados na Philosophical Transactions, um periódico que circulava somente entre os 

membros da comunidade científica. 

Paralela a divulgação dos trabalhos entre os pares, eles faziam demonstrações abertas de 

seus experimentos para o público em geral. Além disso, os filósofos naturais almejavam 

uma divulgação mais ampla de seus estudos, por essa razão, eles pretendiam atingir a 

educação. Em conseqüência disso, eles preocupavam com uma maneira de tornar suas 

pesquisas acessíveis a um público que não estava familiarizado com a área do 

conhecimento, ou melhor, eles procuravam uma forma de escrever seus trabalhos 

utilizando uma linguagem para que o público em geral compreendesse tais estudos. 

Assim, este período transcorreu com intensos debates entre os filósofos naturais britânicos 

a fim de encontrarem uma linguagem adequada para cada público. E entre muitas 

propostas destinadas a vincular a educação no experimento destaca a proposta de Joseph 

Priestley, a qual surgiu durante seus estudos sobre a teoria da eletricidade. (Priestley, 1767, 

1768) 

Joseph Priestley (1733-1804) foi religioso e filósofo natural que ficou muito mais 

conhecido pelos seus estudos sobre os ares ou gases, onde realizou vários experimentos 

com o objetivo de identificar os tipos de ares existentes, como também ele procurou 

analisar as qualidades dos ares. Além de estudar os ares, ele realizou outras pesquisas no 

laboratório onde procurou analisar as propriedades da eletricidade. (Schofield, 1966)  

Priestley também foi membro da Royal Society e por essa razão, seus trabalhos sobre a 

eletricidade eram apresentados aos seus pares, onde eram lidos e discutidos. E na 

seqüência, seus trabalhos eram publicados na Philosophical Transactions, um periódico 

que circulava entre os membros da comunidade científica, com uma linguagem direcionada 

para este público. (Schofield, 1966) 

Neste periódico, Joseph Priestley escreveu em forma de artigo, como foi o caso da 

publicação intitulada “An Investigation of the Lateral Explosion, and of the Electricity 

communicated to the Electrical Circuit in a Discharge”, publicado em 1770 na 

Philosophical Transactions. (Priestley, 1770) 
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Ao mesmo tempo em que se dedicava ao trabalho de laboratório, Priestley esteve 

envolvido com a educação e por essa razão, ele defendia uma educação vinculada na 

prática de laboratório. Para tanto, ele propôs uma ‘metodologia’ de trabalho, a qual 

compreendia em utilizar uma ‘linguagem’ direcionada ao público considerado iniciante na 

teoria da eletricidade. (Priestley, 1768) 

Diante de tal objetivo, Joseph Priestley escreveu The History and Present State of 

electricity with original Experiments e A Familiar Introduction to the Study of Electricity, 

os quais fazem parte de uma coletânea, onde ele apresentou sua proposta destinada à 

educação. 

Entretanto, após esta abordagem, a qual mostrou que já no século XVIII a sociedade 

britânica considerava importante realizar experiências no laboratório e divulgá-las, tem-se 

na seqüência, um exemplo para contextualizar tal abordagem: a proposta de Joseph 

Priestley. 

      Parte I – A proposta de Joseph Priestley para unir a ciência à educação 

Além de religioso e filósofo natural, Priestley também foi um educador e por essa razão, 

ele defendia a idéia da aplicação do experimento, pois ele argumentava que o experimento 

era a ‘peça’ fundamental para o homem conhecer a natureza e construir um bom 

fundamento filosófico, como ele próprio diz: 

“(...) se nós desejássemos planejar um bom fundamento para um critério 
filosófico, e atividades filosóficas, as pessoas deveriam acostumar-se à 
observação dos experimentos, e processos, na infância. Elas deveriam, mais 
especialmente, serem iniciadas na teoria e na prática de investigação.” 
(Priestley, 1779) 

Tanto que em 1767, foi publicada a primeira edição de The History and Present State of 

electricity with original Experiments onde Joseph Priestley enfatizou a importância do 

experimento para atingir o conhecimento sobre a natureza e também ele propôs uma 

metodologia de trabalho para este conhecimento fosse divulgado a um público mais amplo. 

Sua metodologia de trabalho retratada neste documento compreendia na descrição do 

experimento: ele propôs que fossem revelados todos os experimentos, ou seja, que fossem 

descritos tanto os experimentos completos quanto aqueles considerados incompletos ou 

errados, conforme: “Para que esta consideração seja a mais útil às pessoas dispostas a 

entrar nas investigações filosóficas, não devo deixar de relatar a visão real com que todos 
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os experimentos foram freqüentemente feitos.” (Priestley, 1767). Tanto que ele escreveu de 

maneira detalhada os experimentos realizados. 

A metodologia do autor é encontrada em The History... na seção intitulada “NEW 

EXPERIMENTS IN ELECTRICITY, MADE CHIEFLY IN THE YEAR 1766”, onde ele 

descreveu com detalhes os experimentos realizados neste ano. (Priestley, 1767, 1769, 1775 e 

1794). Além disso, em The History... contém trabalhos de outros estudiosos da época, pois 

Priestley considerava necessário que o leitor tivesse acesso a tais trabalhos, sendo que 

muitos deles o autor manteve trocas de idéias. Para o autor era de fundamental importância 

que o público tivesse acesso ao debate que estava ocorrendo entre os membros da Royal 

Society em torno da teoria da eletricidade, pois este fato contribuía para que o leitor 

compreendesse o processo de construção da teoria da eletricidade. 

Porém, a divulgação deste trabalho ao público em geral não foi o que Joseph Priestley 

esperava, ele recebeu críticas quanto à forma em que redigiu os experimentos. O resultado 

obtido foi que o autor utilizou uma ‘linguagem’ não acessível a muitas pessoas, 

principalmente aquelas que não eram familiarizadas com esta área do conhecimento, tanto 

que se tornou impossível para muitas pessoas compreendê-lo e muitos menos, conseguirem 

realizar os experimentos. Por essa razão, ele escreveu no ano seguinte outra obra A 

Familiar Introduction to the Study of Electricity, e no prefácio o autor mencionou a crítica 

que recebeu sobre The History...:  

“Quando eu escrevi The History and Present State of Electricity, eu achei 
que tinha suficientemente adaptado-o para o uso de todas as classes de 
leitores. (...) eu estava enganado naquela expectativa. Várias pessoas que 
tentaram os experimentos declararam que não acharam inteligível para 
aqueles que não tinham conhecimento prévio do assunto, (...)” (Priestley, 
1768) 

Diante do envolvimento com a educação e pelas críticas recebidas sobre The History..., 

Joseph Priestley apresentou outra metodologia de trabalho a fim de que o público em geral 

e principalmente aos iniciantes na teoria da eletricidade, pudesse entender os estudos sobre 

a teoria da eletricidade e também pudesse realizar os experimentos. Neste sentido, ele 

propôs aos filósofos naturais utilizarem uma “linguagem” mais apropriada a “(...) todas as 

classes de leitores” (Priestley, 1768). Para tanto, ele sugeriu aos seus pares que não 

utilizassem grande variedade de palavras, como uma forma de facilitar a compreensão do 

estudo em questão, conforme ele diz: 
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“Eu sei por experiência que, quando estamos ensinando jovens, ou aqueles 
que são iniciantes no conhecimento da alguma coisa, não podemos utilizar 
muitas palavras, ou variar muito a forma de expressão; muitas palavras são 
inconvenientes comparando com o uso de poucas.” (Priestley, 1768) 

A proposta de Priestley foi além da descrição dos experimentos, pois neste documento a 

metodologia de trabalho se estendeu na descrição dos equipamentos utilizados nos 

respectivos experimentos. Tanto que em A Familiar Introduction to the Study of Electricity 

ele dedicou uma seção intitulada “A Description of the more convenient Forms of 

ELECTRICAL MACHINES”, onde ele explicou detalhadamente cada parte dos 

equipamentos e no final de cada edição o autor apresentou esquemas das máquinas 

elétricas:  

Figura 1 – Explicação de uma parte de uma máquina elétrica (Priestley, 1768) 

 

 

 

 

 

 

“A principal parte de todas as 

máquinas elétricas, é, geralmente, 

um globo ou cilindro de vidro; e o 

uso da máquina é para dar uma 

conveniente fricção, e favorecer 

um primeiro condutor, para 

coletar e reter a matéria elétrica 

exibida por ele.” (Priestley, 1768) 

 

 

 

 

Outra proposta do autor a qual estava incluída em sua metodologia destinada à 

educação tratou-se de definir os termos considerados técnicos utilizados durante a 

descrição dos experimentos sobre a eletricidade, de acordo com o próprio autor: “(...) eu 

tenho definido todos os termos técnicos (...)” (Priestley, 1768). Esta metodologia de Joseph 

Priestley é encontrada na seção sob título “An Alphabetical Catalogue of the Technical 

Terms used by Writers on the Subject of ELECTRICITY”, citando uma das definições: 

“BATERIA, elétrica, um número de frascos combinados juntos, assim eles podem ser 

carregados e descarregados na mesma época. A forma de um deles é exibida, folha 3.” 

(Priestley, 1768) 

Para o autor, todas as classes sociais de leitores, ou seja, o público em geral, deveria 

ter acesso às descobertas da ciência e em conseqüência, a sociedade ficaria a par do 

progresso da ciência, e dessa forma o homem estaria conhecendo a natureza. Mais do que 
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isso, Priestley defendia a idéia a qual a participação da sociedade na construção de uma 

teoria era fundamental, pois ele acreditava que o progresso da ciência aconteceria com o 

envolvimento da sociedade. E ele, procurou, assim, com esta proposta atingir seu objetivo. 

No entanto, como foi realizado este estudo em sala de aula? A resposta é apresentada 

na parte II. 

      Parte II – Atividade realizada em sala de aula e os resultados obtidos 

O alicerce que sustentou a explanação sobre a metodologia de Joseph Priestley para 

tornar seu trabalho de laboratório conhecido na área da educação foi a História da Ciência, 

pois esta área mostrou aos alunos que por trás do estudo de uma teoria, no caso da 

eletricidade, existia outro trabalho, a saber, a divulgação da ciência, na qual envolvia toda a 

sociedade. 

Esta outra etapa do desafio a qual iniciou com a análise feita pelos alunos de seus 

próprios relatórios: eles trocaram os relatórios entre si e analisaram se a linguagem 

utilizada estava acessível a um público mais amplo, ou seja, eles verificaram se além deles 

um outro público não familiarizado com o tópico estudado no laboratório poderia 

compreender, através da leitura do relatório, o que ocorreu no laboratório. Em seguida, os 

alunos realizaram as mesmas análises com artigos acadêmicos. 

A série das discussões sobre a divulgação da ciência foi ampliada a cada momento 

em sala de aula e resultou no entendimento dos alunos sobre o papel do relatório e a 

necessidade que eles tinham em aprender a desenvolvê-los, proporcionada pela disciplina 

Química Geral. Ainda mais, tornou-se um desafio para os alunos escrever seus relatórios 

numa linguagem mais clara. Em conseqüência disso, as redações dos relatórios 

melhoraram a cada discussão. 

      Conclusão 

É notável que História da Ciência trabalhada neste contexto, em sala de aula 

esclareceu um tema da atualidade e que já existia no século XVIII: a preocupação de 

divulgar uma área do conhecimento, e diante deste objetivo, os homens da ciência 

procuravam uma maneira de apresentar os estudos realizados em laboratório para a 

sociedade. Entre outras palavras, este período ocorreu com intensos debates entre os 

filósofos naturais a fim de encontrarem uma maneira de escrever para atingir a públicos 

específicos. 
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Seja no século XVIII, seja nos dias atuais para que o público em geral pudesse 

compreender os estudos sobre uma teoria a problemática da linguagem sempre esteve 

presente. E tanto os filósofos naturais britânicos do século XVIII quanto os cientistas e 

pesquisadores de hoje utilizavam e utilizam linguagens diferenciadas para cada público. 

Como ocorreu com Joseph Priestley o qual influenciado por questões religiosas acreditava 

que o conhecimento sobre a natureza proporcionava o conhecimento das Leis Divinas e tal 

conhecimento somente poderia ser obtido através do experimento e, por essa razão, ele 

procurou vincular a ciência com a educação. Tal proposta é encontrada nas obras The 

History and Present State of Electricity, with Original Experiments e em A Familiar Introduction 

to the Study of Electricity. 

O fato é que esta abordagem embasada no século XVIII foi proporcionada pela História da 

Ciência e levou os alunos compreenderem que mesmo em épocas diferentes, a questão da 

Divulgação da Ciência sempre foi de fundamental importância. Assim, diante de tal 

abordagem os alunos puderam compreender que um trabalho de laboratório não é isolado, 

pelo contrário, é um trabalho onde existe a relação entre a ciência e a sociedade. 
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Resumo 

Os modelos analógicos podem ser um recurso didáctico importante na Educação em Ciência 
(EC), particularmente no ensino-apredizagem de conceitos abstractos. A oficina pretende 
contribuir para ajudar os professores repensem formas de organizar e explorar estes recursos, 
construindo visões mais fundamentadas e críticas. Neste sentido serão realizadas e discutidas 
actividades práticas relacionadas com conceitos de biotecnologia, recorrendo a materiais 
simples e acessíveis. 
 

Introdução 

A linguagem metafórica (incluiu-se o recurso às analogias) é actualmente apontada como uma 

estratégia didáctica fundamental no ensino e na aprendizagem de conceitos complexos 

(Cachapuz, 1989; Oliveira, 1996; Nascimento & Cachapuz, 2001; Mafra, 2008), pela 

possibilidade que oferece ao aluno de construir um domínio científico (desconhecido), a partir 

de um conceito que lhe é familiar (conhecido), com base na exploração de relações comuns e 

não comuns de ambos os domínios.  

Segundo Duarte (2005), a utilização de analogias na EC promove a activação do raciocínio 

analógico, ajuda a organizar a percepção, desenvolve capacidades cognitivas como a 

criatividade e a tomada de decisões, facilita a compreensão e a visualização de conceitos 

abstractos, facilita a evolução ou a mudança conceptual e permiti percepcionar eventuais 

concepções alternativas. Do mesmo modo, num trabalho empírico, Venville & Donovan 

(2008) concluem que os modelos e as analogias permitem os alunos aprendam conceitos ou 

processos impossíveis de visualizar de uma forma mais efectiva, na medida em que essa 

abordagem lhes permite incluí-los em redes conceptuais mais complexas.  

A selecção de analogias como estratégia didáctica deverá, porém, ser feita de forma 

intencional e criteriosa, para que o aluno consiga estabelecer uma relação de compreensão 
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entre a ideia principal e a ideia subsidiária. O professor deve assegurar-se da sua utilidade no 

contexto educativo e ponderar a influência que os contextos dos alunos podem ter no acesso 

destes ao(s) significado(s) da ideia principal (Sá-Chaves,2007).   

Importa salientar que a natureza das analogias seleccionadas pelo professor e a forma como 

este as explora do ponto de vista didáctico condicionam a aprendizagem dos alunos, podendo 

também conduzir a interpretações erróneas dos conceitos. Estudos recentes (Nascimento & 

Cachapuz, 2001) mostram que os professores não utilizam as analogias da forma mais correcta 

nas seguintes situações: i) não explicitam quando as estão a utilizar; ii) não explicitam os seus 

constituintes, ou seja, não referem o domínio familiar, o domínio científico e os 

atributos/relações comuns aos dois domínios; iii) usam-nas de forma espontânea, sem 

desenvolverem previamente as estratégias didácticas que lhes permitam saber se a fonte é ou 

não conhecida dos alunos.  

Assim, na exploração didáctica das analogias o professor deve ter os seguintes cuidados: i) 

incluir a explicitação e a limitação dos atributos/relações que se pretendem significantes, no 

quadro da comparação feita; ii) ter sempre presente que os adultos (professor) e os jovens 

(alunos) têm diferentes formas de compreender as analogias; iii) averiguar se os alunos 

compreenderam os atributos/relações implicados na analogia e se estes são interpretados pelo 

professor e pelo aluno da mesma forma; iv) ter consciência que as analogias que acompanham 

um conceito ou teoria científica, pelo facto de serem simples, sedutoras e atractivas, são 

difíceis de abandonar; v) transformar, gradualmente, o poder especulativo da analogia em 

procedimentos mais explícitos, racionais e selectivos (Oliveira, 1996) 

Neste trabalho o termo modelo analógico corresponde, então, à mobilização de entidades 

familiares aos alunos, com vista a criar uma representação de aspectos abstractos da realidade 

(Venville & Donovan, 2008). Desse modo pretende-se gerar um conjunto de analogias que 

permitam ajudar os alunos a compreender conceitos complexos e abstractos. 

Objectivos e actividades a desenvolver 

Face ao quadro de referência exposto, esta oficina visa a consecução dos seguintes objectivos: 

• Reflectir sobre potencialidades e limitações do uso de modelos e analogias no ensino-

aprendizagem de Ciências; 
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• Familiarizar os professores com as potencialidades didácticas de um modelo analógico 

construído para a abordagem de conceitos de biotecnologia com alunos do 12º ano; 

• Contribuir para que os professores adoptem práticas reflectidas, fundamentadas e 

consentâneas com as actuais perspectivas de ensino das ciências e subjacentes ao programa de 

Biologia do 12ºano. 

A oficina tem como destinatários professores do Ensino Secundário, do Grupo 520, e divide-

se em quatro momentos articulados entre si.  

1º Momento. Apresentação e discussão de alguns pressupostos didácticos e pedagógicos 

subjacentes ao programa de Biologia do 12º ano, contextualizando a actividade. 

2º Momento. Os participantes, em pequenos grupos, exploram a proposta didáctica modelo 

analógico de uma transformação génica (Fig.1): realização da actividade manipulando 

materiais simples; identificação das analogias que podem ser construídas, suas potencialidades 

e desafios que colocam ao professor. 

 

   

Figura 1 – Exploração do modelo analógico 

 

3º Momento. Os participantes, em pequenos grupos, deverão construir uma sequência de 

leccionação que enquadre o uso do modelo analógico sugerido, tendo por referência o 

programa de Biologia do 12º ano.  

4º Momento. Partilha e discussão dos trabalhos realizados pelos grupos. Pretende-se que os 

participantes confrontem as orientações didácticas sugeridas na oficina com aquelas que 

geralmente adoptam nas suas práticas lectivas, identificando eventuais limitações e 

potencialidades. 
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Resumo 

A prendizagem por Problemas (APP) tem vindo a ser aplicada numa diversidade crescente 
de contextos tanto a nível superior como nos níveis básico e secundário, resultando num 
elevado número de variedades de aplicação.  A APP apresenta-se actualmente como um 
método adequado para dar respostas às actuais exigências curriculares, nomeadamente em 
ciências, em que se advoga que os jovens desenvolvam hábitos de raciocínio, pesquisa e 
resolução de problemas que lhes permitam ter sucesso num mundo de rápidas mudanças. A 
presente oficina tem como objectivos promover a discussão acerca da aplicabilidade da 
APP no processo de ensino-aprendizagem das ciências nos níveis básico e secundário e 
contribuir para a clarificação da APP no quadro dos métodos de resolução de problemas 
existentes. Como estratégia procede-se ao trabalho em grupo tutorial centrado na resolução 
de um problema, seguido de uma discussão geral acerca das implicações deste método no 
processo de ensino-aprendizagem nas disciplinas de ciências.  
 

Introdução 

O método de Aprendizagem por Problemas (APP) foi delineado há cerca de quarenta anos 

no âmbito da educação médica como resposta às críticas de então de que as práticas de 

ensino se estavam a tornar pouco efectivas na preparação dos estudantes, dada a explosão 

da informação médica e da nova tecnologia, e as necessidades de mudança da prática 

futura (Boud e Feletti, 1997). A APP foi inicialmente proposta por Barrows e Tamblyn 

como sendo a base para a estruturação de um currículo promotor de uma educação 

multidisciplinar, centrado no aluno e orientado para uma aprendizagem ao longo da vida. 

Este novo método correspondia a um processo de ensino-aprendizagem que partia de 

cenários problemáticos, encorajando os alunos a comprometerem-se no processo de 

aprendizagem (Savin-Baden e Major, 2004). 

Desde a sua criação que a APP tem vindo a ser aplicada numa diversidade crescente de 

contextos tanto a nível superior como nos níveis básico e secundário, resultando num 

elevado número de variedades de aplicação. Contudo, apesar de não haver práticas 
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instituídas universalmente para a APP, Boud e Feletti (1997) apresentam o seguinte 

conjunto de características, subjacentes a este método: 

− envolve o recurso a materiais estimulantes que incentivam os alunos a discutir um 

problema, questão ou assunto relevante; 

− implica a resolução de um problema que se apresenta como uma simulação ou 

recreação de uma situação da vida real; 

− promove o pensamento crítico dos alunos através de um processo pré-estabelecido 

e sob orientação do professor(a)/tutor(a) que inclui a análise do conhecimento prévio, a 

proposta e discussão de diferentes possibilidades, a pesquisa em fontes de informação 

diversas e a avaliação do trabalho desenvolvido no sentido da resolução de um dado 

problema; 

− encoraja a aprendizagem colaborativa, incentivando os alunos a investir no grupo 

de forma a, sob a orientação do(a) professor(a)/tutor(a), aprofundar, analisar e discutir a 

informação colhida quanto à sua pertinência e relevância para a resolução do problema; 

− reforça a autonomia dos alunos que, ao longo do processo, são solicitados a: 

identificar as respectivas necessidades de aprendizagem, usar os recursos à sua disposição 

na pesquisa de informação adequada àquelas necessidades, reaplicar o conhecimento 

adquirido na abordagem do problema original e avaliar o processo de aprendizagem 

vivenciado. 

Dahlgren e Dahlgren (2002) descrevem três qualidades do ambiente de aprendizagem APP 

como essenciais ao desenvolvimento de competências de diferentes domínios 

(conhecimento, raciocínio, comunicação) e de atitudes positivas relativamente à 

aprendizagem em geral e às disciplinas em estudo: processa-se em contexto, envolve 

interacção social e é auto-direccionado. No que se refere à primeira qualidade, na APP, 

cenários da vida real são usados como ponto de partida para a concepção de um dado 

problema. O objectivo é encorajar o(a) aluno(a) a desvendar os seus conhecimentos 

prévios, a identificar o que precisa de saber e a integrar as novas informações numa 

estrutura significativa de conhecimento.   

A segunda qualidade da APP, apontada por aqueles autores, é a ênfase em fazer com que 

os alunos reflictam acerca de e verbalizem o seu conhecimento. A forma básica de trabalho 

é a tutoria, em que um grupo pequeno de alunos trabalha em grupo com um tutor. As 

discussões em grupo, nas quais os alunos, eles próprios, têm de clarificar a sua 

compreensão e identificar as suas necessidades de aprendizagem, são consideradas 
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importantes para a formulação, síntese e avaliação do conhecimento. O papel do professor 

passa do tradicional transmissor de conhecimentos ao de tutor, em que a sua tarefa 

principal é facilitar as aprendizagens dos alunos, monitorizando e questionando todos os 

processos nos quais as tarefas de aprendizagem são formuladas e relatadas. O processo de 

aprendizagem é assim tornado explícito e acessível à meta-cognição e reflexão pelo(a) 

aluno(a). 

A terceira qualidade da APP refere-se às situações de ensino-aprendizagem que gera, 

promotoras da construção e da aquisição de uma consciência meta-cognitiva,  permitindo 

que os alunos se tornem independentes e responsáveis pela sua própria aprendizagem ao 

longo da sua vida. Para o conseguir os alunos exercitam capacidades de formular os seus 

próprios objectivos de aprendizagem, de identificar recursos adequados para os atingir, de 

escolher estratégias apropriadas, e de avaliar os resultados conseguidos. 

Dadas as suas características e qualidades a APP apresenta-se actualmente como um 

método adequado para dar respostas às actuais exigências curriculares, nomeadamente em 

ciências, em que se advoga que os jovens educados para o século XXI precisam de 

desenvolver hábitos de raciocínio, pesquisa e resolução de problemas que lhes permitam 

ter sucesso num mundo de rápidas mudanças.  

Estrutura da Oficina 

Objectivos: 

- promover a discussão acerca da aplicabilidade da APP no processo de ensino-

aprendizagem das ciências nos níveis básico e secundário; 

-  contribuir para a clarificação da APP no quadro dos métodos de resolução de 

problemas existentes.  

Estratégia: 

Resolução de um problema em grupo tutorial. 

Discussão em grupo e alargada aos participantes, centrada no processo vivenciado. 

O processo de ensino-aprendizagem segundo a APP pode seguir vários modelos. O 

modelo designado por Seven-jump (van der Vleuten, 2000 citado por Dias, 2004), 

esquematizado na Figura 1, compreende os seguintes passos:  

1. clarificação de termos; 

2. definição do problema(s); 

3. análise do problema(s) (brainstorm); 
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4. estruturação de ideias; 

5. formulação de objectivos de aprendizagem; 

6. recolha de informação nova (fora do grupo); 

7. relatório, síntese e avaliação da informação adquirida. 

 

Figura 1 – Modelo APP Seven-Jump (van der Vleuten, 2000 citado por Dias, 2004) 

 

Programa: 

  

Duração Actividade 

15 min Percepções dos participantes acerca da APP 

45 min Trabalho de grupo: discussão tutorial 

30 min Discussão geral: 

- a dinâmica colaborativa gerada no grupo tutorial; 

- implicações nas práticas de ensino em ciência 
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Resumo 

O Jardim da Ciência é um espaço de educação não-formal em ciências da Universidade de 
Aveiro, para crianças dos 4 aos 12 anos; neste tem-se procurado desenvolver propostas 
didácticas de articulação com contextos formais de educação, nomeadamente de ciências e 
matemática. Nessa linha e no âmbito de dois projectos de investigação ligados ao Jardim da 
Ciência, estão a ser desenvolvidos recursos didácticos para tal articulação e para promover nos 
alunos visitantes capacidades essenciais à tomada de decisões esclarecidas em situações 
problemáticas de cariz sóciocientífico. Um deles foca-se na resolução de problemas e 
comunicação (em) matemática, através de situações que estabelecem conexões entre Ciências 
e Matemática, e o outro nas interacções Ciência, Tecnologia e Sociedade. Tais recursos 
didácticos serão explorados nesta oficina. 

Introdução 

Actualmente, verifica-se uma insuficiente cultura científica europeia (Eurobarometer, 2005) 

em contraste com um interesse pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Acrescentando-

se o facto de a difusão do desenvolvimento científico-tecnológico ser mais célere em 

contextos de educação não-formal do que formal, a Escola tem vindo a demonstrar-se incapaz 

de, sozinha, promover competências que habilitem, devidamente, os alunos como futuros 

cidadãos (Praia, 2006). A investigação tem vindo a recomendar o recurso crescente à educação 

não-formal para diversificar estratégias e recursos didácticos, através de situações abertas, não 

obrigatórias e não avaliativas, pouco estruturadas, mais próximas das quotidianas (Chagas, 

1993; Praia, 2006) do que as escolares. Contudo, são ainda escassas as propostas didácticas de 

articulação de espaços de educação não-formal com a formal (Guisasola e Morentin, 2005), 

bem como poucos os professores que planificam as visitas a tais espaços com propostas de 

tarefas para antes, durante e depois das visitas, potenciadoras das aprendizagens dos alunos. 
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Entre os professores que o fazem, muitos negligenciam a importância de tais espaços na 

criação de oportunidades para a experimentação de fenómenos e de outros procedimentos 

próprios da actividade científica incluindo capacidades de resolução de problemas. A 

abordagem das interacções Ciência, Tecnologia e Sociedade [CTS], envolvendo a Matemática 

(DEB, 2001), pode promover tais capacidades e favorecer o desenvolvimento de atitudes mais 

positivas face à Ciência e à Tecnologia (Bennet, Lubben, Hogarth, 2007) e o gosto e 

curiosidade pela aprendizagem científica e matemática. Daí, a pertinência de explorar, na 

escola, em articulação com contextos não-formais, problemáticas sócio-científicas que 

também favoreçam aprendizagens matemáticas. Estas conexões podem ser conseguidas com 

propostas didácticas que solicitem a mobilização de conhecimentos, capacidades e atitudes dos 

alunos nos domínios da Ciência, Tecnologia e Matemática. Com base nestes pressupostos, 

estão em desenvolvimento propostas didácticas de articulação entre o Jardim da Ciência [JC], 

- espaço de educação não-formal em ciências da Universidade de Aveiro [UA] - e a escola, 

particularmente, para o 1.º Ciclo do Ensino Básico [CEB]. No JC existem três circuitos 

temáticos de módulos: Forças e Movimento, Água e Luz. E é sobre estes que se centram as 

propostas a explorar. 

Objectivo 

O objectivo desta oficina é explorar, com professores/investigadores, propostas 

didácticas que pretendem articular o JC e a escola do 1º CEB. Estas propostas são relativas a 

dois projectos de doutoramento. No âmbito de um deles, apresentam-se situações relacionadas 

com a temática da água e, no outro, com a das alavancas e equilíbrio e tipos de espelhos e suas 

aplicações. 

Desenvolvimento das actividades – as propostas didácticas 

A oficina estará dividida em três fases. Numa primeira fase será feita uma breve apresentação 

do espaço JC, mediante projecção multimédia. Numa fase posterior serão apresentados, 

sumariamente, dois projectos de doutoramento e respectivas propostas didácticas em 

desenvolvimento. Depois, os participantes serão distribuídos por dois grupos, consoante as 

propostas que preferirem explorar. Numa terceira fase será incentivada uma reflexão oral 

sobre a importância do desenvolvimento de propostas didácticas de articulação entre contextos 
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de educação formal e não-formal. Será ainda aplicado um questionário para recolher as 

opiniões dos participantes acerca das actividades que exploraram.  

Em seguida, descrevem-se, sumariamente, as temáticas de duas propostas didácticas a explorar 

por participantes na oficina. 

 

A Água… no Jardim da Ciência 

Para exploração dos Circuitos da Água (Parafuso de Arquimedes, Comporta e Pás Giratórias) 

do JC, estão em desenvolvimento um guia do professor e um caderno de actividades do aluno 

constituintes de um courseware didáctico de cariz CTS para os primeiros anos de 

escolaridade, entendendo-se courseware como o conjunto de um software educacional e 

recursos didácticos relacionados (Vieira, 1995). Nesta oficina, promover-se-á a exploração das 

actividades dirigidas aos alunos no sentido de os ajudar a prepararem-se para a visita de estudo 

ao JC e levá-los a analisar criticamente a importância, funcionamento e evolução de 

tecnologias na utilização humana da água com diversos fins, particularmente energéticos. Com 

a compreensão do funcionamento das Pás Giratórias e da Comporta, procura-se estabelecer as 

bases para a compreensão do funcionamento de uma turbina hidráulica numa central 

hidroeléctrica e do papel das comportas das barragens no controle das cheias nos cursos de 

água. 

 

A Física… no Jardim da Ciência 

No âmbito de uma investigação em Didáctica, encontra-se em desenvolvimento uma 

colectânea de guiões organizados em díades – guião do aluno (do 4º ano do 1º CEB) e guião 

do professor (titular dessa turma). Cada díade foca-se num dos seguintes módulos do JC: 

Cordas que Tocam; Tenda de Espelhos e Aquário Tropical. Nos guiões do aluno apresentam-

se situações destinadas a serem realizadas antes, durante e após a visita ao JC. Tais propostas 

didácticas estabelecem conexões entre as Ciências Físicas e/ou Naturais e a Matemática ao 

enfatizarem o desenvolvimento de capacidades ligadas à resolução de problemas e à 

comunicação (em) matemática.  

Nesta oficina, explorar-se-ão situações propostas nos guiões relativos aos módulos Cordas que 

Tocam e Tenda de Espelhos. Os dois guiões centram-se em tópicos da Física: o primeiro, em 
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alavancas (interfixas) e equilíbrios; o segundo, em espelhos (planos e curvos) e suas 

aplicações (como por exemplo o periscópio).  
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Resumo 

Na linha de debates e recomendações internacionais sobre a mudança de comportamentos 
para a utilização eficiente dos recursos energéticos aliada à abordagem formal das 
interacções entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, está em desenvolvimento um 
courseware didáctico denominado “energiza.te” para a abordagem dos recursos 
energéticos e eficiência energética com alunos dos 8-12 anos numa perspectiva CTS e 
promotora da articulação entre educação não-formal (Jardim da Ciência, Internet…) e 
formal em ciências. O courseware um software educativo, um guia do professor e um 
caderno de actividades do aluno e está, actualmente, organizado em dois níveis de 
exploração intitulados “Energia em Casa” e “Energia na Escola”. 
Nesta oficina pretende-se promover a exploração de algumas das actividades do 
courseware “energiza.te” no sentido de apresentar aos professores/investigadores 
propostas didácticas inovadoras e proceder à validação de tais actividades através de um 
questionário. 
Palavras-chave: educação CTS, recursos energéticos, eficiência energética, ensino básico 
 

Introdução 

Os impactes sócio-económicos e ambientais sentidos pelos desequilíbrios na distribuição e 

utilização de recursos energéticos levaram as recomendações internacionais (eg., COM, 

2005) de mudança para comportamentos de utilização eficiente de tais recursos. 

Acrescentando-se o facto de que jovens que chegam ao 3.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) 

questionam-se sobre as fontes de energia disponíveis, o futuro do ponto de vista energético 

e a procura de novas soluções energéticas (Leite et al., 2007), aparentemente por estas 

questões serem deficientemente abordadas no ensino formal básico português, justifica-se 

a necessidade de abordar na escola as problemáticas energéticas numa perspectiva 

integradora das interacções entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), desde os 

primeiros anos de escolaridade.  

A abordagem CTS baliza já as orientações curriculares para as ciências do ensino básico 

português (DEB, 2001). Tal abordagem pode favorecer um aumento em atitudes positivas 
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dos alunos face à Ciência (Bennett, Lubben e Hogarth, 2007) pela diversificação de 

estratégias e recursos didácticos, por exemplo, aprendizagem cooperativa com actividades 

de pesquisa e resolução e tomada de decisão sobre problemas socialmente relevantes, 

recorrendo às Tecnologias da Informação e Comunicação e a contextos não-formais de 

educação (Bennett, Lubben e Hogarth, 2007; Praia, 2006). Um desses contextos pode ser 

encontrado na Universidade de Aveiro e destina-se a crianças (4 aos 12 anos) - Jardim de 

Ciência. Existem vários projectos de investigação associados a este espaço dos quais um 

propõe a concepção, produção, implementação e avaliação de um courseware didáctico 

(software, guião do professor e caderno de actividades do aluno) sobre recursos 

energéticos e eficiência energética numa perspectiva CTS e promotor de articulação entre 

educação não-formal e formal, particularmente para o 1.º e 2.º CEB, através de uma visita 

ao Jardim da Ciência.  

Objectivos 

De acordo com as linhas orientadoras acima indicadas está-se a desenvolver o courseware 

didáctico “energiza.te” para alunos de 8-12 anos. Durante o processo de desenvolvimento 

tem-se vindo a avaliar as actividades concebidas em oficinas com 

professores/investigadores e em eventos de especialidade. Nesse sentido, nesta oficina 

pretende-se promover a exploração de algumas das actividades do courseware 

“energiza.te” no sentido de apresentar aos professores/investigadores propostas didácticas 

inovadoras e proceder à validação de tais actividades através de um questionário 

construído para o efeito. 

Desenvolvimento das actividades da oficina 

O courseware didáctico “energiza.te” destina-se a crianças a frequentar o 1.º ou 2.º CEB 

podendo também ser implementado fora da escola com o acompanhamento de um 

educador. Optou-se por estruturar o software por níveis de exploração, conjuntos de 

actividades que partem de uma situação-problema de um contexto do dia-a-dia das crianças 

e as orienta através de várias situações de aprendizagem passíveis de as capacitar para uma 

tomada de decisão informada relativamente ao problema enunciado. As actividades do 

software têm os objectivos: 

- Promover aprendizagens sobre recursos energéticos e eficiência energética através da 

abordagem de situações-problema CTS; 
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- Articular actividades escolares com actividades não-formais, particularmente, na Internet, 

através da análise de notícias de imprensa e de visitas de estudo a locais de interesse; 

- Estimular a análise crítica de textos, imagens e notícias de cariz sóciocientífico; 

- Estimular a consciencialização de que a tomada de decisões diária sobre inúmeras 

actividades humanas tem impactes directos e indirectos nos recursos energéticos; 

- Promover a adopção de atitudes e comportamentos, em relação à utilização dos recursos 

energéticos, consonantes com uma cidadania para um desenvolvimento sustentável; 

 

O primeiro nível de exploração intitulado “Energia em Casa” inicia com um desafio à 

proposta de medidas para diminuir a factura energética de uma família. No software são 

propostas actividades sobre o consumo de electricidade em casa, etiquetas energéticas, 

produção e distribuição energética a partir de recursos renováveis e não renováveis, 

actividades práticas investigativas sobre lâmpadas, condutores e circuitos eléctricos e uma 

visita de estudo ao espaço de educação não-formal em ciências ”Jardim da Ciência” com 

actividades para antes, durante e após a visita. 

O guia didáctico do professor e o caderno de actividades do aluno estão articulados com as 

actividades do software. O guia do professor inclui sugestões de enquadramento curricular 

e conceptual e textos de apoio ao desenvolvimento das actividades enquanto o caderno de 

actividades do aluno inclui registos de visitas de estudo, orientações de pesquisa, cartas de 

planificação de actividades investigativas e outras actividades. 

A formadora começará por apresentar, mediante projecção multimédia, o percurso 

desenvolvido para a concepção deste courseware didáctico bem como as actividades 

incluídas e o estudo do qual serão objecto, passando posteriormente a promover a 

dinamização das actividades do primeiro nível de exploração do courseware em trabalho 

de pares através de computadores com ligação à Internet. Por fim, será passado um 

questionário de resposta individual para recolha das impressões dos 

professores/investigadores acerca das actividades propostas e finalizar-se-á a oficina com 

uma reflexão oral conjunta sobre aspectos positivos e negativos do trabalho apresentado. 

Recursos 

Tendo em conta a natureza do recurso didáctico a explorar nesta oficina requisita-se a 

disponibilização de, pelo menos, seis computadores com ligação à Internet e um projector 

multimédia. 
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Resumo 

A relação entre Arte e Ciência não é algo de novo. Nesta Oficina Prática, Arte e Ciência 
são inseridas no conjunto de todas as actividades humanas, numa perspectiva de 
cruzamento, em vez de clivagem, das duas culturas. Daí a comunicação ter como principal 
finalidade a compreensão das interligações entre a cultura artística e a cultura científica. 
Tendo em conta os objectivos formulados, a estratégia pretende incentivar a reflexão 
participada e, ainda, a consciencialização para algumas das implicações sociais e éticas 
resultantes do uso de seres vivos para criação de arte. 

Introdução 

A relação entre Arte e Ciência reside numa necessidade e numa característica que é típica 

do Homem, a sua capacidade de criar símbolos. Por exemplo, a fala humana para além de 

ser uma fonte de comunhão emocional, é, também, um instrumento útil de comunicação 

prática. 

Para Mumford (2001), em Arte e Técnica, na pintura rupestre paleolítica mais antiga, o 

artista revela-nos mais do que o simples facto de ter observado o bisonte cuidadosamente, 

ou de o ter venerado como um animal totem, revela igualmente, na genuína qualidade do 

seu traço, na sua selectividade, na sua segurança e ritmo expressivo, algo ainda mais 

essencial acerca da natureza da sua própria experiência e cultura. 

No que respeita à concepção de Ciência, o epistemólogo externalista Ziman (1984), no seu 

livro An Introduction to Science Studies, descreve Ciência como um corpo de 

conhecimentos e como um processo de o atingir, isto é, o resultado da forma como é 

construída (Dimensão Filosófica), dos atributos pessoais de cada cientista (Dimensão 

Psicológica), das relações que se estabelecem na comunidade científica (Dimensão 

Sociológica Interna) e, também, entre esta e a comunidade não científica (Dimensão 

Sociológica Externa). Nesse sentido, considera-se a Ciência inserida no conjunto mais 

amplo de todas as actividades humanas numa abordagem de Ciência como Cultura. 
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Com efeito, ao longo da História, temos exemplos de polímatas que se destacaram ao 

mesmo tempo nas Artes e nas Ciências, como por exemplo na Antiguidade Clássica, 

Aristóteles de Estagira (384-322 a. C.), filósofo e historiador que se debruçou sobre as 

mais diversas áreas, desde a Astronomia à Física, ou no Renascimento, Leonardo da Vinci 

(1452-1519), físico, engenheiro, pintor, escultor, matemático, anatómico e filósofo, ou 

mais recentemente, Desmond Morris, biólogo, pintor surrealista e escritor, sem esquecer 

também o português Rómulo de Carvalho /António Gedeão, físico, historiador da educação 

e poeta. 

No entanto, C. P. Snow (1905-1980), autor The Two Cultures, expressou em Cambridge, 

na Rede Lecture de 1959, a sua visão da separação entre cientistas e não cientistas, cuja 

controvérsia persiste na actualidade. 

Em 1996, o físico Alan Sokal escreveu um artigo para a revista Social Text, defendendo 

uma série de ideias sobre as implicações filosóficas e sociais das Ciências Naturais e da 

Matemática. De facto, Sokal e Bricmont (1999), no livro Imposturas Intelectuais, 

publicado pela Gradiva, mostram como os conceitos das ciências exactas são usados para 

defender teses filosóficas duvidosas. 

Quanto à dicotomia entre Ciências e Humanidades, ela está bem expressa na escolaridade 

obrigatória, em que a componente de formação geral para todos os alunos do ensino 

secundário (Decreto-Lei nº 74/2004, de 26 Março), incluindo cursos tecnológicos e 

artísticos especializados, é constituída por disciplinas como Português (3 anos), Língua 

Estrangeira (2 anos), Filosofia (2 anos), Educação Física (3 anos) e TIC (1 ano). Assim, se 

compreende que a maioria dos alunos que ingressa na Escola Superior de Educação de 

Castelo Branco não esteja familiarizada com as áreas das ciências. 

Historicamente, porém, há exemplos desta interacção entre Arte e Ciência. O estudo da 

anatomia humana ainda hoje faz parte dos curricula de muitas Escolas de Arte, sendo as 

Ciências incorporadas como ferramentas no processo de criação artística. Algumas 

instituições de investigação facilitam a comunicação e a interacção directa entre artistas e 

cientistas. Em 1999, Marta de Menezes criou o seu primeiro projecto de arte biológica 

(Nature ?) ao modificar o padrão das asas de borboletas vivas no laboratório da 

Universidade de Leiden, na Holanda, e apresentado na Ars Electronic 2000, na Áustria. 

Mais recentemente, no nosso país, o Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oeiras, 

proporciona-lhe a realização de uma residência artística em laboratório, projecto designado 

Ectopia que permite o desenvolvimento de actividades multidisciplinares, ou seja, 

intersecções entre Arte e Ciência. 
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Desenvolvimento da Oficina 

Esta Oficina tem como objectivos: 

. Compreender as interligações que se têm estabelecido, ao longo da evolução da sociedade 

humana, entre Arte e Ciência. 

. Reflectir a importância da Ciência e da Arte na compreensão do Mundo. 

. Reconhecer as dimensões estética e científica como uma necessidade do ser humano, 

enquanto ser individual e social. 

. Promover a discussão em torno da interacção que resulta dos desenvolvimento das 

ciências, da biotecnologia e da informática e os trabalhos de artistas contemporâneos. 

. Saber colocar e analisar questões éticas, no respeitante às opções de ordem científica e 

artística. 

 

Nesta Oficina, os participantes começam pela actividade de explorar e de avaliar as suas 

próprias ideias e as dos seus pares sobre as interligações entre Arte e Ciência e a 

problematização dos temas relacionados com os restantes objectivos formulados. 

Em continuação, os participantes são convidados a reflectir sobre alguns comentários 

como, por exemplo, os de Albert Einstein, físico que em 1916, através da sua teoria da 

relatividade, apresentou uma forma completamente nova de olhar para o Universo e que 

era também um músico talentoso, ou os de Marta de Menezes numa entrevista à revista 

L+Arte, em Abril de 2005, ou os de Maria Tavares, em 1999, no seu livro História Social 

das Técnicas, respectivamente: 

. Se eu não fosse físico, seria provavelmente músico. 

. Em pequena, quando pensava no que gostaria de ser em grande, cientista ou pintora, não 

conseguia decidir (…). Contactei o laboratório na Holanda (…). Experimentei e fiz. As 

borboletas saíram do casulo com uma asa modificada por mim. 

. Quando ouvimos uma partitura de Mozart, ou uma sonata de Chopin, ou observamos uma 

estátua de Fídias, uma catedral gótica, um palácio renascentista, ou a ponte Vasco da 

Gama, não podemos separar a arte da técnica. O espírito alia-se ao gesto. Afinal o que 

distingue o homem dos outros animais não é o espírito gregário, que também encontramos 

nas formigas, nas abelhas ou nos castores, mas o discernimento, aquilo que levou 

Descartes a pronunciar a célebre frase penso, logo existo, ou as emoções, como mais 

recentemente afirmava António Damásio, em O erro de Descartes, ao fazer interagir o 

sentir no pensar, ou as emoções na razão. 
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E, em jeito de conclusão, os participantes analisam e discutem alguns poemas de António 

Gedeão, bem como alguns trabalhos interdisciplinares acerca das representações do corpo 

humano, realizados por alunos do curso de Animação Cultural, na disciplina de Arte, 

Ciência e Tecnologia, leccionada pelas professoras Madalena Leitão (Departamento de 

Educação física e Artística) e Lurdes Cardoso (Departamento de Ciências e Matemática), 

em 2006/7 e 2008/9. 
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Resumo 

Nesta oficina discutiremos como a Ciência e o Cientista são representados em 
determinadas épocas pelo cinema, contribuindo para constituição de uma percepção social 
da Ciência. Num primeiro momento relacionamos o cinema com o momento histórico em 
que a Ciência se encontrava quando da produção de determinados filmes. Num segundo 
momento, discutimos a introdução do cinema na sala de aula no sentido de proporcionar 
aos professores e alunos uma reflexão sobre suas posições como autores e audiência na 
cultura escolar.  
 

Introdução 

A imagem da Ciência no cinema mudou ao longo do século XX e início do século XXI. 

Nos primeiros anos uma Ciência preocupada em descobrir os segredos da vida, nos últimos 

uma ciência um cientista herói, aventureiro que usa seus conhecimentos para resolver os 

mistérios e salvar o mundo, até chegar, nos dias de hoje, a uma ciência que explora e 

virtual e o imaginário. Consideramos, nesse trabalho algumas imagens de Ciência/Cientista 

que se fizeram presente nas telas do cinema do século XX e início do século XXI.  

1. Início da Ficção Científica e a Ciência ligada a Medicina: desde 1902, até 

aproximadamente 1950 o cinema mostrou uma Ciência ocupada em descobrir os segredos 

da vida, criando novos seres vivos ou modificando os seres já existentes. O cientista é um 

misto de médico clínico, cirurgião, pesquisador e seu laboratório era repleto de 

equipamentos estranhos com tubos de ensaio borbulhantes.  

2. Ciência como ameaça a humanidade: o progresso da Ciência que tem início na década 

de 1950 e o preço a ser pago por ele marcam os filmes até meados dos anos 1960. A 

ameaça representada pela energia atômica e as imagens da destruição de Hiroshima e 

Nagasaki mostram, no cinema, uma Ciência que ameaça a estabilidade da humanidade.  

3. Ciência e poder: num período de praticamente uma década (1965 a 1976 

aproximadamente) os filmes dão pouca importância à Ciência como elemento de 
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conhecimento. Muitos dos filmes desta época mostram o governo, as Forças Armadas e 

grandes empresas utilizando a Ciência como ferramenta para suas conquistas.  

4. Ciência Fantástica e divertida: na década de 1980 começa uma nova fase da Ciência e do 

Cientista no cinema. O Cientista é um herói, aventureiro que usa seus conhecimentos para 

resolver mistérios e salvar o mundo.  

5. A ciência e as questões ambientais: O aumento demasiado das indústrias e a falta de 

uma política de controle ambiental marcaram o início dos debates sobre meio ambiente nas 

décadas de 1970 e 1980. Temas como os perigos dos efeitos da radioatividade nos seres 

vivos e a eminência de desastres ecológicos e a Guerra Fria fizeram o cinema abordar o 

tema, sob a forma de alerta. 

6. A Ciência e as conquistas da Engenharia Genética: a década de 1990 é marcada por 

filmes onde o tema principal - relacionado à Ciência - é a Engenharia Genética e 

especialmente o processo de clonagem.  

7. A mulher na Ciência: no final da década de 1990, o cinema passa a idealizar um novo 

tipo de cientista, inserindo a mulher no mundo da Ciência. 

8. Ciência e inteligência artificial: No final do século XX e início do século XXI, o cinema 

apresenta muitos filmes com seres mutantes, explorando o vasto campo da animação 

digital com cenas impressionantes e muito bem produzidas. Surgem muitas adaptações de 

histórias em quadrinhos em que heróis desafiam a Ciência com suas conquistas. O mundo 

virtual invade o nosso imaginário e faz recriar uma nova imagem de Ciência extremamente 

fantástica e, por vezes, inimaginável. 

Objetivos 

Discutir a percepção de Ciência e do Cientista construída a partir dos filmes de ficção 

científica e propor atividades para um trabalho em aulas de ciências na escola. 

Descrição das atividades 

A oficina transcorrerá por meio da apresentação de recortes de filmes e discussão dos 

principais elementos que compõem estes filmes e caracterizam tanto o momento histórico 

quanto a visão de Ciência do Cientista da época. Após a caracterização dos momentos e 

análises dos filmes passaremos a uma segunda parte, em que se pretende discutir o papel 

da escola e do ensino de ciências na formação da audiência. Nesta segunda parte 

discutiremos a possibilidade de trabalhos em sala de aula com filmes de ficção científica 
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no sentido de discutir com os estudantes as percepções de ciências que são apresentadas 

nestes filmes, bem como a possibilidade da escola contribuir para formação de uma 

audiência crítica. 

Referências Bibliográficas 

CUNHA, M. B., GIORDAN, M. (2009). A imagem da Ciência no Cinema. Revista Química Nova 

na Escola, 31 (1), fev., SBQ: São Paulo. 
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IEEE TryEngineering – Experiências com a Tecnologia do Quotidiano  

 

1José Salvado, 2José Metrôlho, 3Mónica Costa 
Escola Superior de Tecnologia, Instituto Politécnico de Castelo Branco 

Institute of Electrical and Electronic Engineers, Education Society-Portugal Section Chapter 
1jsalvado@ieee.org, 2metrolho@ieee.org, 3monicacosta@ieee.org  

Resumo 

Nesta oficina de prática apresentam-se alguns temas para realização experimental em 
laboratório de Ciências e Física, usando modelos e materiais de uso comum e do 
quotidiano do cidadão comum, mas que têm aplicação mais específica em engenharias 
electrotécnica, de telecomunicações, informática ou afins. Os temas propostos enquadram-
se nos objectivos, metodologias e recomendações do Ministério da Educação de Portugal 
do ensino básico e na componente de Física do ensino secundário e são adequadas às 
faixas etárias dos 8 aos 18 anos. Dá-se especial ênfase aos temas relacionados com a 
electrónica e os sistemas computacionais, dada a apetência e a receptividade demonstrada 
pelos alunos desta faixa etária. Estes temas constam de uma lista mais vasta, do programa 
do IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) de apoio ao ensino pré-
universitário, para o despertar as vocações para a área das ciências e em engenharia. 
através destas experiências os alunos  

Palavras-chave: Ciências, engenharia, ensino experimental, física, pré-universitário. 

Introdução 

Ao longo dos tempos a Ciência tem procurado estudar a matéria, o Universo, os seres 

vivos e os fenómenos a eles associados. Por seu lado, a engenharia tem procurado 

encontrar soluções técnicas com vista à resolução de problemas, visando não só melhorar 

as condições, a segurança e a qualidade de vida das pessoas, através de novos meios, novos 

processos ou novos materiais. Cada vez mais vivemos num mundo tecnológico, no qual, 

mesmo sem darmos grande conta disso, somos quase constantemente utilizadores de várias 

soluções da engenharia. É um facto que as engenharias abarcam de forma transversal os 

aspectos o nosso dia-a-dia, quer seja na comunicação, na saúde, no laser etc.  

A segunda metade do século XX foi muito rica em avanços tecnológicos e estes 

permitiram o aparecimento de vários dispositivos electrónicos, cada vez mais compactos e 

mais baratos e também de vários serviços. Estes transformaram as sociedades, à escala 

mundial, tanto no plano económico, uma vez que cada vez mais surgem novas formas de 

negócio de forte pendor tecnológico, como ao nível sociocultural, na comunicação, na 

difusão do conhecimento, da cultura, no relacionamento com as instituições e com as 

empresas e até mesmo na forma como se aprende e se ensina. Com o mundo e as 
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sociedades em constante evolução, onde as ciências e as tecnologias assumem um papel 

destacado, é previsível que as qualificações técnicas e de engenharia sejam um requisito 

nos vários sectores da economia e, tal como hoje, que tenham grande empregabilidade. 

Porém, apesar da forte componente experimental que é necessária, o conhecimento técnico 

e científico não se adquire apenas pela vivência de situações quotidianas por parte dos 

alunos. É necessário sistematizar todo o processo e desenvolver uma cultura científica 

baseada nos seguintes pilares: observação, formulação teórica, experimentação e prova. E 

neste aspecto a intervenção planeada do professor é essencial. Estes temas estão 

disponíveis para alunos, encarregados de educação e docentes em www.tryengineering.org. 

O uso de alguns dos recursos TryEngineering.org, sustentados em pequenas experiencias, 

pode ajudar o professor nas suas actividades de preparação e planificação, e ao mesmo 

tempo proporcionar aos alunos a compreensão do funcionamento de várias soluções de 

engenharia e de fenómenos. Por outro lado, os recursos TryEngineering.org estão 

organizados de forma a fomentar o trabalho em grupo e o espírito de equipa, tão essenciais 

a uma verdadeira cultura técnica e científica. Numa fase posterior, de maior conhecimento, 

capacidade e autonomia, podem ser os próprios alunos a planear e a realizar as suas 

próprias experiencias. 

Descrevem-se em seguida algumas experiencias que podem ser usadas no básico e pré-

universitário, no contexto das disciplinas de Ciências e da Física e que usam 

conhecimentos transversais da matemática. Estas foram desenvolvidas no âmbito do 

“Education Activities Board – EAB” do IEEE ( http://www.ieee.org/web/education/ ). 

Estão disponíveis, em língua portuguesa, recursos para professores alunos e fichas de 

trabalho para os alunos. 

Os Números Binários 

Entender os números binários e a forma como algumas operações são realizadas é 

importante para entender a base de funcionamento de uma boa parte dos sistemas digitais e 

como os microprocessadores realizam operações matemáticas. Por vezes, ao utilizarmos 

quase massivamente de este tipo de dispositivos, nos computadores pessoais, nas 

calculadoras electrónicas, nas máquinas de venda automática, nas fechaduras electrónicas 

com abertura por código, nem nos apercebemos do que está na base de tudo: os números 

binários. Esta experiencia visa interpretar os números binários.   

No nosso dia-a-dia usamos o sistema de numeração decimal (de base 10) que tem por base 

dez símbolos: os algarismos de zero a nove. É um sistema de numeração posicional, em 
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que cada símbolo assume um papel mais relevante de acordo com a posição em que se 

encontra, numa quase hierarquia: o algarismo das unidades, das dezenas, das centenas, etc. 

No sistema decimal é possível decompor qualquer número na soma de vários factores, de 

acordo com a posição dos seus símbolos, que correspondem ao produto do símbolo dessa 

posição, pela potência de base 10 elevada a um expoente que traduz essa posição. Por 

exemplo, os números inteiros positivos 35 e 1.378 são números com dois e quatro 

símbolos, respectivamente, que podem ser escritos na forma: 

1 0 3 2 135 3 10 5 10 e 1.378 1 10 3 10 7 10 8 10= × + × = × + × + × + × 0

2

. 

O mesmo se pode adoptar para os números reais, como por exemplo o número 23,45: 

. 1 0 123,45 2 10 3 10 4 10 5 10− −= × + × + × + ×

Os sistemas digitais são sistemas binários, isto é, que têm apenas dois estados. Os sistemas 

de numeração vocacionados para os sistemas digitais devem ser concordantes. Assim, 

como no sistema decimal, os números binários organizam-se num sistema posicional com 

base 2 e apenas possui dois símbolos: o Zero e o Um. 

A representação de números em binário segue a mesma regra referida anteriormente mas 

para os novos símbolos e para a nova base. Por exemplo, o número natural 35 em binário é 

representado em notação posicional, na forma:  

( )5 4 3 2 1 035 1 2 0 2 0 2 0 2 1 2 1 2 35 32 2 1= × + × + × + × + × + × = + +  

Considerando apenas os símbolos o número 35 em binário é da forma: . 

Pelo exemplo referido verifica-se que para representar o número 35 são necessários seis 

símbolos e que, com estes mesmos seis símbolos é possível representar até 64 números 

inteiros positivos ( ), isto é, de 0 (zero) a 63. Cada símbolo é usualmente designado 

por bit, que resulta da contracção das palavras em inglês, binary information unit (unidade 

de informação binária) e um conjunto de oito bits forma um byte. A representação de 

números reais em binário vai para além do grau de conhecimentos dos alunos pré-

universitários pelo que não este assunto não é referido nesta oficina prática. 

10 235 100011=

62 6= 4

Uma das formas de melhor incentivar os alunos a interpretar os números em binário é 

através do uso de software de uso livre que simulam de relógios binários que pode ser 

obtido gratuitamente através do endereço http://www.sb-software.com/binaryclock/. O 

relógio binário pode ser instalado num computador pessoal, capta a informação do relógio 

do sistema (horas, minutos e segundos) e apresenta essa informação em binário, de acordo 

com a tabela e exemplo da figura. 
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Decifrar o Código (de barras) 

Os códigos de barras constantes das embalagens da maioria dos produtos são uma das 

aplicações de engenharia que visam o aumento da eficiência desde a gestão da produção, 

ao controlo e gestão dos stocks, e também no controlo de preços e da facturação. São 

também bons exemplos das interfaces com os computadores e da importância da 

codificação da informação.  

    

 

Com este exemplo os alunos podem aprender o significado dos códigos de barras, sobre a 

importância das técnicas de codificação e descodificação numérica, da exactidão e das 

técnicas de controlo de erros, e sobre como o desenvolvimento dos códigos de barras 

afectou e afecta o nosso quotidiano. Através de exemplos simples, os alunos constituídos 

em “equipas de engenharia”, podem analisar as vantagens e os pontos fracos dos códigos 

de barras, e propor eventuais soluções. 

Dissecar o Rato do Computador 

O vulgar rato do computador é um objecto aparentemente simples, ao qual se atribui uma 

importância menor, mas que encerra no seu funcionamento uma quantidade significativa 

de conceitos importantes nas áreas das Ciências e da Física e é um bom exemplo (embora 

simples) das soluções de engenharia. Com esta oficina os alunos têm a oportunidade de, 

em grupo, verificar a importância dos sistemas cartesianos de coordenadas X-Y, da 

precisão, bem como constatar a aplicação de alguns sensores electrónicos e da interligação 

e aplicação de conceitos da engenharia mecânica e e da electrónica. Através da abertura de 
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um rato de computador podem verificar a sua constituição interna e o seu funcionamento. 

Podem além de poderem entender o computador como um projecto global em engenharia, 

com a interligação de várias partes, os alunos podem ainda perceber as vantagens e 

desvantagens dos ratos mecânicos (convencionais) e os benefícios da evolução para os 

ratos ópticos. Podem ainda discutir outras potencialidades e aplicações de engenharia, 

nomeadamente as funcionalidades de ratos sem fios (wireless) e das questões da segurança 

e confidencialidade, como a de ratos que integram leitores de dados biométricos e que, 

portanto, apenas funcionam perante a validação de um dado utilizador.    
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EXPERIMENTAR MATEMÁTICA 

 

 
Andreia Hall [1], Liliana Costa [2], Lucinda Serra [3], Emília Silva [4], Rosa Amélia 

Martins [5], Virgínia Santos [6] 
[1] Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro, andreia.hall@ua.pt 

[2] Escola EB 2.3/S da Gafanha da Nazaré, lilianacosta@ua.pt 
[3] Escola Secundária de Estarreja, lucinda@ua.pt 

[4] Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro, maria.emilia@ua.pt 
[5] Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro, rosaamelia@ua.pt 

[6] Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro, virginia@ua.pt 
 

 
 

Introdução 

A EECM, Escola de Educação Complementar em Matemática (http://eecm.mat.ua.pt) é um 

projecto de ensino não formal em matemática, do Departamento de Matemática da 

Universidade de Aveiro, que foi criado em 2005 por docentes envolvidos nas Licenciaturas 

em Ensino Básico (1º Ciclo) e Ensino de Matemática (3º Ciclo e Ensino Secundário), com o 

apoio de um investigador russo com experiência de ensino não formal em matemática. 

No âmbito deste projecto temos vindo a realizar sessões semanais com grupos de crianças 

(Círculos Experimentais de Matemática) onde são propostas actividades exploratórias do 

mundo que nos rodeia. Tendo por princípio que as perguntas são mais importantes que as 

respostas, pretende-se desenvolver o sentido de observação e curiosidade das crianças pela 

resolução de situações problemáticas. 

No ano lectivo de 2008/09 trabalhamos semanalmente com as crianças e professoras de 3 

turmas de 2º ano de uma escola de 1º ciclo e pontualmente com turmas de 1º, 3º e 4º anos, a 

convite das professoras da escola. Trabalhamos também com crianças em idade pré-escolar, 

quer nos seus Jardins-de-Infância, quer no Departamento de Matemática, onde as recebemos 

semanalmente. 

Temos organizado algumas oficinas práticas para educadores e professores do ensino básico, a 

pedido dos interessados, e também para pais de crianças em idade pré-escolar. 
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Objectivos 

A oficina prática que nos propomos organizar tem como objectivo partilhar com 

educadoras/es de infância e professoras/es de 1º ciclo algumas das experiências realizadas com 

as crianças, reformulando algumas dessas experiências para que possam ser também um 

desafio para os próprios educadores e professores. 

Descrição 

Exemplos de actividades  

A linguagem utilizada na sua descrição é muito próxima da que foi usada com as crianças. 

Mais do que o rigor formal da linguagem preocupa-nos a adequação ao nosso público-alvo. 

De entre os vários conceitos matemáticos envolvidos nestas actividades estão por exemplo o 

de bijecção, o discreto e o contínuo, classificações, topologia, optimização, divisibilidade, 

algoritmos, transformações geométricas, etc. 

 
Reconhecer objectos 

 
 Ursinhos 

Temos dois conjuntos de cinco ursinhos em posições diferentes.  

Dentro de um saco temos um desses conjuntos e fora o outro.  

“Agarrar” um dos ursinhos dentro do saco e, sem o tirar, adivinhar qual deles escolheu. 

 
 Figuras planas 

   Colocam-se algumas figuras planas dentro de um saco. 

   “Agarrar” uma das peças e sem a tirar do saco, adivinhar qual delas escolheu. 

 
Animais digitais 

 
 Recortar 8 quadriláteros/rectângulos e colá-los numa folha A3 de modo a obter uma 

girafa. 

 Recortar 12 triângulos e colá-los numa folha A3 de modo a obter um urso. 
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O que está a mais 

 
 Da sequência de figuras “retirar” uma (ou mais) de modo que as que restam tenham 

uma característica comum. 

 
Tiras de Mobius 
 
 

Usando tiras de acetato/plástico grosso/cartolina: 

Fazer uma tira de mobius com uma torção e cortá-la pelo meio da largura. 

Fazer uma tira de mobius com uma torção e cortá-la por um terço da largura. 

Fazer com duas tiras justapostas, o coração. 

 
Helicópteros 

 
 A grelha quadriculada no chão representa um parque. 

No parque aos quadradinhos não queremos que aterrem helicópteros. Cada helicóptero ocupa 

dois quadrados encostados. 

Os helicópteros só podem estacionar nos quadrados que estiverem desocupados. 

Vamos ocupar os quadrados com cones de sinalização de modo a evitar que os helicópteros 

estacionem.  

Ganha quem usar o menor número de cones! 

 
Construir estrelas (no chão) 

 

 Previamente são marcados os pontos sobre uma circunferência “imaginária”. Usam-se 

cores diferentes para assinalar polígonos diferentes. 

 Relativamente a cada polígono: em cada ponto vai colocar-se uma pessoa, que vai 

começar por “jogar” uma bola para outro elemento do seu grupo.…lei de lançamento: de um 

em um ou de dois em dois ou… A seguir, com uma fita vai marcar-se no chão o trajecto que a 
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bola fazia no ar. A união entre os pontos faz-se com fita que se cola no chão. Essa fita é 

colorida posteriormente com giz de cor… 

 Construir estrelas com 5, 6, 7 e 8 pontas. 

  

(Podemos adaptar a actividade de modo a poder ser feita sobre uma mesa.) 

 
Construir polígonos nos arcos 

 
 Marcar “pontos” nos arcos de modo que estes fiquem divididos em 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 

arcos iguais. 

(para isso recorremos a um fio com o perímetro do arco, dividimos o fio no nº de partes 

pretendido e temos uma bitola) 

 Em cada um dos pontos assinalados, prende-se um fio com uma braçadeira. O fio em 

tensão forma um polígono. 

 Se o fio for colocado em pontos consecutivos, obtemos um polígono regular 

convexo… 

 Se o fio for colocado com um ponto de intervalo, obtemos…. 

 Se o fio for colocado com dois pontos de intervalo… 

 

(ver quando é que faz sentido ter dois pontos de intervalo, e três? podemos referir 

propriedades da circunferência: a arcos iguais correspondem cordas iguais, etc  …) 

 
Trânsito 

 

Uma rua tem dois sentidos, mas a sua largura só permite a passagem de um carro de 

cada vez. Para se cruzarem, os carros recorrem a um “desvio” onde cabe só um carro. 

Fazer com que os carros consigam chegar ao seu destino. 
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Caleidoscópio 

 
Quatro espelhos formam, dois a dois, ângulos de 90º. Colocar objectos “entre” os 

espelhos e registar o que se observa. 

Dar grelha quadriculada em papel. Os lados do quadrado central representam os 

espelhos. Completar o padrão que se observa reflectido. 

Três espelhos formam, dois a dois, ângulos de 60º. Colocar objectos “entre” os espelhos 

e registar o que se observa. 

Dar grelha triangulada em papel. Os lados do triângulo central representam os espelhos. 

Completar o padrão que se observa reflectido. 

 
Divisão do terreno 
 

A maqueta representa um terreno onde estão 8 árvores. Sem danificar nenhuma delas, 

dividir o terreno em quatro partes com igual área usando apenas dois segmentos de recta 

e sem danificar. 

 

 

 

 
Buraco numa folha de papel A4 
 

 Na folha A4 recorte um buraco tão grande que uma pessoa possa passar por ele. 
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Jogo da Caça ao tesouro 
 

Alguns dos quadrados de uma grelha estão assinalados com nºs. Estes representam o nº 

de quadrados contíguos onde existem tesouros. Assinalar os locais onde se situam os 

tesouros. 

Jogo do NIM (para dois jogadores) 

De um monte de 10 pedras (ou caricas) cada um dos dois, à vez, retira uma ou duas pedras. 

Ganha o que retirar a última. 

Depois pode-se ir alterando o número inicial de pedras e/ou o número de pedras que cada 

jogador pode retirar. (O que é interessante é descobrirem a estratégia vencedora.) 
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Ciência e Arte: do bicho-da-seda às pulseiras de seda e missangas 

 

Dolores Alveirinho1; Helena Margarida Tomás2; Margarida Afonso3; Paula Esteves4 

1dolores.alveirinho@.ese.ipcb.pt; 2helenatomas@.ese.ipcb.pt; 3margarida.afonso@.ese.ipcb.pt; 

4paula.esteves@.ese.ipcb.pt 

 

 

Resumo 

Propomo-nos apresentar, nesta Oficina de Prática, uma estratégia de ensino/aprendizagem, 
com possível implementação no pré-escolar e nos 1º e 2º ciclos do ensino básico. 
Em termos metodológicos, salientamos o Ensino Experimental das Ciências pela 
Resolução de Problemas. Partindo dos casulos do bicho-da-seda, explorar-se-á o material 
Seda numa visão integradora Ciência e Arte. O conjunto de actividades proposto, 
devidamente adaptado ao estado de desenvolvimento das crianças, permitir-lhes-á 
desenvolver conceitos, competências manipulativas e de comunicação, o sentido da 
precisão e do rigor, a criatividade e o sentido estético, bem como atitudes e valores. 
Permitirá ainda recuperar o saber-fazer ancestral da obtenção do fio de seda, tão 
característico da região de Castelo Branco, o que, certamente, também contribuirá para a 
construção de aprendizagens mais significativas. 
 A nossa experiência como formadoras de educadores e de professores, tem-nos mostrado 
que estratégias que conciliam a Ciência e a Arte se constituem como excelentes 
oportunidades para as crianças desenvolverem o gosto por aprender!  
 

Introdução 

A Resolução de Problemas a partir do tema Ciência e Arte: do bicho-da-seda às pulseiras 

de seda e missangas, é a metodologia seguida nesta Oficina de Prática. As actividades que 

se pretendem implementar, desenvolvem-se em torno de questões-problema que nortearão 

todo o seu desenvolvimento. A partir dessas questões-problema os participantes 

desenvolverão capacidades investigativas, tais como a formulação de previsões, o controlo 

de variáveis, a observação, o registo e a interpretação de dados experimentais, bem como o 

confronto das suas previsões com as dos colegas, e com os resultados.  

A metodologia através da resolução de problemas insere-se numa das correntes actuais da 

educação, como promotora de competências transversais, de investigação e de tomada de 

decisões fundamentadas. 

As estratégias defendidas neste tipo de Oficina de Prática possibilitam que os participantes 

vivenciem processos de investigação e de construção do conhecimento que se pretende que 

venham a promover com as suas crianças. Como refere Harlen (1984), citado por Sá (2004, 
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p. 97)“ (…) os professores que tenham vivenciado o interesse e a excitação de 

descobrirem sobre as coisas pela sua própria actividade sabem justamente o que estão a 

tentar que as crianças façam”.  

A escolha da seda natural como material a trabalhar nesta Oficina de Prática teve por base 

a sua utilização no Bordado de Castelo Branco e a valorização de um saber-fazer secular 

característico da nossa região. Esta estratégia, ao conciliar a Ciência e a Arte, contribui 

para criar um ambiente de comunicação e aprendizagem mais descontraído, de maior 

ludicidade e de grande partilha. 

Objectivos 

- Promover a exploração de situações didácticas para a educação das ciências e das artes de 

forma integrada; 

- Valorizar o ensino e a aprendizagem pela resolução de problemas interligando 

conhecimentos e competências de diversas áreas do saber; 

- Contribuir para a valorização, nacional e internacional, do património cultural da região 

de Castelo Branco; 

- Aprofundar o papel e a importância da ludicidade como facilitadora do desenvolvimento 

de níveis elevados de literacia científica e artística. 

 

Descrição 

Recorrendo a materiais didácticos construídos por alunos da ESECB, começar-se-á pela 

exploração do ciclo de vida do bicho-da-seda e pelo manuseamento e observação dos 

casulos com diferente equipamento (lupa de mão e olho biónico). Recorrendo a uma 

actividade experimental com o respectivo controlo de variáveis, proceder-se-á à extracção 

artesanal do fio de seda, dobando-o em meadas. Em continuação, efectuar-se-á a cozedura 

das meadas com sabão e observar-se-ão ao microscópio óptico as diferenças do fio de seda 

antes e depois da cozedura. Seguir-se-á nova actividade experimental, em que se explorará 

a resistência do fio. Os participantes serão ainda convidados a proporem possíveis 

aplicações do fio de seda e a elaborarem pulseiras entrançando, com missangas, fios de 

seda previamente tingidos. Para finalizar, reflectir-se-á sobre as potencialidades do estudo 

desta fibra têxtil natural, de origem animal, na prática lectiva dos diferentes níveis de 

ensino dos participantes, quer em termos pedagógicos, quer científicos. 
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Resumo 

O Courseware Sere - “O Ser Humano e os Recursos Naturais” (http://sere.ludomedia.pt) 
engloba um conjunto de recursos com actividades sobre a relação entre a actividade 
humana, o uso dos recursos naturais energéticos, e as consequências ambientais, sociais e 
económicas futuras dessa utilização. Trata-se de um recurso desenvolvido em colaboração 
por uma equipa multidisciplinar que envolve elementos da Universidade de Aveiro e da 
Ludomedia. Nesta oficina propomo-nos apresentar o recurso, dar oportunidade aos 
participantes de se familiarizarem com as suas potencialidades e efectuar uma avaliação 
externa do courseware . A oficina é direccionada tanto para professores, nomeadamente do 
1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, como investigadores na área da Educação em Ciência e da 
Tecnologia Educativa.  

Contextualização 

A falta de investimento em projectos de Investigação e Desenvolvimento (I&D) na área do 

ensino das Ciências (Martins, 2002), nomeadamente numa perspectiva Ensino por Pesquisa 

(EPP) (Cachapuz, Praia & Jorge, 2002; Martins, 2002) e no âmbito da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (EDS) (Schmidt et al., 2006; UNESCO, 2005), fez-nos 

compreender a importância da concepção e avaliação de ambientes sócio-construtivistas de 

aprendizagem, designadamente de um Courseware. Partiu-se do pressuposto que a 

exploração destes ambientes pode conduzir a uma mudança no processo de ensino e de 

aprendizagem das Ciências estimulando, entre outros, o desenvolvimento de diversificadas 

competências, como a autonomia, a resolução de problemas e a colaboração dos 

alunos/utilizadores (Costa et al., 2009; Guerra, 2007). 

A preocupação acima referida aliada às potencialidades educativas da exploração das TIC 

e à falta de recursos informatizados de qualidade (Ball, 2003; Murphy, 2003; Osborne & 
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Hennessy, 2003) determinou a organização de uma equipa multidisciplinar, constituída por 

elementos com diversas competências (ao nível da Didáctica das Ciências (DC), da 

Tecnologia Educativa (TE), da Gestão de Projectos, do Design e da Programação), da 

Universidade de Aveiro e da Ludomedia, empresa de desenvolvimento de software, para o 

desenvolvimento do Courseware Sere, recurso cujas potencialidades se pretende divulgar e 

avaliar. 

Objectivos e descrição da oficina 

Tendo em conta premissas do Design Centrado no Utilizador (DCU) e concordando com 

Nielsen (2003), quando refere que a forma mais útil de avaliação é a realizada com 

utilizadores finais (participantes representativos), pretende-se, nesta oficina, encontrar 

respostas para duas questões: 

1) Quais as percepções positivas e/ou negativas de “avaliadores externos” relativamente ao 

Courseware Sere?  

2) Que sugestões, do ponto de vista técnico e didáctico, apontam os avaliadores externos 

para melhorar o referido recurso? 

Nesse sentido, a oficina prática com a duração de 120 minutos será dividida em 3 Partes, 

que descrevemos na Tabela 1. Os participantes, serão divididos em pequenos grupos (2/3 

elementos). Cada grupo explorará as actividades previstas no recurso utilizando como 

suporte os guiões de exploração didáctica – Professor e guiões de registos – 

Aluno/Utilizador do courseware. 

 
Tabela 1 - Organização da oficina prática “Eu sou explorador!” 

Objectivos Descrição 

PARTE A 
(10 minutos) 

 
Inicio da oficina prática. 

• Apresentação dos dinamizadores (investigadores) e 
explicitação do funcionamento da oficina. 

PARTE B 
(90 minutos) 

 
Exploração do 
Courseware. 
 

Apresentação global do Courseware focando os seguintes 
tópicos: 
• Identificação do recurso: 

o Titulo: Courseware Sere - “ O Ser Humano e os 
Recursos Naturais”; 

o Conteúdo principal: Recursos naturais energéticos; 
o Nível etário: a partir dos 8 anos; 
o Nível de ensino: 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico. 

• Objectivo do recurso - O Courseware Sere pretende abordar 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

1544 

Objectivos Descrição 

a relação entre a actividade humana, o uso dos recursos 
naturais energéticos, e as consequências ambientais, sociais e 
económicas futuras dessa utilização. O principal objectivo é 
promover o desenvolvimento de competências de cidadania 
activa, responsável e consciente nos utilizadores.  

• Arquitectura do Courseware Sere, especificando, em linhas 
gerais: a sua utilização; desenho dos ecrãs; actividades 
didácticas. 

 
Proposta de exploração do Courseware Sere 
• Os diferentes grupos serão levados a partilhar e discutir 

informação relativa às principais diferenças entre os países 
desenvolvidos e em desenvolvimento no que respeita ao uso 
das fontes energéticas.  

PARTE C 
(20 minutos) 

 
Avaliação da primeira 
versão do Courseware. 

 
Preenchimento do questionário de avaliação do Courseware 
Sere que incide sobre: a facilidade de utilização, o desenho dos 
ecrãs e as actividades. 
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Resumo 

Esta oficina destina-se a professores de Ensino Básico e Secundário de Ciências Físicas 
(CF). Serão apresentadas, analisadas e usadas ferramentas de ajuda à actividade docente, 
no quadro da mediação do professor relativa à aprendizagem dos alunos, que ajude o 
professor a melhorar a qualidade da actividade dos alunos em aulas de CF. As ferramentas 
a utilizar foram produzidas no quadro de um projecto de investigação em que um dos 
objectivos é a produção de ferramentas de ajuda a professores que lhes sejam úteis. 
 

Introdução 

Estamos a desenvolver um projecto de investigação(*) sobre a mediação do professor na 

aprendizagem dos alunos em aulas de Ciências Físicas (CF). Este assunto é de grande valor 

profissional. É no entanto de grande complexidade. Por isso, focamos a nossa atenção em 

algumas dimensões de mediação em que se pode intervir em sala de aula. Nesta oficina 

focamos a atenção em ferramentas de ajuda da mediação do professor que o ajude a 

melhorar a qualidade da actividade dos alunos em aulas de CF. 

A mediação do professor e sua qualidade são determinadas por: i) que tarefas são 

realmente executadas pelos estudantes, ou seja, qual é a real actividade dos estudantes; ii) 

modo como o professor fornece a informação relevante e estrutura a aprendizagem 

pretendida; iii) modo como o professor cria o ambiente de trabalho na sala de aula, em 

particular como organiza o trabalho e como explicita o que pretende dos alunos; iv) como 

os estudantes são envolvidos na sua aprendizagem (nomeadamente como usam a 

informação e os seus conhecimentos); v) como é que um campo conceptual específico das 

CF é trabalhado; vi) que recursos são disponibilizados; vii) modo como circula a 

informação.  
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Objectivos 

Esta oficina destina-se a professores de CF no contexto da sua actividade docente. Serão 

trabalhadas ferramentas de ajuda que têm como finalidade ajudar o professor na sua 

mediação (fase de planeamento, fase de execução e fase de autoavaliação) contribuindo, 

em particular, para melhorar a qualidade da actividade dos alunos em aulas de CF e 

melhorar, assim, a qualidade da aprendizagem dos alunos. 

Descrição do desenvolvimento das actividades 

Esta oficina será organizada em 4 partes: 

Parte I: Apresentar sumariamente as ferramentas de ajuda. 

Parte II: Analisar as ferramentas de ajuda com base num guião. Serão fornecidos 

ferramentas de ajuda e guião de análise. 

Parte III: Averiguar como é que cada ferramenta de ajuda poderia ajudar os docentes 

participantes a envolver os alunos de forma produtiva em aulas de CF. Produzir relatos de 

possíveis práticas que incorporarem a utilização das ferramentas propostas. 

Parte IV: Avaliar a oficina. 

Descrição sucinta das ferramentas a utilizar 

• “Como aproximar o trabalho realmente solicitado ao aluno do trabalho que se pretende 

que o aluno realize” O “trabalho realmente solicitado ao aluno” é o pedido efectivo de uma 

acção ou conjunto de acções ao aluno, na forma escrita, oral e/ou gestual, que o aluno tem 

de realizar para alcançar, dentro de um certo tempo, uma resposta a uma questão ou outro 

tipo de solicitação do professor, com a intenção de promover ou favorecer certas 

aprendizagens. No entanto, nem sempre o trabalho solicitado aos alunos, coincide com o 

previamente planeado pelo professor. Nesta ferramenta o professor consegue ver a 

importância do modo como uma tarefa é apresentada; são explicitados exemplos em que o 

professor consegue detectar situações de uma tarefa mal apresentada; são dadas dicas para 

aumentar o rendimento do trabalho dos alunos com a forma de apresentação das tarefas.  

• “Como potenciar a utilização de contextos científicos e tecnológicos (CT) no ensino das 

CF” Um contexto CT é uma situação ou conjunto de situações relativas ao dia-a-dia, às 

profissões, aos objectos, à tecnologia ou à actividade humana, encenada na aula ou 

observada (ou vivida), que serve de referência (para observar, manipular, questionar e 

relacionar) ao ensino e a aprendizagem de fenómenos e conceitos relacionados com as CF. 
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Os contextos científicos e tecnológicos podem ser usados para levar os alunos a pensar 

sobre uma situação presente em sala de aula (real ou encenada) e explorá-la de forma a 

desenvolver competências e novos conhecimentos. Nesta ferramenta o professor pode 

verificar as competências que podem ser desenvolvidas pelos contextos científicos e 

tecnológicos; são dados exemplos de como detectar situações de fragilidade na exploração 

dos contextos; são colocadas algumas questões que podem potenciar os contextos 

científicos e tecnológicos no ensino e na aprendizagem na sala de aula. 

• “Como promover práticas epistémicas (PE) na sala de aula” Por PE, no contexto do 

ensino, entende-se o trabalho que o aluno realiza, em sala de aula e convenientemente 

guiado pelo professor, com vista à apropriação e/ou construção do conhecimento científico 

tendo como referência as práticas científicas. As PEs emergem das actividades realizadas 

pelos alunos, tendo por base um problema ou questão, durante as quais há momentos para: 

mobilizar conhecimentos anteriores, argumentar, formular hipóteses, estabelecer relações, 

identificar condições empíricas, avaliar criticamente, testar hipóteses, comunicar, fazer 

previsões, observar, interpretar, criar ou alterar representações simbólicas e validar os 

conhecimentos construídos junto dos seus pares ou junto do professor. Esta ferramenta 

explicita as competências que podem ser desenvolvidas com as PEs; apresenta exemplos 

de como o professor pode promover as PEs na sala de aula; apresenta algumas dicas de 

como o professor pode potenciar o desenvolvimento de competências dos alunos através da 

ocorrência de PEs. 
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(*) Projecto financiado pela FCT: “Guiding principles and tools for fostering teacher 

mediation in Physical Sciences’ classes” 
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Resumo 

Nos dias de hoje as sociedades confrontam-se com graves problemas como o aquecimento 
global, a poluição, o efeito estufa, as chuvas ácidas, as alterações climáticas, o esgotamento 
dos recursos, a desertificação, a perda da diversidade biológica, linguística e cultural, a 
violência, a discriminação, a exclusão social e a pobreza, podendo-se afirmar que vivemos, 
actualmente, numa “autêntica emergência planetária” (Pérez & Vilches, 2005)). 
A consciência desta emergência planetária esteve na origem da proclamação da Década da 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014) decretada pelas Nações 
Unidas, colocando em evidência o papel que a Educação deve desempenhar na construção 
de sociedades cultural, social, económica e ambientalmente sustentáveis (UNESCO, 2004). 
É nossa convicção de que a construção de um futuro justo e sustentável passa por uma 
formação e educação dos indivíduos, desde os primeiros anos de escolaridade, para a 
compreensão dos problemas actuais e a procura de soluções sendo determinante, neste 
sentido, o papel dos professores. 
É nosso intuito, nesta Oficina de Prática, apresentar um projecto de intervenção de 
educação para o desenvolvimento sustentável (EDS) implementado com alunos do 1º Ciclo 
do Ensino Básico (CEB), bem como reflectir sobre as potencialidades que esta abordagem 
evidencia para a construção do conhecimento e da identidade das nossas crianças, no que 
se refere à gestão da diversidade e da imprevisibilidade.  
 

Introdução 

Educar para a “era planetária” significa educar para a complexidade vista por Morin como 

a unidade produzida na diversidade, em que os diferentes conteúdos se devem integrar de 

modo a permitirem uma mudança de pensamento, para que se transforme a concepção 

fragmentada e dividida do mundo, que impede a visão total da realidade (2007). 

Nesta visão interligada do conhecimento importa articular as temáticas da diversidade 

linguística com a educação para o desenvolvimento sustentável reforçando o interesse do 
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domínio e respeito por todas as línguas no exercício da cidadania democrática e na 

construção de sociedades participadas e sustentadas. 

Não obstante o valor das línguas e das competências linguísticas para o tratamento das 

diferentes disciplinas vários autores recomendam uma sensibilização à diversidade 

linguística e cultural (SDLC) nos primeiros anos de escolaridade. Esta preconiza a 

importância de despertar o interesse e a curiosidade pelas línguas e culturas, 

desenvolvendo nos alunos a capacidade de observar e analisar as línguas, de as 

compreender e de as comparar, bem como o desenvolvimento de atitudes de valorização e 

respeito em relação ao Outro, à sua língua e cultura (cf. Andrade e Martins, 2007; 

Hawkins, 1987; Candelier, 2004). 

Porém, neste projecto tentámos perspectivar a SDLC como um espaço de compreensão da 

complexidade local e global, sensibilizando e preparando os alunos para o desafio entre 

culturas (contacto e valorização de outras formas de ser, de estar e de falar) e para o 

desafio da compreensão científica dos problemas actuais (ambientais, sociais e 

económicos) das suas implicações e das alterações comportamentais necessárias à 

construção de um futuro mais sustentável (Sá & Andrade, 2008). 

No quadro destes pressupostos concebemos um projecto de intervenção com 3 turmas do 

1º CEB, em colaboração com as professoras titulares (1º, 3º e 4º anos de escolaridade) 

durante um ano lectivo numa lógica de interdisciplinaridade entre as diferentes áreas 

curriculares e as dimensões preconizadas pelas UNESCO para a Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (2004). 

Com este projecto procurámos proporcionar uma integração de saberes e saberes-fazer, 

essenciais à formação de indivíduos capazes de compreender uma realidade global e 

inconstante, indivíduos que se pretendem cada vez mais cidadãos activos, críticos e 

responsáveis, conscientes da sua importância e do seu papel na promoção da 

sustentabilidade local e global, assim esquematizados:  
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Partindo dos pressupostos acima apresentados os objectivos definidos para esta Oficina de 

Prática consubstanciam-se numa dimensão profissional, sendo nosso intuito que os 

professores/educadores analisem materiais didácticos (actividades, recursos, metodologias) 

de educação para o desenvolvimento sustentável e reflictam sobre as suas potencialidades, 

limitações e constrangimentos nos primeiros anos de escolaridade. 

Trata-se ainda nesta oficina de construir um espaço de reflexão sobre o papel do professor 

do 1º CEB na promoção desta educação que se deseja cada vez mais sustentável. 

 

Descrição do desenvolvimento das actividades 

O trabalho levado a cabo nesta Oficina de Prática orientar-se-á em dois momentos 

distintos, os quais passamos, seguidamente, a apresentar: 

Aprender a ser  

Aprender a conhecer 

Aprender a fazer 

Aprender a viver 
em comum   

CIDADANIA 
PARITÁRIA 

CIDADANIA AMBIENTAL CIDADANIA 
INTERULTURAL   

CIDADANIA 
SOCIAL 

CIDADANIA 
DEMOCRÁTICA 

(Byram, 1997; Cachapuz,  et al, 2004; 
Delors, 1996, Imbérnon, 2002) 

Aprender a 
aprender 

Resolver situações 
problemáticas e 

conflitos  

Comunicar 
adequadamente 

Espírito crítico 

Cidadania activa 

 
Competências 

de 
interpretação  

 
Educação para o 
desenvolvimento 

sustentável  

 
Competências 
para descobrir 
e/ou interagir  

 
Atitudes em 
relação ao 
Ambiente  

 
Atitudes em 
relação ao 

Outro 

 
Conhecimento 
do meio local e 

global  
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Organização da Oficina Prática 

 

Descrição da tarefa 

 

1º Momento   

Análise de práticas de educação 

para o desenvolvimento 

sustentável 

 

- Contacto e análise dos materiais didácticos elaborados 

(actividades, metodologia, recursos) 

 

 

2º Momento 

Reflexão sobre as práticas 

 

 

- Reflexão sobre as potencialidades, possibilidades e 

constrangimentos da educação para o desenvolvimento 

sustentável nos primeiros anos de escolaridade 

- Questionamento sobre o papel do professor do 1º CEB na 

promoção da diversidade e da sustentabilidade 

- Identificação dos conceitos-chave e de suportes teóricos 

subjacentes a este projecto  
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Construção e teste de um instrumento de análise em química 

 

Magrinho M.1, Santos A.R.2, Santos G.3 
Universidade da Beira Interior 

1 mjcm@ubi.pt, 2 arlds@ubi.pt, 3 gs@ubi.pt 

 

Resumo 

Neste trabalho descreve-se a uma aula experimental de química onde se constrói, calibra e 
utiliza instrumento de análise físico-química. Descreve-se a construção de um densímetro 
com materiais económicos e acessíveis a sua calibração com soluções de cloreto de sódio e 
a aplicação na determinação concentração do cloreto de sódio numa solução de 
concentração desconhecida. 
No decorrer do trabalho recorre-se à utilização de tabelas, construção de gráficos e 
relaciona-se a densidade de uma solução com a concentração em percentagem de massa e 
em molaridade. 

Introdução 

A conservação do meio ambiente é uma preocupação constante. O controlo da qualidade 

baseia-se na quantificação das substâncias poluentes que se encontram no solo, rios, 

oceanos e atmosfera. 

Em química analítica, o processo que permite a quantificação de uma substância pode 

basear-se nas suas propriedades químicas ou físico-químicas. Por exemplo, a determinação 

da quantidade de matéria orgânica presente num efluente pode ser conseguida com um 

teste de Carbono Orgânico Total (TOC) que resulta da oxidação completa dos compostos 

orgânicos, uma propriedade química; por outro lado, a determinação da quantidade de 

substâncias coradas é conseguida através da absorção de luz em determinados 

comprimentos de onda, uma propriedade física. 

A densidade é uma propriedade físico-química que está directamente relacionada com a 

concentração de uma solução. Numa solução aquosa com um soluto, conhecendo-se o 

valor da densidade, pode-se conhecer o valor da concentração.  

Entre as diversas técnicas disponíveis para a determinação da densidade, a utilização de um 

densímetro é a mais directa. O funcionamento deste instrumento de análise baseia-se no 

princípio de Arquimedes e pode ser facilmente assimilado pelos alunos. 

A atracção pela química passa pelo “mexer” e “fazer”; assim, propõe-se que os alunos 

construam um instrumento para medir uma propriedade física, a densidade, e através de 
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uma ferramenta matemática, um gráfico, a relacionem com uma grandeza química, a 

concentração. 

Objectivos: 

• Relembrar o papel da química na preservação e controlo de qualidade do meio 

ambiente 

• Relacionar a química com a física e a matemática. 

• Construir um instrumento de analítico. 

• Calibrar o instrumento analítico. 

• Utilizar o instrumento analítico numa análise química. 

• Relembrar que com uma balança e alguma imaginação, é possível realizar um 

trabalho de química experimental que possa desenvolver, nos alunos, o gosto pela 

química, física e a matemática, sem esquecer as preocupações com o meio 

ambiente. 

Desenvolvimento das actividades 

A actividade experimental deverá seguir o esquema: 

1. Enquadramento do trabalho, referindo-se a necessidade da análise quantitativa nas 

diversas áreas da actividade industrial e preservação do meio ambiente.  

2. Exposição da relação entre a análise quantitativa e as propriedades físicas e 

químicas das substâncias a analisar. 

3. Exposição das motivações para a escolha da solução a analisar, água e cloreto de 

sódio. 

4. Exposição das motivações para a escolha do método de análise.  

5. Exposição do princípio de funcionamento do densímetro. 

6. Construção do densímetro com uma pipeta de Pasteur em plástico, papel 

milimétrico e alguns grânulos de chumbo (utilizado pelos caçadores). 

7. Preparação das soluções padrão para a calibração do densímetro. 

8. Calibração do densímetro (determinação de densidades e construção do gráfico). 

9. Determinação da quantidade de sal numa solução de concentração desconhecida. 
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10. Conversão das unidades arbitrárias de densidade em g/ml e unidades SI. 

11. Conversão do valor da concentração em percentagem de massa para molaridade. 

12. Análise e discussão do trabalho desenvolvido. 
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Laboratório virtual e-lab: uma plataforma de ensino das ciências 

 

Sérgio C. Leal1,2, Horácio Fernandes3, João Paulo Leal1,4 
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2Escola Secundária de Albufeira 
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1,2sergioleal20@gmail.com,3 hf@ipfn.ist.utl.pt,1,4 jpleal@itn.pt 
 
 

Resumo 

São múltiplos e complexos os desafios que se perfilam no horizonte do desenvolvimento 
da educação. O recurso à plataforma de ensino e-lab, pretende proporcionar o 
desenvolvimento de competências para o desempenho de funções profissionais 
especializadas na área da educação. 
No portal e-lab existem conteúdos desenvolvidos para os alunos, bem como uma área com 
informação exclusiva para os professores. A tabela 1 traduz a matriz de enquadramento 
curricular do projecto e-lab no 3.º ciclo da disciplina de Ciências Físicas e Naturais. 
Saliente-se que as actividades laboratoriais (AL´s) actualmente existentes na plataforma 
são: (i) aceleração da gravidade (g); (ii) variação da pressão em função do volume (PV); 
(iii) velocidade do som (Som); (iv) variação da pressão em função da profundidade (P Vs 
h); (v) lançamento de dados (Dados); (vi) refracção (RFR). 
 

 
Tabela 1 - Enquadramento curricular do e-lab. 

 
Actividades laboratoriais 

Disciplina Tema Unidade Tópico 
g PV Som P Vs h Dados RFR 

Sistema 
Solar 

Características 
dos planetas 

     
 

Terra no espaço 
Planeta 
Terra 

Movimentos e 
forças 

     
 

Materiais 

Propriedades 
físicas e 

químicas dos 
materiais 

     

 

Terra em 
transformação 

Energia 
Transferências 

de energia 
     

 

Reacções 
químicas 

Explicação e 
representação 
das reacções 

químicas 

     

 

Produção e 
transmissão do 

som 
     

 Sustentabilidade 
na Terra 

Som e luz Características, 
comportamento 
e aplicações da 

luz 

     

 

Ciências 
Físico- 

-Químicas 

Viver melhor na 
Terra 

Em trânsito 
Movimentos e 

forças 
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Terra em 
transformação 

Dinâmica 
externa da 

Terra 

Rochas 
magmáticas, 

sedimentares e 
metamórficas: 

génese, 
constituição; 

ciclo das rochas 

     

 

Ciências 
Naturais 

Viver melhor na 
Terra 

Transmissão 
da vida 

Noções básicas 
de 

hereditariedade 
     

 

 

 

Introdução 

Verifica-se um crescimento generalizado por parte da comunidade escolar (alunos, 

professores, encarregados de educação, órgãos de gestão e restantes intervenientes) na 

utilização de computadores e no recurso à Internet, que se coaduna com os objectivos do 

Ministério da Educação (ME) traduzidos no seu Plano Tecnológico da Educação (PTE). 

Os computadores assumiram-se, em poucas dezenas de anos, como poderosas ferramentas 

de informação e comunicação que vieram para ficar e para modificar o nosso dia-a-dia para 

sempre em todas as dimensões. Ninguém poderá alhear-se desta realidade, nem mesmo a 

escola e todos os seus intervenientes. Os computadores e as redes universais que 

constituem são tecnologia ao serviço da inteligência, incontornável, que urge integrar na 

actividade diária da escola. 

Objectivo 

O objectivo desta oficina prática é facilitar aos docentes o acesso dos seus alunos a 

laboratórios cuja aquisição de dados sob a forma electrónica permite expandir a actual 

formação experimental nas ciências básicas, quer ao nível de AL´s, inacessíveis nos 

laboratórios tradicionais devido ao elevado tempo de montagem ou segurança envolvidos, 

quer permitindo compilar um elevado número de dados experimentais, aumentando as 

potencialidades duma análise numérica e estatística. 

Pretende-se que os docentes envolvidos, no final desta oficina prática: (i) consigam utilizar 

o interface do e-lab expeditamente; (ii) tenham conhecimento das experiências disponíveis 

para o ensino pré-universitário; (iii) obtenham uma visão global do seu funcionamento e 

estrutura interna; (iv) dominem algumas ferramentas numéricas para a análise dos dados 

obtidos; (v) possam contribuir para a melhoria do interface e propor novas experiências do 

seu interesse. 
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Descrição 

A preparação dos alunos para a nossa sociedade da informação e comunicação preconiza a 

utilização de computadores, de redes e da Internet nas escolas e em casa, particularmente 

nos processos de ensino/aprendizagem, envolvendo, de forma directa e profunda, os 

professores na promoção e desenvolvimento desses processos. 

O portal e-lab engloba todos os aspectos anteriores, dado que se trata de uma plataforma de 

ensino assistido por computador através do uso da Internet, sendo, sem qualquer dúvida, 

um forte recurso com grande potencialidade para promover uma melhoria no 

ensino/aprendizagem das ciências. Foi desenvolvido com o intuito de ser uma ferramenta 

de blended-learning (b-learning), ou seja, complementar através do ensino electrónico (e- 

-learning) as aulas de ensino experimental.  

Neste laboratório virtual é possível realizar experiências reais a partir de qualquer 

computador com ligação à Internet (permitindo, portanto, trabalhar na escola e em casa) 

sem custos ou consequências colaterais resultantes da experimentação directa. É possível 

visualizar o filme da experiência real ao realizá-la, ter acesso a animações explicativas 

gráficas e simular experiências, controlando remotamente as mesmas. Utilizados como 

instrumento de estudo, são uma possibilidade imperdível para as nossas escolas que vivem 

com limitações orçamentais. A segurança, risco e custo são factores importantes e que aqui 

ficam completamente salvaguardados. 

Segundo Leal (2006), verifica-se a necessidade de diversificar as estratégias educativas 

para aumentar o interesse e motivação dos alunos para a aprendizagem de disciplinas 

científicas, onde os alunos referem que os recursos pedagógicos devem passar, sobretudo, 

pelo recurso às tecnologias de informação e comunicação (TIC) e ao trabalho laboratorial 

(TL). O portal e-lab permite, de uma forma virtual, recorrendo às TIC, realizar TL real, 

com a respectiva aquisição de dados reais. O e-lab é uma mais-valia inovadora e 

extremamente importante para o desenvolvimento da literacia científica dos alunos, 

imprescindível na nossa sociedade que se pretende científica, tecnológica e ambiental, e na 

qual os professores possuem um papel importante, necessitando de formação na área do 

TL, nomeadamente na plataforma e-lab. Desta forma, o presente projecto pretende ainda 

contribuir para a formação contínua de professores de Biologia, de Geologia, de Física e de 

Química na área do TL e das TIC. A área do TL tem sido reconhecida como uma área 

pouco explorada em formação de professores (Martins et al., 2002). 
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Pretende-se então potenciar este recurso no ensino português das ciências, em particular 

nas disciplinas das áreas de Biologia, de Geologia, da Física e da Química, contribuindo 

ainda para uma desmistificação da dificuldade normalmente associada às disciplinas 

científicas, referenciadas pelos alunos (Leal, 2006; Paiva, 2007). 
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Actividades promotoras de desenvolvimento de competências científicas 

no 1º Ciclo do Ensino Básico 
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Resumo 

Nesta oficina prática apresentam-se quatro actividades práticas para alunos do 1º Ciclo EB, 
concebidas numa perspectiva CTSA. Pretende-se que os professores realizem, discutam e 
reflictam sobre as orientações metodológicas propostas pelas autoras e confrontem esta 
perspectiva com outras práticas de ensino. 

Introdução 

É hoje largamente aceite o papel da escola na educação dos indivíduos para além de 

saberes no domínio de conteúdos específicos. Reconhece-se a importância da elaboração 

desde cedo de competências nos alunos que os tornem capazes de enfrentar as 

constantes/exigentes mudanças da sociedade moderna. Torna-se fundamental a escola 

proporcionar aos seus alunos experiências de aprendizagem aos níveis cognitivo/afectivo/ 

pessoal/social que lhes permita executar respostas rápidas e eficazes, demonstrando 

flexibilidade, capacidade de comunicação, de resolução de problemas e de aprendizagem 

ao longo da vida (ME-DEB, 2001).  

O ensino das ciências, assente numa orientação CTS, revela-se uma via promissora a 

seguir, onde os acontecimentos do quotidiano, as problemáticas actuais e pertinentes são 

valorizadas e contextualizadas. Esta temática tem vindo a ser amplamente alargada em 

contextos de educação/formação/investigação. Conferências, Seminários, Colóquios e 

outros eventos, têm proliferado em diversos países. Exemplos muito particulares são os 

Seminários Ibéricos CTS (2000, 2002, 2004, 2006, 2008), tendo a última edição assumido 

uma dimensão Ibero-americana. A comunidade científica participante tem crescido, os 

níveis de intervenção têm alargado, os contextos escolhidos têm acompanhado novos 

temas de cariz societal. Pode dizer-se que a orientação CTS transporta para a sala-de-aula 

temas e problemas presentes na comunicação social. Os conceitos substantivos, os 

conhecimentos científicos organizados por disciplinas, devem dar lugar a saberes 

contextualizados, onde situações-problema são analisadas sob diferentes 
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perspectivas/dimensões e o conhecimento é estruturado em função de problemas práticos 

orientados para a acção. Nesta perspectiva, realça-se a importância da “alfabetização 

científica e tecnológica” na formação dos cidadãos.  

Objectivos e descrição do desenvolvimento das actividades 

Pretende-se apresentar/analisar/discutir quatro actividades de ensino e aprendizagem, de 

orientação CTSA, potenciadoras de desenvolvimento de competências no 1º CEB.  

Partindo das temáticas propostas no Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 

Essenciais (ME-DEB, 2001), Terra no Espaço, Terra em Transformação, Sustentabilidade 

na Terra e Viver melhor na Terra, elaboraram-se seis actividades (Silva, 2007). 

Apresentam-se resumidamente, quatro actividades a exploradar na oficina, suas 

finalidades, competências específicas a desenvolver nos alunos, objectivos de 

aprendizagem e actividades de avaliação, que visam verificar se as aprendizagens definidas 

foram alcançadas pelos alunos.  

Todas as actividades foram validadas, numa 1ª fase num grupo de 9 professores 

experientes em ensino das ciências no 1º CEB, em workshop organizado para este efeito, 

que se pronunciaram sobre a pertinência e viabilidade, discutiram e apresentaram sugestões 

de aperfeiçoamento. Duas avaliadoras externas acompanharam o processo, certificaram-no 

como uma opção metodológica válida e fiável, possibilitando a discussão, reflexão e 

recolha de opiniões diversificadas. Numa 2ª fase, as actividades foram desenvolvidas numa 

turma de 20 alunos, 3º ano de escolaridade, em contexto de sala de aula, no horário de 

“Apoio ao Estudo”. Desta forma, foi possível verificar o 

interesse/curiosidade/empenhamento destas crianças em realizar as actividades e modificar 

alguns aspectos relacionados com clarificação de questões e a própria apresentação das 

fichas de registo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

1562 



XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências                                                                                      Actas 

Terra em Transformação                                                              Agrupando os objectos 

Finalidades - Identificar materiais constituintes de objectos; 

- Classificar objectos de acordo com as suas propriedades.  

Competências 

específicas 

- Reconhecimento dos materiais de que são feitos alguns objectos de uso diário e qual 

a sua origem (natural/não natural). 

Objectivos de 

aprendizagem 

- Distinguir os conceitos de material e objecto;  

- Identificar características de objectos e de materiais; 

- Identificar materiais usados na construção de alguns objectos do quotidiano: 

vestuário/alimentação/habitação, …; 

- Organizar listas/tabelas com características identificadas, segundo critérios pré-

definidos; 

- Distinguir materiais de origem natural e de origem não natural.  

Actividades de 

avaliação  

São apresentadas várias fotografias de objectos às crianças, os quais têm de analisar e 

identificar o(s) material(ais) de que são feitos, qual a sua origem e enumerar objectos 

feitos a partir do mesmo material com funções diferentes e objectos feitos de diferentes 

materiais com a mesma função.  

 

Quadro 1 – Actividade 2: Agrupando os objectos 

Terra em Transformação                                                    Como escolher um material? 

                                                                                 Como irei eu reagir? 

Finalidades - Identificar o material mais adequado para determinado fim.  

- Verificar uma das propriedades dos materiais: a combustibilidade, para diferentes 

estados de divisão.   

Competências 

específicas 

- Identificação de propriedades dos materiais, através de actividades experimentais, 

relacionando-as com as suas aplicações.  

Objectivos de 

aprendizagem 

- Relacionar as propriedades de alguns materiais com a sua utilização/aplicação no dia-

a-dia; 

- Verificar o comportamento dos materiais perante a água, o fogo (a fim de explorar 

contextos envolvendo cheias, inundações, fogos e os efeitos/consequências que estes 

têm sobre os materiais); 

- Organizar experiências com ensaios controlados.  

Actividades de 

avaliação 

É apresentada uma situação em que as crianças têm de optar/justificar o material mais 

adequado para determinado fim – que material escolher para construir uma casota para 

o cão, a colocar em diferentes ambientes (exterior, interior/espaço coberto).  

 

Quadro 2 – Actividade 3: Como escolher um material? e Actividade 4: Como irei eu reagir? 
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Viver melhor na Terra                                                                          Analisando a água 

Finalidades - Distinguir água potável de água imprópria para consumo; 

- Enumerar substâncias que podem existir em águas não potáveis; 

- Compreender que o processo de fervura não elimina todas as fontes de poluição.    

Competências 

específicas 

- Compreensão e discussão de alguns efeitos produzidos pela Tecnologia na Sociedade 

e Ambiente; 

- Participação em discussões sobre a importância de procurar soluções individuais e 

colectivas visando a qualidade de vida.   

Objectivos de 

aprendizagem 

- Identificar situações/problemas que afectam a vida diária das populações – água 

potável; 

- Identificar substâncias (microorganismos) presentes numa amostra de água; 

- Identificar formas de poluição de água (esgotos, marés negras, efluentes 

industriais/domésticos).  

Actividades de 

Avaliação 

Nesta actividade, os alunos lêem um aviso afixado numa fonte: “Água imprópria para 

consumo”. É-lhes pedido que analisem dois excertos de relatórios de análises de água 

e, com base nos valores numéricos apresentados, identifiquem o relatório mais 

apropriado.   

 

Quadro 3 – Actividade 6: Analisando a água 

Conclusão 

A Oficina prática pretende ser um contexto onde professores poderão realizar as tarefas 

propostas e analisar/discutir as suas potencialidades educativas para os alunos, 

contribuindo desta forma para uma valorização pessoal/profissional. Todos eles devem ser 

capazes de propor situações de aprendizagem diversificadas aos alunos, tendo em conta as 

suas características/ritmos/interesses, e não apenas transmitir conteúdos nos quais os 

alunos não se revêem, perdendo o gosto pela aprendizagem. É importante que saibam 

ler/compreender o preconizado nos documentos oficiais (Programa/Currículo) e possam 

adaptá-los e recontextualizá-los, para despertar o interesse/entusiasmo dos alunos em 

aprender ciências. Têm de ser capazes de reinventar a escola enquanto local de trabalho e 

reinventar a si próprios enquanto pessoas e profissionais (Thurler, 2002).  

Para esta mudança ter repercussões, é também necessário todos os professores terem 

acesso a uma adequada formação inicial e contínua, que os leve a reflectir e propor 

alternativas e novas abordagens. Como refere Afonso (2008) “uma mudança de práticas 

requer disposições socioafectivas positivas para a mudança, vontade de mudar, de 

melhorar, de evoluir positivamente” (p. 154). Só assim será possível que todos os alunos 
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possam experimentar situações de aprendizagem diversificadas, potenciadoras do 

desenvolvimento de competências e de construção de uma educação científica sólida.  
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