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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 
 O primeiro capítulo encontra-se organizado em três secções. A primeira apresenta a 

contextualização do estudo. Na segunda secção definem-se a finalidade, as questões e os 

objectivos da investigação. A terceira e última secção explicita a importância do presente 

estudo, no contexto em que surge e à luz do quadro teórico de referência. 

 
1.1- CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Nunca como hoje o Homem esteve exposto a tantas mudanças e a tão rápidas e 

profundas alterações na sua vida e no meio que o rodeia. A denominada explosão do 

conhecimento, o fluxo constante de informação, o crescente desenvolvimento da Ciência e 

da Tecnologia determinam transformações vertiginosas nos ambientes natural e humano 

(Santos, 1999). Neste contexto, tornam-se cada vez mais difíceis as escolhas e orientações 

e exige-se uma maior responsabilidade democrática na tomada de decisões. Para Santos 

(1999, 2001), a sociedade actual é profundamente marcada pelos avanços da Ciência e da 

Tecnologia, mas também pela globalização, pela cultura de massa, pela informação e pelo 

consumo. Trata-se de um conjunto de aspectos com acentuada influência na reestruturação 

cultural e civilizacional das sociedades contemporâneas, que a escola não pode deixar de 

acompanhar. 

Perante este quadro de constantes transformações, novos desafios se colocam, de 

facto, à educação e, em particular, à educação científica e tecnológica (Vieira, 2003). As 

necessidades das actuais sociedades reclamam da escola a capacidade de formar cidadãos 

conscientes dos problemas com que a Humanidade se depara e que exigem decisões 

individuais e colectivas fundamentadas e, ainda, a capacidade de orientar a actividade 

humana para uma perspectiva global, de desenvolvimento sustentável, que respeite e 

potencie as riquezas natural e cultural (Gil-Pérez, 1998; Paixão e Cachapuz, 1999; Gil-       

-Pérez, Vilches e Oliva, 2005). Para Gil-Pérez (1998), o principal papel da educação face a 

essas transformações científico-tecnológicas é o de assegurar uma formação adequada que 

permita, de forma global e coerente, fazer frente ao desenvolvimento dos povos, à 

consolidação dos sistemas democráticos e aos processos de mudança e de integração. A 
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este propósito, também Delors (1996) considera que a acção educativa deve ser orientada 

no contexto de uma realidade caracterizada pela mudança. Com efeito, o crescimento 

exponencial da informação, nomeadamente científica e tecnológica, acarreta novas 

exigências aos cidadãos, tais como flexibilidade, capacidade cognitiva, capacidade de 

actualização permanente, de participação e de decisão. Por isso, a escola deve não só 

fornecer os conhecimentos fundamentais para uma formação inicial dos cidadãos, mas 

também permitir e fomentar o desenvolvimento de capacidades necessárias ao processo 

sócio-construtivo da sua formação e auto formação. Isto é, cabe ao ensino formal preparar 

adequadamente os indivíduos ao nível dos saberes básicos e das competências 

indispensáveis a um processo continuado de aprendizagem ao longo da vida (Martins, 

2004). No caso particular da Ciência e para esta autora, o ensino deve orientar-se segundo 

princípios que garantam a promoção da literacia científica de todos os alunos, isto apesar 

de existirem na literatura muitas definições de literacia científica e este conceito ter 

evoluído nas últimas décadas. Na realidade, defende-se um modelo de educação que 

deverá valorizar a “ciência como cultura” (Godin, 1999), numa perspectiva em que o 

conhecimento científico é contextualizado na Sociedade, que o assimila como valor e 

modo da sua própria organização (Martins, 2002a). Nesse sentido e como defende Delors 

(1996), numa sociedade dominada pela Ciência e Tecnologia, impõe-se, necessariamente, 

uma educação científica como uma componente indispensável para a cultura do cidadão.  

Contudo e no dizer de Martins (2002b, p. 74), «é provavelmente consensual para 

educadores, cientistas e poder político que os resultados alcançados pela aprendizagem da 

ciência escolar não satisfazem os objectivos de educação das sociedades actuais». De facto, 

se a contemporaneidade se depara com claras mudanças no “ethos” da Ciência, não é 

aceitável, nem tão pouco legítimo, como refere Santos (1999), que os discursos 

curriculares continuem inalteráveis e alheios à necessidade de se promover um ensino em 

contexto, um ensino que deixe de perpetuar “velhas” ideias estereotipadas e despidas de 

controvérsia sobre os usos e costumes da Ciência. O ensino não tem conseguido dar 

resposta às necessidades da sociedade em geral, nem tão pouco às dos alunos como 

pessoas, em particular (Delors, 1996). Para Canavarro (2000), o sistema escolar, em muitos 

países, não está devidamente preparado para garantir aos jovens as condições favoráveis à 

sua formação científica e tecnológica. No dizer de Ramonet (1997), o sistema educativo, 

na maior parte dos casos, caracteriza-se por uma forte inércia que torna difícil a sua 
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adaptação a uma realidade em constante mutação. Para colmatar esta situação, cabe, 

urgentemente, desenvolver-se um trabalho concertado ao nível da formação de professores 

e da mudança de concepções sobre Ciência, Tecnologia e sobre o seu ensino, numa 

perspectiva de interacção Ciência-Tecnologia e Sociedade (Acevedo-Díaz e Acevedo-        

-Romero, 2002). Isto porque, como acrescenta Canavarro (2000), predominam, ainda, 

concepções subjacentes a uma prática didáctico-pedagógica centrada na transmissão de 

conhecimentos “já feitos”, em detrimento de outras que valorizem a prática dos processos 

de formulação de problemas e dos métodos científicos necessários à sua resolução. Esta 

ideia é igualmente reforçada por Martins (2004, p. 34), quando refere que o ensino formal 

das Ciências tem focalizado a sua atenção «no conhecimento de conteúdos e pequenos 

aditamentos de aspectos processuais, sendo praticamente tudo o resto omitido [...] as 

actividades de ensino têm-se direccionado para a compreensão de factos científicos e não 

para a resolução de problemas e processamento de informação». 

Com efeito, neste início de milénio, a cidadania integra um amplo leque de 

problemas de cariz comunitário que clamam por mudanças relevantes na educação em 

geral e, em especial, na educação científica. Para Santos (1999, 2001), o pleno exercício de 

uma cidadania responsável recusa uma aceitação acrítica de qualquer tipo de autoridade ao 

nível da Ciência e da Tecnologia. Procura, antes, a resolução de problemas com dimensões 

científicas e tecnológicas, em contextos mais vastos que se estendem para além do 

laboratório e das fronteiras das disciplinas e que revestem a Ciência de mais significado 

para o aluno. Impõe-se, nesse sentido, uma verdadeira reconceptualização do ensino das 

Ciências e a valorização de dimensões formativas e culturais que lutem por uma imagem 

escolar de Ciência que contemple os aspectos funcionais e pragmáticos do saber, bem 

como as questões sociais, políticas, económicas, filosóficas e éticas (Santos, 2001; Martín-

-Gordillo, 2005). 

Assim e como resultado de um esforço crescente de investigação e inovação no 

âmbito da Didáctica das Ciências, tem sido defendida uma nova perspectiva da 

aprendizagem centrada na resolução de problemas relevantes para o aluno, orientada pela 

pesquisa / investigação e que enfatiza a importância de um ensino das Ciências em 

contexto (Gil-Pérez, 1998). Este tipo de ensino é internacionalmente conhecido pela sigla 

“STS – Science-Technology-Society” e, no caso português, tem sido designado por 
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diferentes expressões: movimento, perspectiva, dimensão ou educação CTS – Ciência-       

-Tecnologia-Sociedade. 

 A educação nesta perspectiva vai além de uma aprendizagem de conceitos e teorias 

centrados em conteúdos canónicos, como meta fundamental, preconizando, antes, uma 

formação contextualizada e mais global do indivíduo, de modo a aproveitar os contributos 

de uma educação científica e tecnológica, por forma a facilitar a melhoria da qualidade de 

vida (Gil-Pérez, 1998; Martins e Veiga, 1999; Santos, 1999). Pretende, assim, no dizer da 

última autora referenciada, promover «uma alfabetização cultural e cívica através de uma 

alfabetização científica e tecnológica do cidadão» (p. 30). Trata-se, de facto, de introduzir 

uma nova forma de ensinar que rompa, em particular, com a visão de uma Ciência 

descontextualizada e arredada dos condicionalismos e interesses sociais (National 

Research Council – NRC, 1996). Desta concepção de ensino que aqui se advoga e que se 

insere no actual movimento internacional de reforma curricular do ensino das Ciências, 

têm derivado várias respostas educativas a problemas de pendor CTS que, nos anos 80, 

foram incluídas no denominado Movimento CTS. Esta expressão tem sido amplamente 

utilizada na literatura e integra diferentes formas de concepção do ensino e da 

aprendizagem das Ciências, mas, em todas elas, as múltiplas interacções Ciência-               

-Tecnologia-Sociedade assumem um enfoque central, quer nas temáticas a tratar quer no 

âmbito das questões-problema a resolver (Martins, 2000). Na verdade, o movimento CTS 

tem vindo a ganhar fulgor desde meados dos anos 80 e tende a questionar, essencialmente, 

a falta de abertura curricular a:  
i) conteúdos científicos não canónicos, permeados de valores e princípios; ii) laços entre 

experiências educacionais e experiências de vida; iii) combinações entre actividades educacionais e 

actividades práticas vicariantes; iv) formas de aceder a diferentes fontes de informação; v) recursos 

exteriores à escola; e vi) arenas de aprendizagem alargadas a aspectos tecnológicos e à sua interface 

com a Sociedade. (Santos, 2001, p. 17) 
As modalidades curriculares que neste movimento se preconizam são, de um modo 

geral, abordagens de ensino menos internalistas, de natureza holística, contextualizadas e 

que envolvem uma panóplia de aspectos, nomeadamente éticos, culturais, políticos, 

históricos, religiosos ... e, sobretudo, reflexões sobre a Ciência, a Tecnologia e a 

Sociedade, bem como sobre as múltiplas interacções implicadas no trinómio CTS (López- 

-Cerezo, 1998; Santos, 1999). Para Gil-Pérez e Vilches (2004), não é possível conceber 

adequadamente o papel dessas interacções senão na globalidade do enfoque que deve ser 
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dado ao ensino das Ciências. Vários autores e investigadores, de que são exemplo Gil-       

-Pérez (1998), Caamaño e Martins (2002), Cachapuz, Praia e Jorge (2000), Manaia (2001), 

Membiela (2002) e Martín-Gordillo (2005) consideram que, entre outras, as abordagens de 

ensino de cariz CTS despertam o interesse dos alunos pela aprendizagem das Ciências e 

proporcionam a adopção de atitudes mais positivas face à Ciência e à sua aprendizagem, 

numa óptica de interacção com outras áreas. 

No dizer de Santos (2001), a dimensão CTS em contexto educativo envolve 

sobretudo um esforço de projecção da aprendizagem para o contexto das realidades 

quotidianas, exigindo alterações estruturais que, para além da introdução de novos 

conteúdos e métodos de ensino, incorporem outros aspectos, nomeadamente: (i) formas de 

articulação entre o ensino científico e o ensino tecnológico; (ii) modos de articulação entre 

a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade; (iii) utilização criativa de materiais e 

conhecimentos científicos; e (iv) situações de debate que envolvam questões de natureza 

ética e cultural, uma vez que um currículo CTS deverá surgir também impregnado, entre 

outros aspectos, de cultura e valores. As alterações que aqui se advogam ao nível dos 

conteúdos / temas de ensino e também no âmbito das metodologias e atitudes deverão 

ocorrer, como defende López-Cerezo (1998), em todos os níveis de escolaridade e não 

apenas nos ensinos secundário e universitário. 

Refira-se, contudo, que a educação numa perspectiva CTS, enquanto finalidade 

educativa, não tem sido explicitamente integrada nos processos de ensino-aprendizagem 

das Ciências (Membiela, 1997; Membiela, 2002; Vieira, 2003). Embora já se encontre 

preconizada em vários documentos oficiais (Martins e Veiga, 1999), em Portugal, tal como 

acontece em muitos outros países, essa orientação não tem sido efectivamente 

concretizada. Apesar de algumas tentativas pontuais para se implementarem metodologias 

de índole CTS, nas escolas muito pouco se alterou (Caldeira, Otero e Landazábal, 2003). 

De acordo com Mendes e Rebelo (2004), não basta, de facto, um novo programa 

apresentar e fundamentar propostas que visam romper com anteriores paradigmas de 

ensino para que se modifiquem práticas há vários anos enraizadas. Portanto, não chega a 

conceptualização de novas finalidades para a educação, nem tão pouco a apresentação de 

propostas curriculares inovadoras, é também importante conhecer o que os professores 

pensam sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade e sobre a inter-relação destas áreas, bem 

como o modo como os docentes conjugam essas propostas nas suas práticas didáctico-       
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-pedagógicas (Cachapuz, Praia, Paixão e Martins, 2000; Acevedo-Díaz, Vázquez-Alonso, 

Manassero-Mas e Acevedo-Romero, 2002; Vieira, 2003). Nesse sentido, o presente estudo 

focaliza a sua atenção justamente no levantamento e caracterização de concepções e 

práticas de índole CTS de um grupo de professoras, num esforço de compreensão da sua 

relação e num intuito de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino das Ciências.   

 
1.2- FINALIDADE, QUESTÕES DO ESTUDO E OBJECTIVOS 

 

A investigação já realizada sobre a relação entre as concepções dos professores e   

as suas práticas didáctico-pedagógicas tem permitido realçar alguns resultados 

controversos. Para vários investigadores, como é o caso de Canavarro (2000), Acevedo-     

-Díaz, Acevedo-Romero, Manassero-Mas e Vázquez-Alonso (2002) e Vieira (2003), trata- 

-se de um campo de investigação bastante complexo que merece, ainda, muita atenção. 

Assim, pretende-se, com este estudo, contribuir para a compreensão da relação 

entre as concepções CTS de professores do Ensino Básico Português, nomeadamente do 1º 

e 2º ciclos, e as práticas didáctico-pedagógicas que implementam no ensino das Ciências. 

Em função desta finalidade e das principais linhas orientadoras do quadro teórico 

de referência (apresentado no capítulo 2 do presente trabalho), formularam-se três questões 

de investigação, para as quais este estudo procura encontrar resposta, nomeadamente: 
 

 Que concepções sobre CTS possuem os professores do 1º e 2º ciclos do Ensino 

Básico envolvidos no estudo? 
 

 Qual a importância que estes professores atribuem à interacção Ciência-              

-Tecnologia e Sociedade no desenvolvimento das suas práticas didáctico-pedagógicas? 
 

 Que relação é possível estabelecer entre as concepções sobre CTS dos 

professores do 1º e 2º ciclos do Ensino Básico envolvidos e as práticas didáctico-                

-pedagógicas que implementam? 
 

De acordo com as questões de investigação formuladas, pretende-se, pois, dar 

cumprimento aos seguintes objectivos do estudo: 
 

⌦ Caracterizar as concepções de professores do 1º e 2º ciclos do Ensino Básico 

sobre CTS; 
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⌦ Caracterizar as práticas didáctico-pedagógicas de professores do 1º e 2º ciclos 

do Ensino Básico; 
 

⌦ Identificar diferenças e/ou semelhanças nos dois níveis de ensino considerados 

(1º e 2º ciclos), no que se refere às concepções dos professores sobre CTS e às suas 

práticas didáctico-pedagógicas; 
  

⌦ Perspectivar a relação entre as concepções CTS dos professores e as práticas 

que implementam. 

 
1.3- IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

Os avanços do conhecimento científico e tecnológico e as alterações a que se tem 

assistido na vida em sociedade exigem, da Escola, novos desafios. Na verdade, as 

sociedades de hoje são profundamente marcadas pela Ciência e pela Tecnologia. Estas 

entram no quotidiano dos indivíduos pelas mais variadas formas, pelo que tem vindo a 

crescer a preocupação dos investigadores e especialistas em Educação em Ciências quanto 

à necessidade de formar indivíduos críticos e participativos, não apenas cientes da presença 

constante dos recursos científicos e tecnológicos no seu quotidiano, mas também capazes 

de tomar decisões em questões advindas do próprio desenvolvimento da Ciência e da 

Tecnologia (Martín-Gordillo, 2005).  

As novas tecnologias, por sua vez, afectam actualmente os diferentes ramos da 

Ciência, na medida em que não só permitem aumentar os canais de comunicação, como 

também aceleram os processos de recolha, compilação, organização e análise de dados 

(Pereira, 2002). Contudo, a Escola tende a confinar a Tecnologia ao contexto profissional e 

vocacional e só marginalmente tem aproveitado o seu contributo para a educação em geral 

(Santos, 1999). Segundo esta investigadora, «a forma como a sociedade usa na actualidade 

a Tecnologia exige que a escola promova o reencontro das construções e dos conceitos da 

Tecnologia e da Ciência» (p. 99). Nesse sentido, é função primordial da escola criar 

condições de resposta às novas necessidades sociais e do mercado de trabalho 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico – OCDE, 1989), 

assegurando aos jovens uma preparação adequada para melhor lidarem com as questões 

que afectam a sua vida. Isto significa, por um lado, a reestruturação dos planos curriculares 
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e dos programas, aliada a uma formação também adequada dos professores, e, por outro 

lado, a inovação do próprio acto educativo.  

Na verdade, a sociedade actual caracteriza-se por «propostas de actuação cada vez 

mais fortes, no sentido de um desenvolvimento interligado da Ciência e da Tecnologia» 

(Santos, 2001, p. 16), pelo que as propostas de actuação preconizadas pelo currículo não se 

deverão afastar de tal orientação. Antes, porém, deverão concretizar-se no sentido de se 

ultrapassar as tradicionais barreiras entre Ciência e Tecnologia, na medida em que a 

sociedade requer «pessoas cada vez mais informadas, capazes de compreender, de se 

desenvolver adequadamente num mundo impregnado pela ciência e pela tecnologia e de 

tomar decisões sobre os desenvolvimentos dessa ciência e tecnologia» (Solbes e Vilches, 

2000, p. 207). Deste modo e no dizer de autores como Gil-Pérez (1998) e Cachapuz, Praia 

e Jorge (2002), é hoje clara a importância de uma sólida cultura científica e tecnológica na 

emergência do progresso social que ela pressupõe. E «é precisamente por isso que a 

questão de uma adequada Educação em Ciência se coloca actualmente em toda a sua 

pertinência no âmbito da educação formal, não formal e mesmo informal» (Cachapuz et 

al., 2002, p. 21). Refira-se, a este propósito, que não é controverso o reconhecimento da 

importância da Ciência e da Tecnologia nas actuais Sociedades, mas continua a ser alvo de 

alguma polémica o modo como se deverá equacionar a educação formal e não formal em 

Ciência e Tecnologia, não só no âmbito escolar, mas também em contexto não escolar 

(Martins, Paixão e Vieira, 2004).  

A educação numa perspectiva de interacção Ciência - Tecnologia - Sociedade 

assume, nesse contexto, uma relevância cada vez maior ao nível da formação global de 

qualquer indivíduo. Para Martins (2003), o movimento CTS tem vindo a apresentar-se 

como uma aposta credível e viável que fundamenta o desenvolvimento de orientações 

curriculares, a concepção de recursos didácticos e a delineação e implementação de 

estratégias de ensino. Na visão desta autora, trata-se de uma proposta capaz de conquistar 

os nossos alunos, invertendo a tendência generalizada de desinteresse da maioria dos 

jovens face ao ensino das Ciências. A Escola vê-se, portanto, confrontada com a 

necessidade de promover um ensino em contexto, a partir de problemas de cariz científico 

e tecnológico e com implicações sociais e éticas. Um ensino que, para além dos conceitos e 

como sugere Martins (2002b), deverá valorizar a compreensão da repercussão da Ciência e 

das interacções CTS na vida de todos nós, bem como o favorecimento de uma cultura da 
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Ciência. Esta, no dizer de Caraça (2002), é a melhor garantia de estímulo ao espírito 

participativo na sociedade em que vivemos e é condição indispensável, como defende 

Gonçalves (2000), para o pleno exercício da cidadania. 

Neste sentido, como refere Membiela (2002), o principal objectivo da educação 

numa perspectiva CTS é a promoção da alfabetização científica e tecnológica, condição 

indispensável para uma participação activa nos processos democráticos que envolvem 

decisões e resolução de problemas. Contudo e não obstante esta perspectiva ser valorizada 

positivamente por professores, vários estudos reforçam a dificuldade destes em propor e 

desenvolver actividades com clara orientação CTS (Vieira, 2003). Para alguns autores, de 

que são exemplo Solbes, Vilches e Gil-Pérez (2002a), uma das principais dificuldades do 

corpo docente em integrar a dimensão CTS nas suas práticas tem a ver com a imagem e 

compreensão pública da Ciência e em particular com as concepções dos professores sobre 

a natureza da Ciência. 

No entanto e como defende Canavarro (2000), a investigação já realizada sobre a 

relação entre as concepções dos professores e as suas práticas tem permitido evidenciar 

resultados nem sempre concordantes. Enquanto alguns resultados sugerem uma possível 

ligação entre as práticas didáctico-pedagógicas dos professores e as suas concepções sobre 

a natureza da Ciência (Brickhouse, 1990; Gallagher, 1991; Hewson, Kerby e Cook, 1995), 

outros, porém, não permitem confirmar essa influência (Lederman e Zeidler, 1987; 

Lederman, 1999). 

 No primeiro caso, os investigadores sustentam a ideia de que a imagem e as 

concepções que os professores têm de uma disciplina parecem ser determinantes quanto ao 

modo de a ensinar e, consequentemente, nas atitudes que por via disso se desenvolvem nos 

alunos. Praia e Coelho (1998), a este propósito, salientam que as concepções que os 

professores possuem acerca da natureza da Ciência e da investigação científica influenciam 

a sua prática profissional, nomeadamente a planificação de estratégias e de actividades de 

ensino-aprendizagem. Esta posição, no entanto, não tem sido corroborada por todos os 

estudos desenvolvidos, sobretudo porque, em determinados casos, os professores embora 

possuam uma imagem adequada da Ciência e revelem concepções aceitáveis, não as 

transparecem nas práticas didáctico-pedagógicas que implementam (Lederman, 1999). 

 Deste modo e de acordo com a recomendação de vários investigadores, como são 

os casos de Vieira (2003) e de Acevedo-Díaz, Vázquez-Alonso, Acevedo-Romero e 
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Manassero-Mas (2002), é fundamental que se continuem a encetar esforços no sentido do 

esclarecimento dos resultados que os diferentes estudos sobre as concepções e práticas dos 

professores já evidenciaram. Assim, a presente investigação visa contribuir para 

aprofundar o estudo sobre as concepções CTS dos professores e a forma como estes 

estruturam as suas práticas didáctico-pedagógicas. Os resultados alcançados e o processo 

desenvolvido poderão constituir um contributo importante não só no processo de auto-       

-reflexão e formação pessoal e profissional dos sujeitos envolvidos e do próprio autor do 

estudo, sobretudo pelas oportunidades de reflexão que poderão ser despoletadas, mas 

também colaborar para os fundamentos dos programas de formação inicial e continuada 

dos professores, numa perspectiva de inter-relação Ciência - Tecnologia - Sociedade. 

Trata-se, assim, de empreender um esforço no sentido de investigar uma realidade que é 

complexa, procurando-se ajudar a esclarecer resultados ainda controversos, no sentido da 

melhoria da qualidade do ensino das ciências.  

 Refira-se, ainda, que a opção por envolver na presente investigação professores dos 

dois primeiros ciclos do Ensino Básico (1º e 2º ciclos) prende-se essencialmente com as 

seguintes razões: (i) a necessidade da educação em Ciências desde o início da escolaridade 

e a importância da sequencialidade que se espera logo nos dois primeiros ciclos de Ensino 

(Tenreiro-Vieira, 1999; Harlen, 2000; Martins, 2002b; Sá 2002; Vieira, 2003), por forma a 

evitar-se possíveis descontinuidades; e (ii) a experiência profissional do autor do estudo em 

ambos os ciclos, uma vez que possui formação que o habilita a exercer actividade docente 

no 1º e no 2º ciclos do Ensino Básico. Desta forma, pareceu-lhe importante que o estudo 

envolvesse professores destes dois níveis de ensino para que os resultados pudessem de 

algum modo também ser integrados na sua actividade profissional. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO DE LITERATURA 

 
 Este capítulo, de acordo com a revisão de literatura efectuada, encontra-se 

estruturado em quatro secções que correspondem a temáticas consideradas relevantes no 

âmbito do presente estudo: (i) educação em ciências nos primeiros anos de escolaridade; 

(ii) educação CTS: novos horizontes para uma alfabetização científica e tecnológica; (iii) 

concepções de professores sobre CTS; e (iv) práticas didáctico-pedagógicas em Educação 

CTS. 

 
2.1- EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NOS PRIMEIROS ANOS DE ESCOLARIDADE 

 

A educação científica é hoje uma componente essencial dos currículos do ensino 

obrigatório e serão provavelmente razões de natureza educacionais, económicas, sociais e 

políticas a determinar que assim aconteça. Por esse motivo, é consensual, entre os vários 

investigadores e organizações dedicadas à educação científica, que a educação para a 

literacia científica se deve desenvolver desde os primeiros anos da escolaridade. Como 

refere Martins (2002b), é importante começar desde cedo o ensino formal das ciências. 

Escreve esta autora que «aprender ciências desde os primeiros anos parece ser uma via 

promissora para mais e melhores aprendizagens no futuro» (p. 18). 

Na verdade, existem evidências que as atitudes da criança perante a Ciência se 

formam bastante cedo e que estas tendem a ser definidas por volta dos 11, 12 anos (Harlen, 

1985). Por outro lado, esta autora defende que as crianças desenvolvem ideias acerca do 

mundo que as rodeia, logo nos primeiros anos das suas vidas. Se essas ideias forem 

baseadas em observações casuais, constituirão ideias não científicas (concepções 

alternativas ou intuitivas), as quais se revelam, por vezes, muito resistentes à mudança 

(Duschl, 1997; Harlen, 2000). A este propósito, Sá (2002) defende que quanto mais tempo 

as concepções intuitivas das crianças permanecerem intocáveis, mais resistem a ceder o 

seu lugar ao conhecimento científico. Assim, a educação em Ciências não só dará às 

crianças oportunidade de modificar as suas ideias, como também as levará a tornarem-se 

cépticas em relação àquilo que se considera verdade antes de se testar (Harlen, 1985). 
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Nestas idades, como salienta Sá (2002), o pensamento das crianças está fortemente 

ligado à acção sobre os objectos concretos – os alunos aprendem fazendo e aprendem 

pensando sobre o que fazem. Assim e em contexto educativo, a Ciência promove 

oportunidades excelentes para uma aprendizagem centrada na acção e na reflexão sobre a 

própria acção. Sem oportunidades de realizar actividades científicas, o pensamento das 

crianças acerca do meio físico-natural fica limitado a um mundo de impressões subjectivas 

que não raramente se cristalizam para o resto da vida (Sá, 2002). 

A este nível, são várias as razões que é possível sistematizar para o ensino das 

Ciências desde cedo: (i) permite desenvolver a curiosidade acerca do mundo natural, 

criando um sentimento de admiração, entusiasmo e interesse pela Ciência e pela actividade 

dos cientistas (ME-DEB, 2001; Cachapuz et al., 2002; Martins, 2002b; Bueno, 2003); (ii) 

possibilita o desenvolvimento de capacidades úteis para aprendizagens futuras de Ciências, 

como a capacidade de questionar o comportamento humano perante o meio, assim como o 

impacto da Ciência e da Tecnologia no ambiente e na nossa cultura (ME-DEB, 2001; 

Martins, 2002b). De facto, o ensino das Ciências oferece um poderoso meio para a 

promoção de capacidades de reflexão, argumentação e julgamento das crianças, 

auxiliando-as a pensar logicamente e a resolver os problemas práticos do seu dia-a-dia 

(Charpak, 1996; UNESCO, 1999); (iii) constitui uma via para a construção de uma 

imagem adequada da Ciência, caminhando-se no sentido da alfabetização científica e 

tecnológica dos cidadãos, condição indispensável para uma tomada de decisões 

fundamentada nos mais variados domínios, nomeadamente na promoção de hábitos de vida 

saudáveis, na preservação do meio e no desenvolvimento sustentável, entre outros 

(Martins, 2002b; Bueno, 2003); (iv) possibilita a aquisição de uma compreensão global e 

alargada das ideias mais importantes e das explicações da Ciência, bem como dos 

procedimentos da investigação científica, de modo a promover-se a confiança na 

abordagem de questões científicas e tecnológicas (ME-DEB, 2001); e (v) cria a 

possibilidade de transferir muitos dos valores formativos da própria Ciência a outros 

contextos e situações do quotidiano (Bueno, 2003). 

Fumagalli (1998), por sua vez, destaca três razões de ordem social que, em seu 

entender, justificam a pertinência do ensino das Ciências, desde os primeiros anos de 

escolaridade, nomeadamente: (i) aprender é um direito de todas as crianças, pelo que privá-

-las do ensino das Ciências é negar-lhes um direito seu; (ii) sendo que a cultura inclui o 
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conhecimento científico, este deverá obrigatoriamente ser parte constitutiva do 

conhecimento escolar; e (iii) o conhecimento científico permite-nos melhorar a qualidade 

da interacção que estabelecemos com os outros e com o meio natural envolvente. 

A este propósito, Ward (1989) sublinha que o poder da Ciência não se restringe às 

coisas estritamente científicas, mas manifesta-se sobretudo no modo como se pensa, age e 

acredita em termos científicos, quando se é confrontado com os diferentes problemas do 

quotidiano. No dizer de Martins (2002b, p. 39), «privar as crianças do acesso a formas 

científicas de pensar é privá-las de uma parcela importante das sociedades 

contemporâneas. Seria pois uma forma de discriminação social». Assim e como defendem 

autores como Martins (2002b) e Cachapuz e colaboradores (2002), importa fomentar, 

desde o início da escolaridade, a curiosidade natural dos alunos e o seu entusiasmo pela 

Ciência e pela Tecnologia, sendo, para tal, uma perspectiva sistémica do conhecimento a 

mais indicada. «Trata-se pois de contextualizar e humanizar a Ciência escolar para que 

mais facilmente e mais cedo se desperte o gosto pelo seu estudo» (Cachapuz et al., 2002, p. 

46). Para estes autores e em particular no que se refere aos alunos mais pequenos, é muito 

importante a exploração dos seus saberes do dia-a-dia como ponto de partida já que é por 

aí que estes mais facilmente poderão reconhecer os contextos e história pessoal a que 

eventualmente estão ligados e, consequentemente, aumentar a sua motivação. 

Deste modo, a escola não pode ignorar as ideias, os modelos interpretativos e as 

explicações sobre o mundo físico-natural que as crianças trazem para o contexto da sala de 

aula e que resultam de uma longa elaboração pessoal e espontânea a partir das suas 

vivências quotidianas. Contudo, é importante, como enfatiza Harlen (2000), orientar as 

crianças pequenas no sentido destas atribuírem um verdadeiro significado aos 

acontecimentos, objectos e materiais particulares que as rodeiam. Essa procura de 

significados possibilita-lhes a construção de “pequenas ideias”, assim denominadas por 

dizerem respeito apenas a acontecimentos específicos, abordados num contexto restrito, 

carecendo, portanto, de aplicação em contextos mais amplos. 

À medida que a experiência das crianças se alarga e estas vão gradativamente 

identificando e construindo relações e associações é possível ampliar as “pequenas ideias”, 

possibilitando a aquisição de algumas “grandes ideias”, estas com maior aplicabilidade. 

Harlen (2000) considera que, com crianças pequenas, a progressão em termos dos 

conteúdos de ensino deverá ser encarada segundo três pontos de vista - da descrição à 
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explicação, das pequenas às grandes ideias, das ideias pessoais às ideias partilhadas: (i) à 

medida que a criança vai crescendo e progredindo no desenvolvimento de competências de 

natureza diversificada, aumenta-se o número de situações semelhantes analisadas, as ideias 

vão-se construindo e as interpretações podem ir adquirindo um carácter mais explicativo e 

menos descritivo; (ii) cada vivência concreta efectuada por uma criança deverá conduzir a 

uma ideia que possibilite atribuir sentido à observação e à experiência realizada. 

Posteriormente, essa ideia tornar-se-á maior, ou seja, mais ampla e aplicável, a partir do 

momento em que a criança a relacionar com outras ideias, mediante o desenvolvimento de 

várias experiências; e (iii) as interacções da criança com outras crianças e com os adultos 

permitem-lhe a partilha, a comunicação e a comparação de impressões, a negociação e a 

construção de novas ideias, alargando as suas e descentrando o seu modo, por vezes único, 

de ver as coisas. 

 Nesta perspectiva, torna-se, pois, fundamental que os professores estejam 

conscientes da importância da aprendizagem das Ciências, desde os primeiros anos, tendo 

em vista uma cultura científica de base (Charpak, 1996). Assim, no âmbito dessa cultura 

científica de base, importa, também desde cedo, envolver os alunos no desenvolvimento de 

actividades práticas do tipo investigativo que permitam, como refere Martins (2002b), uma 

abordagem multi e interdisciplinar dos problemas, sempre que possível numa perspectiva 

CTS. Trata-se de um ensino que promove a aproximação das crianças à natureza da 

actividade científica, a partir de situações-problema, para as quais não existem respostas 

imediatas e que exigem a concepção e a aplicação de um plano de acção, isto porque, 

acrescenta a autora, a realização de “experiências avulsas” ou de “experiências pela 

experiência” não permite concretizar os propósitos de uma verdadeira educação científica 

de base. 

O trabalho prático do tipo investigativo, potencialmente rico numa abordagem CTS 

do ensino das Ciências, pode desenvolver nos alunos diferentes tipos de competências, 

nomeadamente conhecimentos, capacidades, atitudes e valores. A imaginação, a 

sistematização, a reflexão e a análise, o pensamento crítico e o reconhecimento dos limites 

da validade das conclusões são algumas dimensões que o trabalho investigativo consegue 

promover (Martins, 2002b). A figura que se apresenta na página seguinte pretende realçar 

a importância da articulação deste conjunto de dimensões e a necessidade de promover nos 
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alunos, desde cedo, «a conquista, por esforço próprio, do exercício do pensar» (Cachapuz, 

Praia e Jorge, 2001, p. 22).  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Figura 2.1 - Esquema construído a partir das ideias de Martins (2002b), relativamente ao 

trabalho prático do tipo investigativo. 

 

 Perante uma situação - problema para a qual a criança não encontra uma resposta 

imediata, a concepção e a implementação de um plano de acção, num esquema de trabalho 

prático do tipo investigativo, permitirá, no dizer de Martins (2002b), potenciar o 

desenvolvimento de um leque de dimensões que se articulam e se concretizam mediante o 

exercício do pensar. As respostas para as questões que integram a figura anterior têm 

subjacente todo o processo de desenvolvimento de cada uma das dimensões em foco 

(imaginação, sistematização, reflexão, análise, avaliação e reconhecimento dos limites da 

validade da conclusão).  

 De facto, a pertinência do desenvolvimento de projectos de cariz investigativo em 

contexto escolar, desde os primeiros anos de escolaridade, decorre da própria necessidade 

 

IMAGINAÇÃO 
Como resolver a questão? 

 

SISTEMATIZAÇÃO 
Como recolher e organizar 
os dados?  

 

REFLEXÃO E ANÁLISE 
O que querem dizer estes 
dados? 

AVALIAÇÃO  
O procedimento usado terá 
sido adequado? 

RECONHECIMENTO DOS 
LIMITES DA VALIDADE DA 

CONCLUSÃO 
Qual a resposta e em que 
condições é válida? 

A
C

Ç
Ã

O
 N

O
 PEN

SA
R

  D
EPO

IS D
E  FA

ZER
A

C
Ç

Ã
O

 N
O

 P
EN

SA
R

 P
A

R
A

 F
A

ZE
R

 



 16

de orientar os alunos para a compreensão dos processos de investigação científica e da 

prática desta actividade (Miguéns, 1999; Pedrosa, Gonçalves, Henriques e Mendes, 2004). 

Por outro lado, requer a exploração e o aprofundamento dos processos de construção de 

conhecimento científico, prestando-lhes mais atenção e dedicando-lhes mais tempo. Neste 

âmbito é importante designadamente formular questões de investigação, delinear o 

planeamento de procedimentos adequados, promover a sua discussão, desenvolver esses 

procedimentos e «defender as pretensões de conhecimento assim elaboradas» (Pedrosa et 

al., 2004, p. 112). 

 Em síntese, parece ser efectivamente consensual entre os vários investigadores o 

reconhecimento da importância da Educação em Ciências desde o início da escolaridade. 

Esta afigura-se indispensável no processo de alfabetização científica e tecnológica dos 

cidadãos, face às exigências individuais e sociais da sua própria formação. 

 
2.2- EDUCAÇÃO CTS: NOVOS HORIZONTES PARA UMA ALFABETIZAÇÃO 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
  

 A sociedade actual, muitas vezes denominada de sociedade da informação e da 

comunicação, exige, cada vez mais, profissionais com elevada qualificação tecnológica e 

com uma grande capacidade de aprendizagem e de adaptação a novos contextos. Por outro 

lado, necessita, também, de cidadãos com uma formação científica básica que lhes permita 

opinar e ser capazes de tomar decisões sobre muitos problemas da sociedade em que vivem 

ou, simplesmente, da sua própria vida (Gómez-Crespo, Gutiérrez-Julián, Martín-Díaz e 

Caamaño, 2000). Para Santos,  
 [...] é a necessidade de compreensão de questões sociais relacionadas com a Ciência e com a 

Tecnologia que exige que as pessoas sejam científica e tecnologicamente alfabetizadas. Por sua vez, 

essa necessidade é largamente determinada pelo facto da Ciência e da Tecnologia serem 

empreendimentos com influências significativas quer na vida privada quer na vida pública. (1999, p. 

202)  

  Neste início de milénio urge, portanto, promover-se a alfabetização científica e 

tecnológica dos nossos alunos, por duas razões fundamentais: por um lado, a velocidade 

com que se operam as novas revoluções científicas e, por outro lado, a importância do 

papel da Ciência e da Tecnologia na configuração de uma cidadania responsável e 

democrática (Marco-Stiefel, Orcajo e González, 2000). No dizer de Santos (2004, p. 16), a 
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promoção de uma cidadania democrática pressupõe a concretização efectiva de «actos 

educativos democráticos, participativos, activos, conscientes, intencionais e sistemáticos 

que procuram induzir em cada potencial cidadão o indispensável para tornar-se cidadão de 

facto». Estes actos educativos, orientados para a promoção de uma cidadania democrática, 

deverão ser desenvolvidos numa multiplicidade de contextos, que vão desde a família e as 

instituições educacionais, aos locais de trabalho e às colectividades locais, entre outros 

(Conselho da Europa, 1999). Quanto às estratégias a seguir, o debate de temáticas 

controversas e a análise de argumentos que possam ajudar a desenvolver capacidades 

indispensáveis à tomada de decisões, que poderão mesmo vir a influenciar medidas 

políticas a implementar, parecem assumir, nesse sentido, especial relevância (Martins, 

2004; Martín-Gordillo, 2005). 

 Neste quadro de participação democrática que aqui se prioriza, a perspectiva CTS 

do ensino das Ciências revela-se particularmente importante ao pretender promover a 

literacia científica e tecnológica dos cidadãos, no sentido de uma participação efectiva no 

processo democrático de tomada de decisões (Membiela, 1995, 1997, 2002; Yager, 1996; 

Cid, Membiela, Nogueiras e Vidal, 2004), e ao proporcionar aos alunos ferramentas 

indispensáveis à resolução de uma ampla constelação de problemas concretos da vida 

comunitária relacionados com a Ciência e a Tecnologia. Para Martín-Gordillo (2005), uma 

“democracia viva” pressupõe cidadãos activos e com capacidade de participação nas 

decisões que afectam o seu quotidiano. 

A capacidade de tomar decisões constitui, de facto, um dos objectivos de muitos 

currículos de Ciências (Acevedo-Díaz, Acevedo-Romero, Manassero-Mas, Oliva, Paixão, 

e Vázquez-Alonso, 2004). No entanto, para que essa capacidade seja verdadeiramente 

educada é necessário, como defendem Zeidler, Sadler e Simmons (2003), que se preste 

mais atenção à educação científica e aos aspectos sociais, culturais, emotivos e mesmo 

morais, isto para além dos atitudinais e axiológicos, como, aliás, tem sido advogado pelo 

movimento CTS (Acevedo-Díaz et al., 2002; Martín-Gordillo e Osorio, 2003; Martín-        

-Gordillo, 2005). 

 Contudo e embora a perspectiva CTS seja valorizada por diferentes autores, não 

parece que esteja a ser verdadeiramente integrada nas práticas didáctico-pedagógicas da 

generalidade dos professores, a avaliar, sobretudo, pelo desinteresse que muitos alunos 

revelam pela Ciência. De facto, vários estudos apontam para o desajuste entre a Ciência 
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que se ensina na escola e as efectivas necessidades dos alunos e da própria sociedade. 

Alguns investigadores chamam justamente a atenção para um desinteresse progressivo 

relativamente à Ciência por parte dos estudantes ao longo da sua escolarização (Yager e 

Penich, 1983; James e Smith, 1985; Charpak, 1996; Solbes e Vilches, 1997; Cachapuz et 

al., 2002; Martins, 2002a, 2002b, 2003, 2004; Martins, Paixão e Vieira, 2004; Fourez, 2002 

e Sjoberg, 2003, estes dois últimos autores referenciados por Acevedo-Díaz, 2004; Pereira 

e Paixão, 2004). Outros salientam a existência de imagens negativas que alguns alunos 

possuem da Ciência (Solbes e Vilches, 1992; Aikenhead, 2002). Estas imagens negativas 

afastam a Ciência da sociedade em que os alunos vivem e da sua realidade quotidiana, 

sendo, muitas vezes, por eles responsabilizada por grande parte dos males que a todos 

afectam (perigo nuclear, contaminação do meio ambiente, etc). Para autores como Charpak 

e Broch (2002) e Dias de Deus (2003), a rejeição do conhecimento científico e a ignorância 

que tal atitude acarreta poderão ser consideradas como as principais causas do 

subdesenvolvimento de um país. Inversamente  e como reforçam Gómez-Crespo e outros 

(2000), existem, ainda, grupos de alunos que manifestam uma excessiva confiança perante 

a Ciência e os cientistas, chegando a considerá-los capazes de resolverem qualquer 

problema. Para estes autores e em muitas ocasiões, este prestígio desmesurado da Ciência e 

dos cientistas é mesmo utilizado nos meios de comunicação social com fins meramente 

publicitários, sob o lema “isto está cientificamente demonstrado...”. 

 Na verdade e como defendem Cachapuz e colaboradores (2002), aparentemente, a 

importância da Ciência e da Tecnologia nas sociedades contemporâneas pareceria razão 

mais que suficiente para mobilizar o interesse dos jovens e despertar vocações. Porém, no 

que diz respeito a Portugal, só um reduzido número de alunos acaba por enveredar por 

estudos e profissões de índole científico/tecnológica e, para muitos destes, como salientam 

os últimos autores, os resultados da investigação apontam no sentido de uma medíocre 

formação científica e tecnológica. Esta realidade, que aliás acontece em muitos países, e o 

aumento de movimentos sociais anti-científicos deverão ser, no dizer de autores como 

Martins (2004), Martins, Paixão e Vieira (2004), urgentemente combatidos, por forma  a 

prosseguir-se a alfabetização científica e tecnológica aqui defendida. 

  Lévy-Leblond (2001) adverte, a este propósito, que para que a Ciência sobreviva é 

fundamental torná-la menos técnica e devolver-lhe uma vertente filosófica e até ética, caso 

contrário, poderá ser vítima do seu próprio sucesso. Nesse sentido, Mayor (1999) destaca a 
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necessidade de uma reflexão ética que envolva o estudo e o juízo sobre a conduta humana, 

isto é, sobre a conduta de quem faz a Ciência e para quem ela se faz. Para Caro (2001), 

importa que a educação científica seja mais “sedutora”, de modo que a  Europa permaneça 

menos céptica em relação à Ciência. Para isso, no seu dizer, a modernidade deverá apostar 

num esforço de cooperação na Sociedade entre a Ciência, a Tecnologia, a Arte e a Ética.   

 Na Declaração final da Conferência Mundial sobre “Ciência para o século XXI: um 

novo compromisso”, realizada sob a égide da UNESCO em 1999 e cujo título é já de si 

bastante sugestivo, salientam-se vários considerandos que apelam à “responsabilidade 

social dos cientistas” e ao compromisso com elevados padrões éticos, entre os quais se 

destacam os seguintes: (i) o imperativo da Ciência se tornar bem partilhado no século XXI; 

(ii) a necessidade cada vez maior do conhecimento científico nas decisões públicas e 

privadas; (iii) o acesso ao conhecimento científico para fins pacíficos, desde cedo na vida, 

como parte do direito à educação; (iv) a evidência de que o futuro da humanidade se vai 

tornar mais dependente da produção, distribuição e uso equitativos do conhecimento do 

que jamais foi; (v) o actual processo de globalização e o papel estratégico que nele tem o 

conhecimento científico e tecnológico; (vi) o respeito que a investigação científica e o uso 

de conhecimento científico devem ter pelos direitos humanos e a dignidade dos seres 

humanos; (vii) o contributo indispensável da Ciência à causa da paz e do desenvolvimento 

e à segurança mundial; (viii) a responsabilidade especial que os cientistas e outros agentes 

têm na tentativa de evitar aplicações da Ciência que sejam eticamente erradas ou tenham 

impactos adversos; e (ix) a necessidade de praticar e aplicar as Ciências de acordo com 

requisitos éticos apropriados. 

 Deste modo, afigura-se como imprescindível a aproximação da Ciência que se 

ensina na escola às reais necessidades e interesses dos estudantes e da própria sociedade. 

Nessa óptica, o ensino deverá despertar o deslumbramento pelas Ciências que é 

fundamental para que os alunos possam enveredar por carreiras de índole 

científico/tecnológica (Gennes, 2001; Fensham, 2002a, 2002b) e contribuir para uma 

formação de pendor mais global e, portanto, mais eficaz num tratamento integrado dos 

problemas e situações (Galvão e Freire, 2004). Há que evitar, por isso, uma visão 

descontextualizada da Ciência, que constitui uma grave e empobrecedora deturpação da 

actividade dos cientistas e que origina o desenvolvimento de atitudes negativas face à 

Ciência e à sua aprendizagem (Gil-Pérez e Vilches, 2004). 
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  A escola, como referem Pozo e Gómez-Crespo (1998), deixou de ser a única 

depositária do saber, uma vez que os alunos podem aceder à informação através de formas 

mais cómodas e atractivas, como é o caso da televisão, do cinema e da Internet, mas 

continua a ser fundamental, na medida em que pode e deve ajudar os alunos a 

compreender, fundamentar e dar sentido a essa informação. De facto, sendo certo que a 

escola não constitui a única via para a formação de uma cultura científica de base, também 

não é menos certo, no dizer de Cachapuz e colaboradores (2002), que é na escola que se 

podem edificar as bases dessa cultura. Para Martins (2004, p. 42), a escola, não sendo 

efectivamente o único local de aprendizagem, continua a ser «um lugar de eleição de 

aprendizagens, em particular daquelas que exigem actividades estruturadas». Nesse 

sentido, urge alterar-se o ensino das Ciências, pois este não tem conseguido oferecer  uma 

cultura científica e tecnológica adequada a todos os alunos da escolaridade obrigatória, 

nem tão pouco motivar para o prosseguimento de estudos e percursos académicos e 

profissionais de índole científico / tecnológica (Cachapuz et al., 2002). De acordo com 

estes autores, para este panorama muito tem contribuído um ensino das Ciências que: (i) 

não se insere numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida: começa muito tarde e 

termina demasiado cedo; (ii) não contempla articulações de natureza CTS e é fortemente 

marcado por uma visão positivista da Ciência; (iii) valoriza essencialmente os ambientes 

formais (escola), ignorando os centros de Ciência, museus de Ciência e outros ambientes 

igualmente fundamentais; (iv) premeia o domínio de um corpo de conhecimentos, 

desvalorizando o desenvolvimento de competências e atitudes científicas, e privilegia a 

extensão e não a profundidade nas abordagens programáticas; e (v) ainda pouco recorre às 

novas tecnologias da informação e da comunicação. Portanto, um ensino de carácter 

transmissivo, não experimental, onde a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a 

investigação estão praticamente ausentes. 

 No quadro das mudanças que se advogam para o ensino das Ciências, incluir as 

relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade nos currículos não só permitirá 

proporcionar aos alunos uma formação científica de base, com visões mais adequadas da 

Ciência e do próprio trabalho dos cientistas, mas também contribuir decisivamente para a 

formação de cidadãos capazes de livremente opinar sobre os mais variados problemas e 

temas do seu quotidiano, com fundamentos e conhecimento de causa (Acevedo-Díaz, 

2001a; Aikenhead, 2002; Membiela, 2002; Pedrosa e Henriques, 2003; Martín-Gordillo, 
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2005). Nesta linha de pensamento, vários investigadores defendem que o movimento CTS 

para o ensino das Ciências visa essencialmente educar para uma participação activa do 

cidadão em assuntos de pendor tecnocientífico e de interesse social (Acevedo-Díaz, 

Vázquez-Alonso e Manassero-Mas, 2002; Martín-Gordillo e Osorio, 2003; Galvão e 

Freire, 2004; Martín-Gordillo, 2005). Por outro lado, a inclusão de relações CTS nos 

currículos, evitará rupturas drásticas entre a Ciência e a Tecnologia e poderá constituir um 

elemento de motivação por parte dos alunos (Gómez-Crespo et al., 2000; Cachapuz et al., 

2000; Manaia, 2001; Santos, 2001; Caamaño e Martins, 2002; Martín-Gordillo, 2005). 

Numa concepção CTS do ensino das Ciências, aponta-se verdadeiramente para  
[...] currículos deliberativos que enfatizem a discussão de questões sociocientíficas controversas e a 

decisão centrada em questões éticas de tipo CTS. [...] Condições curriculares que proporcionam 

oportunidades, responsabilidades e experiências de vida propícias a articular uma alfabetização 

científica a uma alfabetização tecnológica, intencional e valorativa, que, por sua vez, ocupe um 

papel relevante na construção de uma alfabetização cívica e cultural. (Santos, 2004, p. 18) 

 No âmbito desta alfabetização científica e tecnológica, condição indispensável para 

o exercício pleno de uma cidadania democrática, importa que os temas / conteúdos a 

seleccionar ao nível dos processos de ensino / aprendizagem das Ciências, como defende 

Membiela (1997), tenham em linha de conta um conjunto de critérios, nomeadamente: (i) 

que sejam temas / conteúdos com aplicação na vida actual dos alunos; (ii) que revelem 

adequação ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes e à sua maturidade social; (iii) que 

sejam relevantes para o mundo actual e para o futuro dos alunos; e (iv) que se orientem 

para os seus interesses. A este propósito e no dizer de Jiménez (2003, p.16), é importante 

não esquecer que «o conhecimento conceptual depende do contexto em que se aprende e 

usa».  

 Assim e no que se refere à metodologia de abordagem desses temas / conteúdos, é 

indiscutível a importância do recurso a toda uma variedade de estratégias de ensino / 

aprendizagem (Cachapuz et al., 2002; Membiela, 2002), que apostem na máxima 

interacção em contexto de sala de aula, na resolução de problemas de forte pendor CTS 

(Galvão e Freire, 2004; Martín-Gordillo, 2005) e, deste modo, na vivência e promoção de 

uma cidadania democrática que fomente oportunidades de educação “em Ciência”, “sobre 

a Ciência” e “pela Ciência” (Santos, 2004). De acordo com a conceptualização desta 

investigadora (p. 20), a “educação em Ciência” centra a sua atenção “na selecção e 

estruturação de conteúdos facilitadores do discorrer e da acção”. Conteúdos que, para além 
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do conhecimento em si, procuram enfatizar “o valor de uso dos conceitos científicos, a 

riqueza da experiência humana em toda a sua diversidade e a variedade e padrões éticos e 

estéticos”. A “educação sobre Ciência” valoriza os processos, as convicções, mas também 

os valores e todo o contexto social, tecnológico, cultural, político e ético em que o 

conhecimento é gerado e usado. A “educação pela Ciência” visa, sobretudo, preparar 

adequadamente o aluno para uma intervenção activa e fundamentada numa sociedade 

tecnocientífica. Para isso, recorre “a diferentes fontes de informação, a aprendizagens 

vicariantes e práticas, a reflexões sobre a responsabilidade social da ciência e da técnica, a 

uma aprendizagem centrada em tomadas de decisão e em acções responsáveis”. Existe, 

aqui, uma permanente interacção entre o mundo da Ciência e a esfera do quotidiano, numa 

preocupação que se articula no sentido de efectivar uma melhor compreensão da natureza 

da Ciência – uma das componentes essenciais da alfabetização científica e tecnológica e da 

própria educação CTS  (Acevedo-Díaz et al., 2004).  

 Neste sentido, perspectivas de educação em Ciências consonantes com visões 

adequadas do actual empreendimento científico configuram inovações profundas, que 

deverão integrar em particular as dimensões de educação pelas e sobre as Ciências (Santos, 

2001). A educação em Ciências, ainda que necessária, é insuficiente para «apreciar, 

compreender e tomar posições acerca de problemas actuais com dimensões científicas e 

tecnológicas» (Pedrosa et al., 2004, p. 110). No dizer de Pedrosa e colaboradores (2004), a 

inovação da educação científica passa, fundamentalmente, pela articulação destas três 

dimensões de educação pelas e sobre Ciências com educação em Ciências. Só assim 

poderão ser desenvolvidos nos alunos não apenas conhecimentos, mas também 

capacidades, valores, normas e atitudes que lhes permitam tomar posições fundamentadas 

em problemas actuais e pertinentes, das esferas global e local e de índole científica e 

tecnológica (Esteban, 2003). Trata-se, de facto, de promover a literacia científica dos 

estudantes, num trabalho que apela à cooperação entre investigadores e professores de 

Ciências (Cachapuz et al., 2002; Pedrosa et al., 2004), e que deverá perspectivar-se para a 

“participação pública e tomadas de decisões comunitárias que, por seu lado, ajudam as 

comunidades a conseguirem as suas metas de sustentabilidade” (UNESCO, 2004). Com 

efeito e em consonância com o que tem sido preconizado para a Década da Educação para 

o Desenvolvimento Sustentável (2005 – 2014), instituída pelas Nações Unidas e cuja 

promoção será da responsabilidade da UNESCO, importa, como defendem Gil-Pérez e 
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outros (2005, p. 92), «converter os cidadãos e cidadãs em impulsionadores e sujeitos 

activos das mudanças que tornam possível a sobrevivência da espécie e a plena 

universalização dos Direitos Humanos». 

  Deste modo, é fundamental que se faça da sala de aulas de Ciências um espaço 

comunitário, de participação crítica, de resolução de problemas, de integração e síntese, em 

diferentes domínios, e não apenas a nível de conteúdos (Santos, 2004). Nesse sentido, para 

se transformar a sala de aulas de Ciências em espaços democráticos e de vivência 

experimental de cidadania, espaços onde se resolvem problemas “autênticos” e de natureza 

CTS, assume relevância a planificação cuidada das unidades didácticas, sem descurar as 

estratégias a seguir, por forma a conceber-se devidamente as interacções entre professor e 

alunos e entre estes, bem como todo o clima de sala de aula que importa priorizar. Para 

Jiménez (2003), nesta conceptualização do ensino das Ciências, a resolução de problemas 

“autênticos” reclama especial destaque. Segundo esta autora, uma actividade poderá ser 

considerada um problema “autêntico” e, portanto, adequada para contextos de ensino das 

Ciências se contemplar três características fundamentais: (i) Contexto: se implicar o 

interesse dos alunos e envolver situações familiares e do seu quotidiano; (ii) Abertura: se 

se tratar de um problema pouco estruturado, aberto, como acontece com a maioria dos 

problemas da vida real. A sua abertura pode ser entendida de diferentes formas, como a 

variedade de soluções ou produtos finais, ou como diferentes processos ou caminhos a 

seguir para a sua resolução; e (iii) Processo de resolução: se envolver uma relação entre os 

dados disponíveis e as possíveis soluções e se implicar a integração de conhecimentos de 

diferentes áreas. 

 A figura que se apresenta na página seguinte, de acordo com a conceptualização de 

Jiménez (2003), pretende evidenciar as três dimensões consideradas relevantes no âmbito 

do desenho dos problemas a explorar.  
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 Figura 2.2 - Dimensões de um problema “autêntico” (Adaptada de Jiménez, 2003). 

 

 Ainda no que se refere às principais orientações metodológicas a seguir pelos 

professores no ensino das Ciências, Mendes, Rebelo e Pinheiro (2004), de acordo com 

autores como Carpena e Tárraga (2002), Acevedo-Díaz, Vázquez-Alonso e Manassero-      

-Mas (2003), Cachapuz e outros (2002), Solbes, Vilches e Gil-Pérez (2002b), sistematizam 

um conjunto de ideias sobre essas orientações na educação CTS de que os seguintes pontos 

procuram dar conta: (i) é indiscutível a importância do papel do aluno, dos seus 

conhecimentos prévios, vivências, expectativas e objectivos nos processos de ensino; (ii) 

os professores devem valorizar a exploração de interacções de índole CTS, mediante 

actividades relacionadas com os contextos reais, significativas para o aluno e facilitadoras 

de um desenvolvimento integrado de competências de natureza conceptual, procedimental 

e atitudinal; (iii) os processos de ensino devem ser centrados na identificação e exploração 

de situações problemáticas do quotidiano, situações abertas e cuja resolução implique a 

formulação de questões, a planificação de percursos de resolução e, portanto, de 

aprendizagem, a pesquisa de informação, o desenvolvimento de actividades práticas, a 

confrontação e análise de argumentos, a avaliação dos resultados, bem como a síntese de 

toda a informação; (iv) a exploração de aspectos da história da Ciência, integrando, por 

exemplo, processos pessoais e sociais do empreendimento científico, é igualmente 

relevante; e (v) também as situações de aprendizagem em contexto não formal, como as 

que ocorrem em visitas a museus ou parques temáticos, deverão ser devidamente 

rentabilizadas. Para Solbes e outros (2002b), é fundamental, por outro lado, a exploração 
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da informação contida em livros e revistas de divulgação científica, bem como de notícias 

apresentadas pelos meios de comunicação social. 

  Quanto ao clima de sala de aula, importa, como já se referiu, que se criem 

“comunidades de aprendizagem” nas aulas de Ciências (Brown, 1992, referenciada por 

Jiménez, 2003; Santos, 2004), onde a aprendizagem deixe de ser encarada como uma 

questão meramente individual para passar a ser entendida como um conjunto de processos 

que envolvem interacção entre alunos, que se ensinam e ajudam mutuamente, e entre estes 

e o professor. Trata-se, efectivamente, de criar condições para que os alunos aprendam de 

forma activa e reflexiva, realizando actividades diversificadas, como a leitura e escrita de 

textos, a planificação de actividades experimentais e a argumentação de ideias. À sua 

escala e com os meios que se encontram disponíveis na escola, as crianças deverão ser 

orientadas para a concretização de acções comuns às dos investigadores: coleccionar, 

classificar, nomear, conceber e realizar uma experiência, observar e explicar, pesquisar e 

utilizar documentação variada, representar graficamente, questionar os resultados, 

argumentar pontos de vista, suscitar novas experiências ... (Charpak, 1996). Nestas 

“comunidades de aprendizagem” os alunos não só aprendem Ciências, como também 

aprendem a aprender, ou seja, pode dizer-se que muito mais que conceitos, procedimentos 

ou atitudes, os alunos «aprendem a pensar cientificamente, a pensar com os modelos das 

ciências» (Jiménez, 2003, p. 21). Aqui, assume especial importância a cooperação entre 

alunos e, nesse sentido, o desenvolvimento de trabalhos de grupo. Para autores como 

Moleiro, Henriques e Pedrosa (2004), o envolvimento dos alunos em pequenos grupos é 

fundamental, desde que sejam vivenciadas experiências e criadas condições que os 

impliquem em processos de construção de conhecimento e promovam competências de 

interacção social, cooperação e respeito mútuo.  

 Esta necessidade de ensinar Ciências numa perspectiva sócio-construtivista, 

prestando mais atenção a processos de edificação do conhecimento científico e dedicando 

mais tempo na sua exploração, é uma consequência, como referem O’Neill e Polman 

(2004), da importância que deverá assumir a compreensão da prática científica na 

perspectiva de educar para o exercício da cidadania. Para estes autores, aos cidadãos que 

não compreenderem como se desenvolve a prática da investigação científica apenas restará 

seguir as orientações do último estudo científico que se lhes afigure apelativo e com 
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resultados “definitivos”, ou ignorar recomendações e argumentos baseados em estudos 

científicos. 

 Neste contexto, educar numa perspectiva CTS parece constituir, no entender de 

vários investigadores, uma importante via para a alfabetização científica e tecnológica que 

se espera de cada cidadão nas actuais sociedades. Como reforça Vieira (2003), a Educação 

CTS permite, em termos gerais, ir além do mero conhecimento canónico de Ciência e 

Tecnologia, na medida em que se preocupa com os problemas sociais que envolvem 

questões de índole científica e tecnológica e com a promoção de uma melhor compreensão 

das inter-relações Ciência, Tecnologia e Sociedade, isto no sentido da melhoria efectiva da 

qualidade de vida por todos desejada. 

 
2.3- CONCEPÇÕES DE PROFESSORES SOBRE CTS  

 

 Tempos de mudança exigem a necessidade de se educar para a mudança. Nesse 

sentido, não cabe à Escola, apenas, promover mecanismos que permitam compreender a 

mudança, mas deve 
[...] ela própria, na lógica do seu funcionamento, da organização dos seus planos programáticos e de 

trabalho, da interligação que estabelece entre ensino, inovação e investigação, ser um centro que 

difunde a mudança, renovando as metodologias e os conteúdos do seu ensino e acolhendo novos 

saberes, constituindo um espaço de reflexão e de diálogo aberto a novos discursos, a novos rumos 

do pensamento. (Cachapuz et al., 2002, p. 329)  

Para isso e como defendem estes autores, importa que a Escola reclame para si uma 

maior autonomia e esteja disponível para se assumir como parte integrante de um contexto 

social mais vasto e global. Em última análise, a Escola necessita urgentemente de 

“reinventar” novos modos de se relacionar com o conhecimento, o que passa pela 

reformulação do seu próprio projecto de organização e de gestão estratégica de saberes, 

bem como pela implementação de novas estratégias de ensino e metodologias de trabalho 

(Cachapuz et al., 2002). 

 Neste contexto de mudanças, exige-se do professor uma formação cada vez mais 

sólida e adequada (Vieira e Martins, 2004), que inclua visões realistas da natureza da 

Ciência, a valorização de perspectivas interdisciplinares do conhecimento científico, bem 

como a concepção e utilização de novos recursos e materiais didácticos. Trata-se de 

exigências que passam, necessariamente e como sugerem Cachapuz e colaboradores 
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(2002), por alterações relevantes nos planos dos cursos de formação inicial e continuada 

dos professores. A este propósito, Vásquez-Alonso, Acevedo-Díaz, Manassero-Mas e 

Acevedo-Romero (2004) confirmam, de acordo com revisão de alguma literatura, a 

existência de um consenso cada vez maior entre investigadores e responsáveis pelo 

desenvolvimento curricular no que se refere à inclusão da natureza da Ciência nos 

currículos de Ciências, como «um conteúdo essencial e substantivo para a alfabetização 

científica e tecnológica de todas as pessoas» (p. 129). Salientam, no entanto, que a 

ausência de acordos sobre muitas questões da natureza da Ciência e a escassa preparação 

dos professores são, ainda, dois obstáculos a ultrapassar. No dizer de autores como Dana, 

Lunetta, Fonseca e Campbell (1998), é fundamental que os professores sejam detentores de 

uma compreensão mais aprofundada da natureza da Ciência e dos processos científicos e, 

por outro lado, importa que tenham também acesso a novas perspectivas do ensino das 

Ciências. 

 Por natureza da Ciência, que importa aqui clarificar e apesar de definida de 

múltiplas formas, poderemos entender, como sugere Canavarro (2000, p. 21, 22), «o 

conjunto de pressupostos subjacentes e inerentes ao desenvolvimento do conhecimento 

científico. Todo um conjunto de crenças sobre o conhecimento científico definindo este 

como não moral, ensaístico, empiricamente construído, produto da criatividade humana 

...». Para Meichtry (1993) e Acevedo-Díaz e outros (2004), a compreensão da natureza da 

Ciência e a compreensão da natureza do conhecimento científico são dimensões 

fundamentais da literacia científica e tecnológica e da própria educação CTS. Meichtry 

(1993) encara o conceito de natureza da Ciência como um conceito mais alargado que o 

conceito do conhecimento científico, muito embora sejam frequentemente entendidos na 

literatura como sendo semelhantes. Nesta linha de pensamento, Canavarro (2000) reforça a 

ideia de que a natureza da Ciência inclui, para além da natureza do conhecimento 

científico, a natureza dos próprios cientistas e a natureza do trabalho e da produção 

científica. Contudo, de acordo com Vásquez-Alonso e outros (2004), a inclusão da 

natureza da Ciência nos currículos deverá ser devidamente contextualizada, pelo que não 

se poderá desligar de três elementos essenciais: (i) a história da Ciência; (ii) a actualidade 

tecnocientífica; e (iii) as finalidades da educação científica. 

 No dizer de Canavarro (2000), à medida que os resultados das investigações sobre a 

eficácia dos programas curriculares desenvolvidos para melhorar justamente as concepções 
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dos alunos acerca da natureza da Ciência apontavam, ao mesmo tempo, para efeitos 

positivos ou para efeitos nulos, tornou-se evidente a necessidade de procurar outras 

variáveis explicativas para a mudança das concepções dos alunos. A variável programática 

ou curricular não surgia como sendo claramente responsável por essa alteração, pelo que a 

importância do professor e o papel deste na formação das concepções dos alunos sobre a 

natureza da Ciência passaram, então, a constituir objecto de investigação.  

 O estudo das crenças dos professores sobre a natureza da Ciência converteu-se, 

desde a última década do século passado até ao presente, num tema prioritário da 

investigação em didáctica das Ciências (Porlán, Garcia e Pozo, 1998; Acevedo-Díaz e 

Acevedo-Romero, 2002; Acevedo-Díaz et al., 2004). As investigações desenvolvidas, no 

dizer destes autores e referenciando Lederman (1992), têm-se baseado, essencialmente, em 

duas hipóteses implícitas, concretamente as seguintes: (i) existe uma certa relação entre a 

compreensão da natureza da Ciência dos professores e a dos seus alunos, bem como uma 

relação entre as concepções dos professores e a imagem que os seus alunos adquirem da 

Ciência; e (ii) as práticas didáctico-pedagógicas dos professores são significativamente 

influenciadas pelas suas crenças sobre a natureza da Ciência. Os resultados dessas 

investigações, no entanto, nem sempre têm sido concordantes (Canavarro, 2000; Acevedo-

-Díaz e Acevedo-Romero, 2002; Vieira, 2003; Acevedo-Díaz et al., 2004). Alguns estudos 

sustentam a ideia de que a imagem e as concepções que os professores têm de uma 

disciplina são determinantes quanto ao modo de a ensinar e, consequentemente, nas 

atitudes e concepções que por via disso se desenvolvem nos alunos (Brickhouse, 1990; 

Gallagher, 1991; Hewson et al., 1995; Porlán e Rivero, 1998; Porlán, Rivero e Martín, 

1998). Hewson e outros (1995), por exemplo, defendem a ideia de que as concepções que 

os professores têm acerca dos conteúdos a ensinar e acerca dos seus próprios alunos são 

influências determinantes na forma como ensinam, pelo que ao pretender-se melhorar o 

ensino das Ciências torna-se indispensável, em seu entender, descobrir o que os 

professores pensam acerca daquilo que ensinam. A este propósito, também Praia e Coelho 

(1998) e Fernandéz, Gil-Pérez, Carrascosa, Cachapuz e Praia (2002), salientam que a 

concepção, planificação e implementação de estratégias e de actividades de ensino-            

-aprendizagem acabam por ser influenciadas pelas concepções que os professores possuem 

acerca da natureza da Ciência e da investigação científica. Para Pórlan e Martín (1997), as 

concepções de diferente natureza – epistemológicas e ideológicas, acerca do 
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desenvolvimento humano, sobre a aprendizagem e as relações sociais, sobre os conteúdos, 

etc, que os professores têm, influenciam e condicionam toda a sua prática educativa. No 

seu dizer, essas concepções não só determinam a maneira do professor ver a realidade, 

como também guiam e orientam a sua actuação na sala de aulas. Esta posição, no entanto, 

não tem sido corroborada por todos os estudos desenvolvidos. Em alguns casos, os 

professores embora possuam uma imagem adequada da Ciência e revelem concepções 

aceitáveis, não as transparecem nas suas práticas didáctico-pedagógicas (Lederman, 1992; 

1999). 

 Pese embora os resultados das investigações não apontarem todos no mesmo 

sentido, Canavarro (2000) entende que pelo menos um ponto comum deve ser realçado. 

Trata-se de um conjunto de limitações que os diferentes estudos parecem ressaltar, tais 

como os programas, as características das instalações, os materiais disponíveis e o nível 

cognitivo dos alunos. Estes aspectos, entre outros, afectam, no dizer deste autor, a selecção 

e a implementação de práticas pedagógicas na sala de aulas. Outros autores, de que são 

exemplo Schwartz e Lederman (2002), Acevedo-Díaz e outros (2004), Galvão e Freire 

(2004), Martín-Díaz, Gutiérrez-Julián e Gómez-Crespo (2004) salientam a importância de 

factores que a esse nível poderão ser igualmente relevantes como é o caso do 

conhecimento didáctico do professor e das resistências gerais às inovações educativas. 

 Thomaz, Cruz, Martins e Cachapuz (1996), num estudo acerca das concepções de 

futuros professores portugueses do 1º ciclo sobre a natureza da Ciência, referem que estes 

possuem, em geral, uma compreensão da Ciência afastada do que actualmente é advogado 

em visões consentâneas com o empreendimento científico contemporâneo. De acordo com 

estes autores, os futuros professores consideram que o conhecimento científico se produz 

independentemente da sua aplicação, não compreendendo as relações entre a Ciência e os 

problemas sociais, nem o papel da Ciência na sociedade actual. A maioria dos professores 

implicados no estudo revelou uma visão empirista-positivista da Ciência, dando muita 

importância à observação como ponto de partida para o desenvolvimento do conhecimento 

e não reconhecendo a pluralidade de métodos possíveis. Este facto, como defendem os 

autores, pode deixar antever que promoverão junto dos seus alunos estratégias 

características de um ensino transmissivo. 

 Mais recentemente, Tsai (2002) apresentou resultados de uma investigação que 

estabelecem uma relação entre as concepções de professores sobre o ensino e a 
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aprendizagem e a compreensão que manifestam relativamente à natureza da Ciência. Esses 

resultados, no entanto, não permitem formular conclusões no que se refere às práticas 

desses docentes, uma vez que este aspecto não constituiu objecto da mesma investigação.  

 Para DeBoer (2000) e Vieira e Martins (2004), por sua vez, a investigação em 

Didáctica das Ciências tem salientado, por um lado, o afastamento das concepções dos 

professores sobre CTS relativamente a perspectivas consonantes com o actual 

empreendimento científico e, por outro lado, a falta de integração das práticas didáctico-    

-pedagógicas dos professores desta área no movimento CTS e numa corrente que se 

preocupe em promover o pensamento crítico dos alunos. Isto apesar de, no dizer destes 

autores, a educação CTS e o pensamento crítico constituírem dois pilares fundamentais ao 

nível da literacia científica de qualquer cidadão. 

 No que concerne aos principais resultados obtidos com os instrumentos  VOSTS e 

o TBA-STS em investigações sobre as concepções de professores e alunos relativamente à 

Ciência, Tecnologia e Sociedade, Acevedo-Díaz (2001b) e Acevedo-Díaz, Vázquez-          

-Alonso, Acevedo-Romero e Manassero-Mas (2002) chamam a atenção para os seguintes 

aspectos: (i) a Ciência e a Tecnologia são encaradas essencialmente como um 

empreendimento único (Tecnociência); (ii) uma vez que a Tecnologia é entendida como 

uma aplicação da Ciência surge num patamar hierarquicamente inferior; (iii) valoriza-se 

excessivamente, numa óptica tecnocrática, os pareceres dos especialistas nos momentos de 

tomada de decisões relevantes sobre as consequências sociais da Tecnologia; (iv) valoriza-

-se, igualmente, o papel das agências especializadas na coordenação política, por parte dos 

governos, dos programas de investigação e desenvolvimento; (v) encara-se a investigação 

científica como meio de demonstrar verdades definitivas e absolutas; e (vi) os cientistas 

são vistos como pessoas rigorosas, objectivas, despidas de interesses e motivos pessoais e 

socialmente isoladas.  

 Ainda a propósito das concepções de professores sobre a natureza da Ciência, 

Bueno (2003), de acordo com uma revisão de trabalhos de vários autores (de que são 

exemplo Duschl (1997), Echeverría (1999), e Izquierdo (2000) - especialistas que têm 

chamado a atenção para concepções “básicas, empiristas, positivistas, neopositivistas ou 

racionalistas” da Ciência), apresenta um resumo das principais concepções de professores 

que ao nível da investigação têm sido consideradas distanciadas do actual empreendimento 

científico. Essas concepções são: (i) as únicas fontes do conhecimento são a observação 
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(concepção clássica), a experiência (empirismo) ou a razão (racionalismo); (ii) a 

observação e a experimentação são objectivas; (iii) a Ciência é objectiva e livre de 

quaisquer interferências subjectivas do investigador; (iv) a realidade é una e é regida por 

leis e mecanismos naturais que a Ciência deve descobrir; (v) o conhecimento descobre-se 

pela aplicação do método científico. Este, quando seguido pelos cientistas, conduz-nos à 

verdade; (vi) a Ciência é uma acumulação de factos, fenómenos, leis e teorias de carácter 

universal; (vii) os conceitos são o fundamento do conhecimento científico; e (viii) os 

enunciados decorrentes da observação são os que têm significado.  

 No dizer de Bueno (2003), estas concepções reflectem-se, necessariamente, nas 

práticas de ensino. Assim, para este autor, os professores que têm uma visão empirista da 

Ciência tendem a ensinar prioritariamente os seus alunos a observar e a experimentar, pois 

acreditam que é pela observação e experimentação que os alunos podem descobrir, por si 

mesmos, as leis da natureza. Os professores com uma visão puramente racionalista tendem 

a valorizar o desenvolvimento da lógica e do raciocínio, pelo que se torna secundário, em 

seu entender, o ensino dos conteúdos específicos. Já os professores que acreditam que a 

Ciência é positivista tendem a transmitir aos seus alunos «os conceitos inalteráveis da 

matéria, as verdades da sua disciplina e as características do método científico para que os 

alunos, por si próprios ou com a ajuda dos livros, possam aceder a novos “conhecimentos 

verdadeiros”» (Bueno, 2003, p. 37). Refira-se, de acordo com este autor, que muito embora 

várias investigações tenham chegado à conclusão de que um número relevante de 

professores têm crenças empiristas, efectivamente a realidade não o parece indicar. Na 

verdade, se este modelo estivesse realmente difundido, utilizar-se-iam muitas actividades 

experimentais nas aulas de Ciências. Dado que tal não acontece, ou o empirismo não está 

tão divulgado quanto isso, ou pode-se pensar que não existe uma influência entre as 

concepções dos professores e as suas práticas. Bueno (2003) parece inclinar-se para a 

primeira opção e considera, igualmente, no caso dos professores que valorizam 

prioritariamente o desenvolvimento da lógica e do raciocínio, ser escassa a presença deste 

tipo de racionalistas. Em seu entender, «há que ter presente a enorme “componente 

disciplinar” que arrasta a profissão no nosso contexto educativo (alguns dizem sentir-se 

químicos ou biólogos antes que educadores em ciências); provavelmente o modelo de 

formação inicial favoreça esta circunstância» (p. 37). Já a visão positivista da Ciência, 

como um corpo comprovado de conhecimentos, em que a tónica é colocada nos conteúdos 
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e na capacidade do aluno reproduzir definições, leis, princípios, fórmulas e teorias, parece 

ser habitual em muitas aulas de Ciências.  

 Em suma, se se assumir alguma destas três posições (empirista / racionalista / 

positivista), importa admitir, como defende Bueno (2003), que nem todos os 

conhecimentos e competências profissionais se encontram actualizados. Cada uma destas 

concepções baseia-se em fundamentos próprios, de acordo com diferentes momentos 

históricos, mas têm em comum o seguinte: se o aluno não aprende é exclusivamente por 

sua responsabilidade (porque não soube usar os conceitos e o método transmitidos, porque 

não observou ou experimentou adequadamente ou porque não utilizou a lógica da qual foi 

dotado). Com efeito, deve reconhecer-se que as dificuldades de aprendizagem dos alunos 

não se devem exclusivamente a eles. 

 Na verdade, os professores de Ciências, no dizer de Dias de Deus (2003), possuem 

abundantes dados e informações de Ciência e é essencialmente isso que ensinam. No 

entanto, acrescenta o autor, tal como a maioria dos cidadãos, também os docentes têm 

pouco conhecimento sobre a Ciência e, portanto, essa dimensão não tem sido por eles 

devidamente valorizada. Para Canavarro (2000, p. 45), «os professores que tiveram uma 

formação deficiente ou nula em história ou filosofia da Ciência, tiveram igualmente poucas 

possibilidades de compreender os processos que levam à formulação de conhecimentos 

científicos e de perspectivar aplicações derivadas do conhecimento da Ciência». Assim, 

um currículo de Ciências que valorize apenas o conhecimento ou as perspectivas 

dominantes da Ciência, ensina somente conhecimento científico. Para compor um 

panorama mais completo, um currículo de Ciências deve centrar a sua atenção não só no 

que a Ciência conhece, mas também no modo como chegou ao dito conhecimento (Paixão, 

1998; Dias de Deus, 2003). Por outro lado, importa relevar as inter-relações que a Ciência 

estabelece, nomeadamente com a Tecnologia e a Sociedade, sem esquecer os contextos 

histórico, filosófico, religioso, político e social em que a Ciência funciona (Solbes e 

Vilches, 1997). 

 Santos (2001, p.109-113) defende que são vários os “mitos escolares sobre a 

natureza da ciência” que a literatura tem divulgado e que, em seu entender, dificultam a 

criação de “visões interaccionistas de tipo CTS”. Esses mitos são: 
 i) a “chave mestra” para abrir as portas da descoberta científica é um método algorítmico, universal, 

geral e perene – o “Método Científico” (MC); ii) Ciência identificada com experimentação como 

mera constatação ou verificação; iii) na Ciência, os factos são “dados” (oferta gratuita da Natureza) 
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e caminha-se sistematicamente dos factos para as ideias; iv) o conhecimento científico é “o” nosso 

modo de conhecer o mundo e a observação científica é “o” nosso modo de olhar o mundo; v) de 

evidências cuidadosamente acumuladas resulta um conhecimento seguro e objectivo; vi) a História 

da Ciência é “feita”, isoladamente por sábios geniais e “exemplares”; vii) a História da Ciência é 

transparente, sequencial, linear e de tipo anedótico; e viii) “o” objecto de estudo das Ciências 

Naturais – a Natureza, é um substracto objectivo, independente das produções humanas.  
  Para que estes mitos sejam ultrapassados os professores deverão ser devidamente 

preparados para assumirem um papel e defenderem concepções concordantes com o actual 

desenvolvimento científico, pelo que a sua formação é fundamental para a integração da 

educação CTS no ensino das Ciências (Santos, 2001; Vieira e Martins, 2004). 

 A este propósito, refira-se que Vieira (2003) desenvolveu um estudo cuja finalidade 

era conceber, produzir, implementar e avaliar um programa de formação dirigido a 

professores principiantes do 1º e 2º ciclos do Ensino Básico português, tendo em vista a 

(re)construção das suas concepções sobre CTS e a promoção de práticas didáctico-             

-pedagógicas com orientação CTS/PC (CTS/Pensamento Crítico). Dos resultados desse 

estudo, destacam-se os seguintes aspectos: (i) antes da implementação do referido 

programa de formação, as docentes colaboradoras evidenciavam, no geral, concepções 

ingénuas de Ciência, Tecnologia e da inter-relação destas duas áreas e a Sociedade. Por 

outro lado, as suas práticas didáctico-pedagógicas revelavam características de um ensino 

das Ciências internalista, transmissivo e centrado essencialmente na reprodução e 

aquisição de conhecimentos científicos; (ii) depois de implementado o programa de 

formação, o número de concepções ingénuas sobre CTS destas docentes foi muito menor e 

as suas práticas didáctico-pedagógicas evoluíram progressivamente para uma perspectiva 

de ensino CTS/PC. Em termos globais e no dizer deste investigador, a formação propiciada 

despoletou nestas professoras a preocupação em promoverem práticas didáctico-                 

-pedagógicas em Ciências a partir de questões socialmente relevantes e em centrar a 

aprendizagem na resolução de situações-problema, que exigem o recurso ao pensamento 

crítico sobre temas / questões de pendor CTS. Os recursos utilizados por estas professoras 

(actividades CTS/PC, desdobráveis, brochuras, folhetos, ...) e as próprias estratégias de 

aula por si implementadas, quer logo após a formação, quer um ano depois da mesma, 

também se revelaram progressivamente mais adequados a um ensino das Ciências com 

orientação CTS/PC, em climas de aula cada vez mais propícios à cooperação e à 

interactividade. 
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 Assim, a mudança que se espera também no quadro da formação de professores, de 

modo a que estes possam reunir as condições que lhes permitam efectivar um ensino das 

Ciências consonante com as actuais visões do empreendimento científico, tem subjacente, 

como escrevem Cachapuz e colaboradores (2002), dois princípios fundamentais, 

concretamente os seguintes: (i) os professores só podem ensinar o que eles próprios 

compreendem; e (ii) a formação científica dos professores na componente dita de 

especialidade é condicionante no processo de concepção, desenvolvimento e avaliação de 

qualquer programa de ensino e reflecte-se na competência profissional dos mesmos. Deste 

modo e sabendo que o ensino das Ciências tende mais recentemente a valorizar uma 

perspectiva de inter-relação CTS, em oposição clara com o ensino tradicional, importa, 

pois, conhecer as concepções dos professores a este respeito, compreendendo o que 

pensam e identificando as suas dificuldades. Alguns estudos já realizados junto de 

professores portugueses sobre as suas concepções e práticas, de que são exemplo o de 

Lopes (1997), o de Pinheiro (1998) e o estudo de Vieira (2003), anteriormente referido, 

mostram que o panorama em Portugal, como aliás em muitos outros países (Acevedo-Díaz, 

2001a), não é nada animador. Poucos professores parecem saber de que se trata e, nas 

práticas lectivas, raramente se identificam princípios orientadores de uma perspectiva CTS.  

 
2.4- PRÁTICAS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO CTS 
 

Nesta secção do segundo capítulo, relativo às práticas didáctico-pedagógicas em 

Educação CTS, começa-se por explicitar, ainda que de modo breve, o conceito de práticas. 

Seguidamente, apresenta-se uma caracterização das perspectivas sobre as práticas 

didáctico-pedagógicas no ensino das Ciências e, depois,  alguns aspectos da realidade 

dessas práticas à luz da Educação CTS. 

 
2.4.1- CONCEITOS E CARACTERIZAÇÃO DE PERSPECTIVAS SOBRE AS 

PRÁTICAS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO CTS 
 

 A mudança e a inovação nas práticas de ensino das Ciências necessita, 

verdadeiramente, do apoio da investigação em educação e, em particular, em educação em 

Ciências. Nos últimos tempos, as práticas têm despertado, do ponto de vista da didáctica, o 

interesse de vários investigadores (Mellado e González, 2000; Vieira, 2003). Contudo, o 
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conceito de “práticas” utilizado por professores e investigadores em Didáctica nem sempre 

tem assumido o mesmo significado. Habitualmente, é entendido como o conjunto de 

acções que o professor desenvolve na sala de aula. Trata-se, pois, de uma visão pouco 

abrangente e até mesmo reducionista da actividade do professor, na medida em que não 

inclui as perspectivas sobre o processo de ensino / aprendizagem, mas somente a sua 

operacionalização (Carvalho e Gil-Pérez, 1993/1995). Numa visão mais recente, mas já 

defendida por vários investigadores (Carvalho e Gil-Pérez, 1993/1995; Gess-Newsome, 

2001; Altet, 2000; Vieira, 2003), o conceito de práticas tem vindo a contemplar, para além 

das acções que o professor desenvolve na sua actividade profissional, as concepções que 

tem, nomeadamente de Ciência, e as suas perspectivas de ensino / aprendizagem. Estas 

poderão condicionar as estratégias de ensino implementadas e os materiais didácticos a 

usar, bem como o modo como se gerem e analisam os acontecimentos ocorridos na sala de 

aula. As práticas assim conceptualizadas, dada a sua abrangência, poderão ser 

denominadas de práticas “didáctico-pedagógicas” (designação utilizada, por exemplo, por 

Vieira e Martins (2004)), pois todos os professores, no dizer de Altet (2000), ao mesmo 

tempo que estruturam e gerem os conteúdos (função didáctica), têm, igualmente, que se 

preocupar com a gestão interactiva do que acontece na sala de aula (função pedagógica).  

 A caracterização das práticas didáctico-pedagógicas no ensino das Ciências, que 

este ponto também pretende concretizar à luz da Educação CTS, apoia-se em diferentes 

perspectivas de ensino das Ciências e assume uma visão mais holística do conceito de 

“práticas”, tal como anteriormente se clarificou. Nesse sentido, considera-se a posição de 

vários autores, mas segue-se de perto a conceptualização de Cachapuz e colaboradores 

(2001). Para estes autores, é possível considerar quatro perspectivas no ensino das 

Ciências, fundamentadas em quadros teóricos próprios e que, com maior ou menor ênfase, 

continuam a ser adoptadas por vários professores, nomeadamente: Ensino Por Transmissão 

[EPT], Ensino Por Descoberta [EPD], Ensino Por Mudança Conceptual [EMC] e Ensino 

Por Pesquisa [EPP]. Estas quatro perspectivas de ensino têm subjacentes distintas 

concepções epistemológicas da Ciência e incluem, naturalmente, diferentes visões da 

aprendizagem e dos papéis do professor e do aluno. 

 Na tabela 2.1 da página seguinte, começa-se justamente por apresentar os principais 

atributos de cada perspectiva de ensino, no que se refere à sua finalidade, à vertente 

epistemológica dominante e ao modo como é vista a aprendizagem.  
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 Tabela 2.1- Perspectivas de ensino das Ciências: atributos dominantes quanto à sua 

finalidade, vertente epistemológica e visão da aprendizagem (Adaptada de Cachapuz et al., 

2001). 
 

 O que se pretende? 

(Finalidade) 
Que vertente epistemológica? 

Como é vista a 

aprendizagem? 

EPT 

A aquisição de 

conceitos  

(ênfase  na instrução). 

 

Visão internalista da Ciência (é 

objectiva, exacta e neutra). 

O conhecimento científico é linear, 

definitivo, acumulativo e exterior aos 

alunos. 

EMPIRISMO  

 

Os alunos armazenam / 

memorizam 

sequencialmente os 

conhecimentos transmitidos 

pelo professor. 

EPD 

A compreensão de 

processos científicos  

(ênfase na instrução). 

 

Visão internalista da Ciência (é 

experimental e segue um processo 

indutivo). 

O conhecimento científico atinge-se pelo 

“método científico”, é acumulativo, 

linear, invariável e universal. 

EMPIRISMO / INDUTIVISMO 

 

Os alunos descobrem 

indutivamente os conceitos a 

partir de “observações 

ingénuas”. 

EMC 

 A mudança 

conceptual  

(ênfase na instrução). 

 

Visão internalista da Ciência (modifica- 

-se, mas com avanços descontínuos). 

O conhecimento científico resulta de um 

percurso dinâmico e incerto. 

Explora-se o erro como factor de 

progressão. 

RACIONALISMO 

 

Os alunos (re)constroem 

conceitos, a partir das suas 

ideias / concepções 

alternativas e mediante a 

superação de situações de 

conflito cognitivo. 

EPP 

A construção de 

conceitos, 

capacidades, atitudes e 

valores (ênfase na 

educação). 

 

Visão externalista e contemporânea da 

Ciência (vista nas suas múltiplas 

interacções com a Tecnologia e a 

Sociedade). 

O erro é entendido como sendo 

consubstancial ao conhecimento. 

RACIONALISMO 

 

A aprendizagem ocorre num 

processo de interacção, 

socialmente contextualizado, 

e mediante a superação de 

situações problemáticas. 
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 Pretendendo-se traçar um comentário geral das várias perspectivas de ensino aqui 

retratadas de forma a integrar aspectos dos diferentes atributos, apresenta-se, 

primeiramente, as tabelas 2.2 e 2.3, respectivamente sobre características dominantes no 

que se refere aos papéis do professor e do aluno e sobre os atributos referentes ao trabalho 

experimental e à avaliação nestas quatro perspectivas. 
  

 Tabela 2.2- Perspectivas de ensino das Ciências: atributos dominantes relativos aos 

papéis do professor e do aluno (Adaptada de Cachapuz et al., 2001). 
 

 Que papéis cabem ao professor? Que papéis cabem ao aluno? 

 

EPT 

 

Detém e transmite saberes.  

Decide legitimado pela sua “competência 

científica”. 

 

É um receptáculo passivo de informação (ouve, 

memoriza e reproduz). 

 

EPD 

 

Orienta e organiza situações de descoberta do 

conhecimento. 

 

Descobre os conceitos a partir da interpretação 

do que observa. 

Aplica processos científicos (segue o método 

científico), é um “pequeno cientista”. 

 

EMC 

  

Organiza estratégias de conflito cognitivo em 

função das concepções alternativas dos alunos 

que diagnostica. Explora o erro do aluno. 

 

É activo na construção do seu conhecimento. 

Parte das suas ideias e aprende mediante 

situações de conflito cognitivo. 

 

EPP 

 

Problematiza saberes. 

Organiza processos de interacção, partilha, 

cooperação e reflexão. 

 

É activo e desenvolve autonomia na pesquisa e 

reflexão sobre os modos de pensar, agir e 

sentir. Interage com os outros. 

  
 Por fim, a tabela 2.3, que se apresenta na próxima página, evidencia, como já se 

referiu, os atributos dominantes relativos ao trabalho experimental e à avaliação em cada 

uma das quatro perspectivas de ensino: EPT, EPD, EMC e EPP.  
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 Tabela 2.3- Perspectivas de ensino das Ciências: atributos dominantes relativos ao 

trabalho experimental e à avaliação (Adaptada de Cachapuz et al., 2001). 
 

 Como é visto o trabalho experimental e a avaliação? 

EPT 

 

Recorre a trabalho experimental do tipo ilustrativo / demonstrativo, de acordo com protocolos 

que incluem todas as instruções necessárias. 

A avaliação é essencialmente classificatória e de tipo normativo. 

EPD 

 

As actividades experimentais são do tipo indutivo, seguindo protocolos que permitem ao aluno a 

aplicação das diferentes fases do método científico. 

A avaliação centra-se, sobretudo, nos processos científicos. 

EMC 

 

O trabalho experimental é encarado como sendo mais um instrumento para a (re)construção de 

ideias. 

A avaliação assume um carácter formativo e sumativo, mas centra-se nos conceitos. 

EPP 

 

O trabalho experimental surge no contexto da resolução de problemas de cariz CTS, no qual se 

mobilizam conhecimentos, capacidades diversificadas, atitudes e valores (pluralismo 

metodológico). 

A avaliação organiza-se em ciclos, é parte integrante do ensino e centra-se não só nos 

conhecimentos, mas também em capacidades, atitudes e valores. 

 

 Na perspectiva de Ensino Por Transmissão [EPT] tudo parece radicar na 

importância dos conceitos e na capacidade do professor os transmitir correctamente, num 

processo em que predominam as suas exposições e em que se encara o conhecimento como 

sendo algo externo aos alunos, acumulativo, linear e absoluto (Porlán e Martín, 1997). 

Como tal, cabe simplesmente ao aluno ouvir atentamente toda a informação, que por várias 

vezes é repetida, para a poder memorizar sequencialmente – visão behaviorista da 

aprendizagem (Cachapuz et al., 2001).  

 Esta perspectiva não considera as diferenças individuais na aprendizagem, não 

promove capacidades de pensamento crítico e criativo (DeBoer, 2000) e preocupa-se, 

fundamentalmente, com os resultados finais obtidos pelos alunos nos testes sumativos. A 

avaliação assume, deste modo, um carácter classificatório, de índole normativo (Porlán e 

Martín, 1997) e pretende, sobretudo, aferir comportamentos e o domínio de termos, factos 

e conceitos. 
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 O ambiente de sala de aula é fortemente condicionado pelo que é definido em 

termos centrais e pelas actividades propostas pelo manual escolar. Os recursos audiovisuais 

e, principalmente, os trabalhos experimentais surgem quase sempre numa lógica 

meramente ilustrativa / demonstrativa e com um grau de abertura muito reduzido. 

Valoriza-se, particularmente, a observação atenta do aluno para poder efectuar registos 

rigorosos e neutros do que vê, num processo em que pouco se apela à reflexão e à 

cooperação e em que se pretende evidenciar resultados concretos, reais e objectivos. 

 A perspectiva de Ensino Por Descoberta [EPD], que se afirma por volta dos anos 

70, vem defender a importância da interpretação dos factos dados ao aluno ou por si 

observados para a “descoberta” indutiva dos conhecimentos. Trata-se de uma abordagem 

de linha empirista / indutivista que acredita na capacidade de os alunos aprenderem, por 

conta própria, qualquer conteúdo científico a partir da observação (Santos, 1999). O 

método científico e a metáfora do aluno cientista são, aqui, enfatizados, numa lógica que 

desloca o fulcro da aprendizagem do professor para o aluno e dos conceitos para os 

processos científicos (Cachapuz et al., 2001). Os alunos vêem-se, assim, ingenuamente 

elevados à categoria de investigadores, que tudo descobrem a partir de uma cuidada e 

sistemática observação e por meio de um processo único, invariável e universal. 

 Para estes autores, esta perspectiva, muito embora traduza um rompimento 

francamente positivo relativamente ao ensino transmissivo, sobretudo na vertente da 

aprendizagem e na atenção que é dada ao papel do aluno, não trouxe, verdadeiramente, 

alterações relevantes nos processos de construção do conhecimento. No seu dizer, 

preocupa-se, apenas, com a metodologia científica e fá-lo numa perspectiva redutora. O 

pluralismo metodológico, os quadros teóricos de referência, as ideias prévias dos alunos, a 

exploração dos seus erros, as diferenças individuais na aprendizagem, a problematização e 

a conflitualidade cognitiva não são, como acrescentam, efectivamente considerados. 

 O trabalho experimental, por sua vez, é encarado como um instrumento 

privilegiado para o exercício e aplicação do então denominado “Método Científico”, numa 

lógica que se reveste, nesta perspectiva, de objectividade e rigor e que confere ao processo 

científico um carácter quase sempre mecânico e, na maior parte das vezes, despido de 

conteúdo e de contexto. 

 A constatação de algumas destas limitações e os avanços e resultados da 

investigação em Didáctica fizeram emergir, no decorrer dos anos 80, uma nova perspectiva 
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de ensino – Ensino por Mudança Conceptual [EMC]. Trata-se de uma perspectiva que 

focaliza a sua atenção não na aquisição de conceitos ou nos processos da sua “descoberta”, 

mas na mudança conceptual, nos obstáculos que a dificultam e, ainda, nas estratégias de 

ensino promotoras de tal mudança. 

 Esta perspectiva de ensino valoriza claramente o papel do aluno, à luz de uma visão 

cognitivo-construtivista da aprendizagem, como o (re)construtor dos seus próprios 

conhecimentos. Por outro lado, assume como fundamentais as concepções prévias dos 

alunos, a exploração dos seus erros, as estratégias de conflito cognitivo, bem como as 

diferenças individuais na aprendizagem e o contexto em que esta ocorre.  

 Com efeito, cabe ao aluno (re)construir o seu conhecimento a partir das ideias que 

já possui e das múltiplas interacções entre concepções e contextos de aprendizagem.  
As concepções dos estudantes funcionam não só como um quadro de problematização mas, e ao 

mesmo tempo, condicionam a forma de pensar, tornando-se, assim, as suas principais referências. É 

através desta janela de análise que o aluno interpreta as situações com as quais é confrontado, que 

procura e descodifica as informações de que necessita. (Cachapuz et al., 2001, p.37)  

 Ao professor exige-se um papel igualmente importante, na medida em que este 

deverá diagnosticar atempadamente as concepções alternativas dos alunos e adequar em 

função destas e do respectivo contexto as estratégias de ensino a implementar. 

 A investigação em concepções alternativas, um dos aspectos centrais do EMC, teve 

o seu grande apogeu na década de 80 e destacou nomes de diferentes autores, de que são 

exemplo Giordan, Driver, Osborne, Gil-Pérez, entre outros. Vários modelos do ensino das 

Ciências foram, então, testados e apresentados, mas todos eles, no dizer de Cachapuz e 

colaboradores (2001), parecem contemplar um conjunto de fases comuns, concretamente 

as seguintes: (i) consciencialização das concepções alternativas dos alunos, a partir da sua 

identificação e explicitação; (ii) confronto dos alunos com tais concepções; iii) conflito 

cognitivo gerado pela discussão e interacção de ideias (necessidade de evoluir pela 

insatisfação criada); iv) reflexão e adopção / aceitação das ideias mais plausíveis e 

cientificamente consistentes; e v) aplicação do novo saber em diferentes contextos e 

situações do quotidiano do aluno. 

 Deste modo, o aluno é apresentado no EMC como um sujeito activo que se auto-    

-regula e que progride na aprendizagem à medida que vai (re)organizando e ampliando a 

sua própria estrutura cognitiva. Muito embora se encontre aqui um avanço considerável em 

relação ao EPT e ao EPD, nomeadamente no modo como o ensino das Ciências é 
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conceptualizado, são várias as limitações / “fraquezas” que Cachapuz e colaboradores 

(2001) apontam a esta perspectiva de ensino. No que se refere a limitações de ordem 

interna, são destacadas as seguintes: (i) excessiva valorização dos conceitos em detrimento 

das capacidades e das atitudes e valores; (ii) não atende aos interesses e às necessidades 

pessoais dos estudantes; (iii) deficiente articulação entre conceitos e áreas do saber 

distintas; (iv) raramente considera as ideias estruturantes de um dado saber; (v) preocupa-  

-se com estratégias cognitivas, mas não prepara adequadamente o aluno para o exercício de 

competências metacognitivas; e (vi) vê a mudança conceptual como um processo mais ou 

menos rápido e linear. Relativamente a limitações de natureza externa, são apontadas: (i) a 

deficiente preparação dos professores (falta de articulação entre a investigação e a 

formação); (ii) dificuldades inerentes às condições de organização das próprias escolas; e 

(iii) dificuldades relativas à morosidade das estratégias envolvidas e à concretização de 

todo o processo de mudança conceptual. 

 O reconhecimento de limitações / fragilidades nas perspectivas de ensino já 

caracterizadas e a reflexão / investigação que entretanto se operou no âmbito da Educação 

em Ciências fizeram emergir uma nova perspectiva, que Cachapuz e colaboradores (2001) 

designam de Ensino Por Pesquisa [EPP]. Nesta nova conceptualização do ensino, os 

conteúdos não são entendidos como um fim em si mesmo, mas surgem em contextos de 

pesquisa partilhada, socialmente relevantes e propiciadores da resolução de problemas. A 

educação sobrepõe-se, deste modo, a fins meramente instrucionais, sendo a tónica colocada 

no trabalho cooperativo, na interacção entre alunos e entre estes e o professor e no 

exercício do pensar. Parte-se da exploração de problemáticas do interesse dos alunos, 

devidamente contextualizadas, de natureza inter e transdisciplinar e de cariz CTS. Na 

opinião de Jiménez (2003), trata-se de uma visão mais ampla do ensino das Ciências, que 

possibilita não só a aquisição de conceitos, mas também e ao mesmo tempo, a 

aprendizagem de procedimentos e a promoção de capacidades, atitudes e valores. 

 Relativamente às atitudes e valores, Jiménez (2003) reforça a ideia de que a 

aprendizagem das Ciências não pode ser concebida apenas em termos cognitivos, deve, 

antes, preocupar-se com uma formação mais completa e harmoniosa da pessoa, 

contemplando, igualmente, a dimensão afectiva. Trata-se de um processo integrado que o 

EPP preconiza e no qual as atitudes, os procedimentos e os conceitos se aprendem 

conjuntamente (Porlán e Martín, 1997). Por outro lado, tal como os procedimentos e os 
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conceitos, também as atitudes e os valores não se desenvolvem no vazio, nem tão pouco 

pela observação ou imitação de modelos adequados, mas fundamentam-se em 

conhecimentos relevantes (Pereiro e Jiménez, 2001) e promovem-se em contextos de 

resolução de problemas que exigem a tomada de decisão e a argumentação de pontos de 

vista. 

 Neste sentido, o EPP preconiza: 
 ...uma educação científica que já não é só “em” Ciência mas também “através” da Ciência e 

“sobre” Ciência, promotora de culturas científicas, mais humanizada, mas também mais perto do 

Homem de amanhã, num mundo tecnológico avançado, porém que queremos alfabetizado 

cientificamente. (Cachapuz et al., 2001, p. 46) 

 Em suma, no EPP cabe ao professor desenvolver actividades mais abertas, em 

função de situações-problema, devidamente contextualizadas, próximas das vivências 

quotidianas e reais dos alunos, do seu interesse e geradoras de discussão e reflexão. A 

abordagem destas situações exige a intervenção de diferentes áreas do saber, numa 

perspectiva de inter-relação e complementaridade, e o recurso a várias estratégias de 

trabalho – Pluralismo Metodológico (Pereira e Paixão, 2004). A inter e a 

transdisciplinaridade no ensino por pesquisa, que no dizer destas autoras apoia a 

perspectiva CTS, desempenham um papel fulcral na medida em que permitem a 

compreensão do mundo em que vivemos na sua globalidade e não em fragmentos ou 

sequências de interesse muito limitados. Entre as diferentes estratégias a implementar, 

numa assunção de diversidade de métodos, destaca-se o Trabalho Experimental que surge, 

na opinião de Cachapuz e colaboradores (2001), já não para evidenciar resultados ou 

processos científicos, nem tão pouco para cumprir o programa, mas por necessidade de 

encontrar soluções para os problemas com que os alunos se deparam. Os dados obtidos por 

esta via experimental deverão ser geradores de discussão e necessitam de ser lidos à luz do 

contexto e de quadros teóricos de referência. Nesta procura de soluções, o aluno tem a 

possibilidade de reflectir sobre os processos da Ciência e da Tecnologia, nas suas múltiplas 

inter-relações com a Sociedade. Deste modo, constrói conhecimentos e promove 

capacidades, atitudes e valores indispensáveis ao seu desenvolvimento pessoal e social e à 

tomada fundamentada de decisões, tendo em vista uma ética da responsabilidade. A 

aprendizagem dos conceitos e dos processos surge, assim, como uma necessidade 

naturalmente sentida pelos alunos.  
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 Neste quadro de vertentes de uma nova conceptualização do ensino, o professor é, 

verdadeiramente, entendido como um problematizador de saberes. Cabe-lhe organizar e 

orientar adequadamente o processo de Ensino / Aprendizagem de modo a  proporcionar 

aos alunos condições para que estes, em contextos de pesquisa e cooperação, possam 

reflectir criticamente sobre o pensar, o agir e o sentir (Cachapuz et al., 2001).  

 No que se refere à avaliação, exige-se a participação de todos os intervenientes no 

acto educativo, focalizando-se a atenção não só nos resultados, mas também no percurso 

desenvolvido. A partilha, a cooperação e a reflexão em torno das dificuldades sentidas e 

nos diferentes momentos de todo o processo de Ensino / Aprendizagem assumem, também 

aqui, especial destaque. Trata-se, efectivamente, de uma avaliação que se pretende 

formadora, capaz de promover uma visão mais holística dos aspectos inerentes ao 

conhecimento científico-tecnológico-social e às próprias metodologias de trabalho. 

 Com efeito, das quatro perspectivas anteriormente retratadas, o EPP é a que melhor 

se adequa à Educação CTS e às necessidades e exigências individuais e sociais de 

formação, isto apesar da realidade das práticas didáctico-pedagógicas continuar a 

evidenciar concepções enraizadas de outras perspectivas (Vieira, 2003).  

  
2.4.2- REALIDADE DAS PRÁTICAS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO 

EM CIÊNCIAS 
 

 A caracterização das práticas didáctico-pedagógicas no ensino das Ciências que 

este ponto pretende concretizar tem presente o quadro de perspectivas anteriormente 

explicitado e que, no dizer de Vieira (2003), tem influenciado a educação em Ciências. 

Assim e pese embora o EPP seja a perspectiva que melhor se coaduna com as 

visões contemporâneas do empreendimento científico, com as necessidades e requisitos da 

actual sociedade e, como tal, com as exigências da Educação CTS, para vários autores, de 

que são exemplo Porlán e Martín (1997), Bueno (1998), Charpak (1999), Porlán, Rivero e 

Martín (2000), DeBoer (2000), Cachapuz e outros (2002), Caamaño e Martins (2002) e 

Martins (2004), o EPT continua a imperar na realidade das aulas de Ciências. Valoriza-se, 

essencialmente, a instrução dos alunos e um ensino que consiste basicamente em lições de 

transmissão de conhecimentos científicos que importa memorizar, recordar e reproduzir 

aquando dos exames (Solbes e Vilches, 2000; Cachapuz et al., 2002). Para estes 
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investigadores, privilegia-se a extensão e não a profundidade das abordagens 

programáticas. Negligencia-se, deste modo, a promoção de capacidades de pensamento, 

nomeadamente de pensamento crítico (Tenreiro-Vieira, 1999; Dori e Herscovitz, 1999; 

Vieira, 2003; DeBoer, 2000), bem como as múltiplas interacções de índole CTS, 

indispensáveis numa visão contextualizada da Ciência (Solbes e Vilches, 1997; Cachapuz 

et al., 2002). Os professores de Ciências, de um modo geral, pautam-se pela ausência de 

intenções CTS nas suas práticas de ensino (Acevedo-Díaz, 2001a) e, maioritariamente, 

tendem a evidenciar as seguintes condutas profissionais: manter a disciplina na sala de 

aula, explicar verbalmente os conteúdos programáticos, avaliar os alunos numa perspectiva 

essencialmente classificatória e utilizar o manual escolar como recurso didáctico prioritário 

(Porlán e Martín, 1997). Esta posição aparece novamente confirmada num estudo 

desenvolvido por Bueno (1998), segundo o qual é possível dizer-se que a maior parte dos 

professores de Ciências evidencia nas suas práticas um perfil que corresponde a um 

estereótipo bastante comum: o professor expõe, o professor explica alguns “exercícios 

tipo”, o professor solicita a realização individual pelos alunos de actividades do manual e, 

em vários momentos, o professor permite que se comprovem experimentalmente 

conhecimentos “teóricos” mediante práticas laboratoriais. Para Martins (2004, p. 34-35), 

no ensino formal das Ciências, «a gestão de sala de aula era (é) fortemente centrada no 

professor por oposição a centrada nos processos de aprendizagem do aluno [...] a 

orientação do ensino tem privilegiado a lógica disciplinar de reprodução do 

conhecimento». 

 Gallagher (1991), a partir da observação de aulas, ressalta justamente a grande 

ênfase que os professores colocam no corpo de conhecimentos da Ciência, na terminologia 

científica (tal como os manuais) e ainda a reduzida atenção que prestam aos princípios e 

relações científicas, bem como ao trabalho laboratorial. Os resultados das suas 

investigações salientam, igualmente, o pouco tempo dedicado à discussão de questões 

relacionadas com a natureza da Ciência, como é o caso das polémicas, dos avanços e 

retrocessos do conhecimento científico.  

 Ao nível das estratégias / actividades e dos recursos / materiais de ensino, Vieira 

(2003), refere que a revisão de vários estudos desenvolvidos desde os anos 70 aponta, 

igualmente, para a prevalência de características de um ensino por transmissão ou, quando 

muito, por descoberta. O recurso ao manual escolar de forma excessiva e acrítica, as 
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actividades experimentais de forte pendor demonstrativo, desenvolvidas de acordo com 

protocolos estereotipados, e a resolução de problemas descontextualizados e despidos de 

um cariz inter e transdisciplinar são alguns exemplos de aspectos que continuam a dominar 

nas aulas de Ciências. Também a este nível não existe, portanto, uma preocupação em 

implementar estratégias / actividades e em utilizar recursos / materiais de ensino adequados 

a contextos de Educação CTS. 

 Quanto ao ambiente de sala de aula , a realidade continua a evidenciar a autoridade 

científica do professor (Vieira, 2003), o reduzido protagonismo dos alunos, a ausência de 

oportunidades de reflexão e de trabalho cooperativo (Paixão, 1998), bem como o peso 

excessivo de uma avaliação formal, principalmente centrada nos testes e na reprodução do 

conhecimento factual (Mestre, 1994). 

 Com efeito, vários estudo, como os de Lopes (1997), Pinheiro (1998) e Vieira 

(2003), mostram que muitos professores revelam práticas de sala de aula que se distanciam 

dos princípios orientadores e finalidades da Educação CTS. Inclusivamente, para Cachapuz 

e outros (2000), poucos são os que parecem saber do que se trata. 

 Em suma e face ao exposto, a realidade das práticas didáctico-pedagógicas no 

ensino das Ciências parece estar, ainda, muito distanciada dos propósitos da Educação CTS 

e dos principais atributos de um EPP. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA  

 
Este capítulo pretende descrever a metodologia utilizada no presente estudo e 

encontra-se organizado em cinco secções. A primeira clarifica, à luz da literatura revista, a 

natureza desta investigação. A segunda e a terceira secções apresentam, respectivamente, a 

caracterização geral dos casos estudados e as técnicas e instrumentos utilizados na recolha 

dos dados. A quarta refere-se às diferentes etapas do estudo implementadas e, por fim, a 

quinta e última secção trata o método de análise dos dados adoptado. 

 
3.1- NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO 

 

O estudo desenvolvido envolve uma realidade que, longe de ser objectiva e 

independente dos sujeitos que a vivenciam, lida com concepções dos professores, neste 

caso sobre CTS, e entra em linha de conta com os contextos de trabalho e com as suas 

práticas. Assim, em função dos objectivos desta investigação (que aqui importa relembrar: 

(i) caracterizar as concepções de professores do 1º e 2º ciclos do Ensino Básico sobre CTS; 

(ii) caracterizar as práticas didáctico-pedagógicas de professores do 1º e 2º ciclos do 

Ensino Básico; (iii) identificar diferenças e/ou semelhanças nos dois níveis de ensino 

considerados (1º e 2º ciclos), no que se refere às concepções dos professores sobre CTS e 

às suas práticas didáctico-pedagógicas; e (iv) perspectivar a relação entre as concepções 

CTS dos professores e as práticas que implementam) e ainda em função das questões do 

estudo formuladas e apresentadas no primeiro capítulo deste trabalho, considerou-se mais 

adequada uma abordagem de investigação numa perspectiva qualitativa.  

A opção por este tipo de abordagem justifica-se na medida em que se encontram  

presentes neste estudo características fundamentais da investigação qualitativa, citadas por 

autores como Bogdan e Biklen (1994), nomeadamente: (i) ocorre num contexto natural de 

trabalho e pretende descrever uma realidade que é complexa; (ii) existe uma preocupação 

privilegiada com o processo e com o “significado” atribuído pelos professores às situações, 

valorizando-se, essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva 

dos sujeitos da investigação; e (iii) a recolha de dados é de natureza predominantemente 
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descritiva, sendo relevante o contributo directo do investigador com os sujeitos e as 

situações em estudo. 

Por outro lado, os dados obtidos permitiram, num processo de análise indutiva, 

evidenciar significados de uma realidade que é complexa, dinâmica e que revela um 

carácter interactivo e qualitativo (Lüdke e André, 1986). Procurou-se, assim, extrair 

significados a partir desses dados, evidenciando-se ocorrências regulares, tendências, 

relações e padrões considerados relevantes no sentido da sua compreensão e interpretação 

(Lessard-Hébert, Goyette, e Boutin, 1994; Lüdke e André, 1986). Deste modo e em termos 

de investigação educativa, importa que todos os comportamentos sejam devidamente 

contextualizados, pelo que para alguns investigadores não são legítimas as generalizações. 

Outros, porém, como refere Vieira (2003), fazem generalizações de uns casos para outros, 

mas com muito cuidado, procurando, basicamente, identificar as condições em que os 

resultados alcançados se poderão aplicar.  

Perante este quadro e pretendendo-se construir significados e conclusões a partir da 

descrição de situações concretas em função dos sujeitos envolvidos, optou-se por uma 

metodologia de estudo de caso, de natureza descritivo / interpretativa. A opção pelo estudo 

de caso fundamenta-se nas suas próprias características que, segundo Merriam (1991), são 

o foco numa situação particular, a sua natureza descritiva, o trazer à luz novos significados 

que enriqueçam a compreensão e o seu carácter eminentemente indutivo. 

Na mesma linha, Yin (1989) afirma que o estudo de caso é uma investigação 

empírica que procura estudar um fenómeno dentro do seu contexto real. No dizer de vários 

investigadores (Anderson, 2000; Lessard-Hébert et al., 1994; Merriam, 1991; e Yin, 1989), 

o estudo de caso é um desenho de investigação rigoroso que permite uma visão mais global 

e significativa dos acontecimentos, mas exige, por norma, um envolvimento directo do 

investigador. Este deverá recorrer a diferentes fontes de informação, a técnicas e 

instrumentos de recolha de dados diversificados, sem menosprezar os vários elementos do 

contexto educacional. O que pensam os sujeitos envolvidos no processo educativo, o que 

sentem, a forma como estruturam o ambiente que os rodeia são o foco deste tipo de 

investigação.  

Neste sentido e tendo em conta a principal finalidade da presente investigação - 

Compreensão da relação entre as concepções CTS de professores do Ensino Básico 

Português, nomeadamente do 1º e 2º ciclos, e as práticas didáctico-pedagógicas que 
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implementam no ensino das Ciências - afigurou-se como relevante proceder a uma análise 

comparativa dos casos estudados, concretamente no que se refere aos dois ciclos de ensino 

envolvidos (1º e 2º ciclos), sem descurar um conjunto de características específicas dos 

diferentes contextos educativos, como é o caso dos espaços físicos e dos materiais 

disponíveis. 

No que se refere ao processo desenvolvido e tendo em vista o cumprimento dos 

objectivos definidos, organizou-se o projecto de investigação em quatro fases distintas, 

mas articuladas entre si, seguindo-se de perto o planeamento de um estudo de caso 

sugerido por Yin (1989):  
 

1ª fase: planeamento da investigação - depois de estabelecido o quadro teórico 

sobre a Educação CTS e sobre as concepções e práticas de professores, formularam-se as 

questões do estudo, definiram-se os objectivos, seleccionaram-se os sujeitos e decidiu-se a 

metodologia de trabalho (técnicas e instrumentos de recolha de dados a utilizar); 
 

2ª fase: recolha de dados - aplicaram-se os instrumentos de recolha de dados 

(descritos mais à frente) junto dos sujeitos que colaboraram no estudo e que são 

apresentados na secção seguinte; 
 

3ª fase: apresentação dos dados - organizaram-se e trataram-se os dados recolhidos 

com os diferentes instrumentos de investigação; 
 

4ª fase: discussão dos resultados e conclusões - procedeu-se a uma análise 

comparativa dos dados, à luz do quadro teórico traçado no capítulo 2 deste trabalho, 

discutindo-se e evidenciando-se, essencialmente, os resultados comuns e divergentes.   
  

No esquema resumido, que se apresenta na página seguinte, pretende-se clarificar, 

de acordo com as fases anteriormente referidas, a estrutura geral da presente investigação. 
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                                                       Contributos para uma reflexão 

                                                               sobre concepções e práticas 

 
Figura 3.1- Estrutura geral do Estudo em esquema. 

 

 

Quadro teórico de referência 

 
Educação CTS 

Concepções dos professores 
/ suas práticas 

didáctico-pedagógicas  

Instrumentos: 

- Versão Portuguesa 

do VOSTS – “Views 

on Science-                  

-Technology-Society” 

(Canavarro, 2000); 

- Entrevistas às 

professoras; 
 

- Diário do 

investigador sobre 

as práticas didáctico-

-pedagógicas; 

 - ICPP-D CTS – 

“Instrumento de 

Caracterização de 

Práticas Pedagógico-

-Didácticas CTS” 

(Vieira, 2003). 

das concepções de 
professores do 1º e 
2º ciclos sobre CTS  

das suas práticas 
didáctico-                 
-pedagógicas 

das concepções de 
professores do 1º e 
2º ciclos sobre CTS  

das suas práticas 
didáctico-                 
-pedagógicas 
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 Como se pretende evidenciar no esquema geral do estudo, o quadro teórico traçado 

relativo à Educação CTS e às concepções e práticas dos professores, serviu de referência a 

todo o processo desenvolvido, enquadrando e justificando os diferentes instrumentos 

utilizados para o levantamento e caracterização das concepções e práticas dos professores 

sobre CTS. 

 A análise comparativa dos dados obtidos com os vários instrumentos permitiu, por 

sua vez, perspectivar sobre uma possível relação entre as concepções CTS do grupo de 

professoras envolvidas e as práticas que implementam em contexto de sala de aula. Visa-   

-se, sobretudo, contribuir para um processo de reflexão no que se refere à importância das 

imagens que os professores possuem sobre a Ciência e as inter-relações de cariz CTS e 

ainda à possível relação destas com as opções que os professores fazem (actividades, 

estratégias de ensino / aprendizagem, materiais curriculares e ambiente de sala de aula). De 

acordo com investigadores como Valcárcel e Sánchez (2000) e Vieira (2003), importa que 

se criem momentos de reflexão durante e sobre as práticas desenvolvidas, condição 

indispensável, no dizer destes autores, ao processo de formação continuada de qualquer 

docente. Assim, espera-se que os resultados alcançados e todo o processo desenvolvido, no 

âmbito da presente investigação, possam despoletar oportunidades de reflexão não só para 

as professoras colaboradoras e para o investigador, mas também para todos aqueles que 

aqui procurarem algum contributo para a sua formação pessoal e profissional. Em última 

análise, pretende-se colaborar para os fundamentos dos programas de formação inicial e 

continuada de professores, numa perspectiva de inter-relação Ciência - Tecnologia -           

- Sociedade. 

 
3.2- CASOS ESTUDADOS 

 

 A necessidade da educação em Ciências desde cedo na escolaridade, o carácter 

fundamental da sequencialidade que se espera logo nos dois primeiros ciclos do Ensino 

Básico (Tenreiro-Vieira, 1999; Harlen, 2000; Martins, 2002b; Sá 2002; Vieira, 2003), de 

modo a evitar-se possíveis descontinuidades, bem como a experiência profissional do autor 

deste estudo no 1º e 2º ciclos, justificaram a opção, no contexto da presente investigação, 

por professores destes dois níveis de ensino. Refira-se, ainda, que as professoras do 2º ciclo 

envolvidas no estudo possuem licenciaturas que as habilitam para a docência em ambos os 
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ciclos, sendo que uma delas leccionou três anos no 1º e a outra não afasta a hipótese de 

poder vir a fazê-lo nos próximos anos lectivos, caso não obtenha colocação no 2º ciclo. 

 O estudo de caso envolveu, portanto, quatro professoras, sendo duas de cada um 

dos dois ciclos de ensino considerados. As razões que determinaram a escolha dos sujeitos 

da investigação prendem-se, para além dos aspectos já referidos, com as seguintes 

condições: (i) por questões de disponibilidade temporal, considerou-se preferível que se 

tratasse de professores do mesmo agrupamento de escola do investigador, uma vez que 

este, no período em que decorreu a investigação, desempenhou, também, funções de 

docência; e (ii) o contacto profissional e o conhecimento do investigador facilitaram a 

anuência, nem sempre fácil, destes sujeitos para colaborarem no estudo, sobretudo porque 

a investigação envolvia a observação de aulas. 

 Para além das quatro professoras já referidas, participaram, ainda, duas docentes do 

mesmo agrupamento, uma de cada ciclo, num estudo piloto que envolveu o preenchimento 

do Questionário VOSTS, também na sua adaptação portuguesa, e a fase de entrevista 

realizada após a análise das respostas dadas por estas duas docentes aos dezanove itens do 

referido questionário, aliás tal como aconteceu no estudo principal. Os objectivos desse 

estudo piloto serão devidamente explicitados na secção seguinte – Técnicas e Instrumentos 

de recolha de dados, mas refira-se, desde já, que assumiu particular importância pela 

necessidade do investigador desenvolver e aperfeiçoar algumas técnicas da entrevista e 

aferir o seu guião orientador. 

 Na tabela 3.1, que se apresenta na página seguinte, é traçada uma caracterização 

geral das professoras colaboradoras no que se refere aos itens: nível de ensino em que 

leccionam, idade, tempo de serviço, cursos de formação, instituição de ensino superior 

frequentada e actual situação profissional. 
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Tabela 3.1- Caracterização geral dos sujeitos do estudo. 
 

Professora  
(Pseudónimo) 

Nível de 
ensino 

Idade 
(Anos) 

Tempo 
de serviço 

(Anos) 

Curso / Instituição de 
ensino superior frequentada Situação profissional 

 

A 

(Sílvia) 

 
1º 

ciclo 
 

 
25 

 
3 

 

Licenciatura no 1º ciclo do 

Ensino Básico / 

Universidade 

Do Quadro de Zona 

Pedagógica 

 

B 

(Maria) 

 

 
1º 

ciclo 
 

 
49 

 
29 

 

Bacharelato / magistério 

primário;  

Complemento de formação 

científico-pedagógica de 

professores do 1º ciclo / 

Escola Superior de Educação 

Do Quadro de 

Nomeação Definitiva 

 
C 

(Elsa) 

 

 
2º 

ciclo 
 

 
32 

 
9 

 

Licenciatura em Ensino 

Básico na Variante de 

Matemática e Ciências da 

Natureza / Escola Superior de 

Educação 

Do Quadro de Zona 

Pedagógica 

 
D 

(Carla) 

 

 
2º 

ciclo 
 

 
22 

 
0 

 

Licenciatura em Ensino 

Básico na Variante de 

Matemática e Ciências da 

Natureza / Escola Superior de 

Educação 

Contratada 

(1º ano de serviço) 

  
 Relativamente à tabela anterior, talvez importe, ainda, acrescentar que se trata de 

um grupo de professoras com tempos de serviço muito distintos, sendo que uma, a 

professora D (Carla, de pseudónimo), se encontrava apenas no seu primeiro ano de serviço. 

Por essa razão, esta professora enquadra-se como docente principiante. Refira-se, a este 

propósito, que a literatura configura como tal todos os professores com menos de três anos 

de serviço efectivo (Vieira, 2003). Em contrapartida, a professora B (de pseudónimo, 

Maria) possui uma larga experiência profissional (vinte e nove anos de serviço), sendo 

seguida pela professora C (com o pseudónimo de Elsa), já com nove anos de serviço, e, por 

fim, pela professora A, Sílvia, que se encontrava no seu quarto ano de trabalho. 

 Das quatro professoras do estudo e exceptuando-se, logicamente, o período de 

estágio, apenas uma das professoras do 1º ciclo, a professora B - Maria - teve experiência 
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de ensino antes de concluir o seu curso. Após terem terminado a sua formação inicial, 

todas iniciaram as suas funções docentes em escolas de ensino público no ano lectivo 

seguinte.  

 As professoras Sílvia, Elsa e Carla, respectivamente professoras A, C e D, desde 

que concluíram a sua formação inicial  e até ao momento, não frequentaram, ainda, 

qualquer curso de formação continuada no âmbito das Ciências. A professora Maria, uma 

vez que terminou o complemento de formação científico-pedagógica de professores do 1º 

ciclo há relativamente pouco tempo, o qual lhe conferiu o grau de licenciatura, teve 

formação acrescida ao seu bacharelato inicial, em diferentes domínios, incluindo também o 

das Ciências. Estas informações poderão ser confirmadas nas entrevistas realizadas às 

quatro docentes, cujas transcrições se encontram no anexo 5, e nos cabeçalhos das folhas 

de resposta ao questionário VOSTS que cada professora colaboradora preencheu. 

 No que se refere à recolha de dados, todo o processo se concretizou no contexto de 

escola em que as docentes colaboradoras leccionavam. As professoras do 1º ciclo do 

Ensino Básico desenvolviam a sua actividade profissional em escolas diferentes, mas do 

mesmo agrupamento. Refira-se, a este propósito, que não se conseguiu a anuência de 

docentes da mesma escola para participarem no estudo, uma vez que este envolvia a 

observação de aulas. Por essa razão, apenas três professoras do 1º ciclo, a leccionarem em 

escolas diferentes, manifestaram interesse em participar. As professoras C e D, Elsa e 

Carla respectivamente, leccionavam na escola sede desse agrupamento, no 2º ciclo do 

Ensino Básico. 

 A professora Sílvia desempenhava as suas funções de docência numa escola do 1º 

ciclo, com três lugares, muito próxima de um meio urbano, mas apenas com duas salas de 

aula (uma delas funcionando em regime de desdobramento), sem laboratório e material 

laboratorial. A escola possui um único computador com cerca de dez anos, mas com 

ligação à Internet e que tem sido, sobretudo, utilizado pelos professores. O computador 

encontrava-se na sala do 1º e 2º anos de escolaridade, pelo que os restantes alunos não 

tinham oportunidade de o utilizar, pois podiam “perturbar” as aulas dos professores que aí 

leccionavam (isto de acordo com informações obtidas junto da professora colaboradora A 

– Sílvia, numa conversa informal após a primeira aula observada). No exterior da escola 

existe um recreio com algumas árvores de sombra, mas sem campos de jogos ou zonas 

verdes.  
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 A professora Maria, do Quadro de Nomeação Definitiva, trabalha numa escola do 

1º ciclo de um meio urbano, com onze lugares e oito salas de aula. Esta escola também não 

possui laboratório, mas detém algum material destinado a actividades experimentais e 

laboratoriais (material de vidro, lupas, microscópios, etc). Este material foi cedido a este 

estabelecimento de ensino por uma escola secundária da cidade, quando esta adquiriu 

material novo para os seus laboratórios. Por outro lado e no que se refere a material 

informático, existem na escola cinco computadores relativamente recentes e com ligação à 

Internet. Estes encontram-se num gabinete a que os professores e alunos têm acesso, desde 

que antecipadamente o solicitem junto da coordenadora de escola. No exterior do 

estabelecimento escolar e para além de um jardim, os alunos têm acesso a um recreio com 

algumas árvores e espaços livres onde se desenvolvem jogos e as aulas de Expressão 

Físico-Motora. 

 Relativamente à sede do agrupamento, onde leccionavam as docentes C e D deste 

estudo, Elsa e Carla, é uma escola do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, de uma cidade da 

zona norte litoral do país, construída há seis anos, com boas instalações físicas e que reúne 

alunos dessa cidade e de algumas aldeias circundantes. Para além das trinta e três salas de 

aula, este estabelecimento de ensino possui dois laboratórios destinados a aulas de 

Ciências, biblioteca, sala de informática, reprografia / papelaria, bar, refeitório, sala de 

professores e sala de alunos, salas de reuniões, elevador de acesso ao segundo piso 

(destinado, essencialmente, aos alunos com limitações físicas), instalações desportivas 

cobertas, campos de jogos e zonas verdes. Isto, como é evidente, para além dos espaços 

relativos aos serviços administrativos e de direcção executiva da escola e a outros serviços 

e infra-estruturas de apoio.  

 Neste caso, as aulas de Ciências decorrem, quase todas, nos dois laboratórios da 

escola, sendo estes espaços amplos, muito iluminados e relativamente bem equipados 

(dispõem de computador, material de vidro, microscópios, lupas, etc). Esta informação e 

todas as que permitiram a caracterização geral do contexto em que decorreu a recolha de 

dados desta investigação foram obtidas pelo contacto directo do investigador com os 

espaços físicos em questão, sendo que a sede deste agrupamento de escolas é, também, o 

estabelecimento de ensino em que  o investigador desempenha as suas funções docentes.  
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3.3- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 
 

Dada a complexidade da realidade em estudo e tendo em conta a natureza e as 

questões da presente investigação, recorreu-se a técnicas e instrumentos de recolha de 

dados diversificados. Como técnicas de investigação, foram valorizadas o inquérito, a 

análise documental e a observação (Lessard-Hébert et al., 1994). A tabela 3.2, que 

seguidamente se apresenta, estabelece uma relação entre as questões de investigação e os 

instrumentos utilizados, no âmbito das diferentes técnicas de recolha de dados. 
 

 Tabela 3.2- Relação entre as questões de investigação e os instrumentos de recolha 

de dados utilizados, no âmbito das diferentes técnicas de investigação. 
 

 

Questões de Investigação 
Técnica de 

Investigação

 

Instrumento de recolha de dados 

 

 Que concepções sobre CTS possuem 

os professores do 1º e 2º ciclos do 

Ensino Básico envolvidos no estudo? 

 

Inquérito 

 

- Questionário VOSTS (adaptação 

portuguesa - versão de Canavarro, 

2000); 

- Entrevista realizada após a análise dos 

dados obtidos com o VOSTS. 

 

 Qual a importância que estes 

professores atribuem à interacção 

Ciência-Tecnologia e Sociedade no 

desenvolvimento das suas práticas 

didáctico-pedagógicas? 

 
Observação 

 

Análise 

documental 

 

- Diário do Investigador; 

- Instrumento de Caracterização de 

Práticas Pedagógico-Didácticas com 

orientação CTS (Vieira, 2003). 

 

 

 Que relação é possível estabelecer 

entre as concepções sobre CTS dos 

professores do 1º e 2º ciclos do Ensino 

Básico envolvidos e as práticas 

didáctico-pedagógicas que 

implementam? 

 

 
 
 

Inquérito 
 

 
Observação 

 
 

Análise 
documental 

 

- Questionário VOSTS (adaptação 

portuguesa - versão de Canavarro, 

2000); 

- Entrevista realizada após a análise dos 

dados obtidos com o VOSTS; 

- Diário do Investigador; 

- Instrumento de Caracterização de 

Práticas Pedagógico-Didácticas com 

orientação CTS (Vieira, 2003). 
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Relativamente aos instrumentos de recolha de dados, como é possível constatar na 

tabela anterior, utilizaram-se quatro de acordo com as técnicas de investigação 

mencionadas. No que se refere à técnica de inquérito, utilizou-se o Questionário VOSTS 

(versão abreviada de 19 itens – adaptação portuguesa de Canavarro, 2000) e uma entrevista 

semi-estruturada, realizada após a análise dos dados obtidos com o questionário 

anteriormente referido. Na técnica de observação, usou-se o diário do investigador com os 

registos de observação das aulas de cada professora colaboradora e um instrumento criado 

por Vieira (2003) para analisar e caracterizar as práticas docentes, designado por 

“Instrumento de Caracterização de Práticas Pedagógico-Didácticas CTS (ICPP-D CTS). A 

análise documental centrou-se nas fichas de trabalho e outros materiais de apoio utilizados 

pelas professoras do estudo em contexto de sala de aula e fez-se no âmbito de uma das 

dimensões do ICPP-D  CTS – “Recursos / Materiais curriculares”.  

Nos itens desta secção, que se seguem, são apresentados e justificados cada um dos 

instrumentos de recolha de dados utilizados. 

 
3.3.1- QUESTIONÁRIO VOSTS 

 

O questionário VOSTS – “Views on Science-Technology-Society”, no dizer de 

vários autores (Acevedo-Díaz et al., 2001), é possivelmente o instrumento disponível mais 

completo e, como tal,  mais adequado para a avaliação de concepções, crenças e atitudes 

sobre as relações CTS. Trata-se de um questionário criado por três investigadores 

canadianos da Universidade de Saskatchewan - Aikenhead, Fleming e Ryan (1987), 

alterado em 1992 por Aikenhead e Ryan  e que se destinava inicialmente a estudantes 

finalistas do ensino secundário (Canavarro, 2000). Este questionário, pelas suas 

potencialidades e perante os resultados obtidos, passou a ser indicado por estes e outros 

investigadores, como é o caso de Nunes e Pereira (2000), Santos (2001), Vázquez-Alonzo 

e outros (2000), Acevedo-Díaz e outros, (2001), para estudos que envolvessem alunos de 

outras faixas etárias e mesmo professores.  

São oito as dimensões conceptuais a que correspondem os temas das 114 questões 

originais do VOSTS, nomeadamente: definições de Ciência e de Tecnologia; influência da 

Sociedade na Ciência e na Tecnologia; influência da Ciência e da Tecnologia na 

Sociedade; influência na Sociedade da Ciência aprendida na escola; características dos 
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cientistas; construção social do conhecimento científico; construção social da Tecnologia e 

natureza do conhecimento científico. O formato de resposta proposto para este instrumento 

consiste na selecção de uma única opção, a que melhor se adequa à opinião do sujeito que 

responde, entre as várias alternativas apresentadas em cada questão. Estas  resultaram do 

aproveitamento de ideias geradas por amostras da população. 

O processo de construção do VOSTS garante, no dizer dos autores, a sua própria 

validade (Aikenhead e Ryan, 1992). Este instrumento foi-se desenvolvendo ao longo de 

um período de tempo considerável, aproximadamente quatro anos, desde 1984 até 1987. 

Recorrendo a diferentes amostras da população envolvida – cerca de 10800 estudantes 

canadianos que finalizavam o ensino secundário, foi possível aos autores a criação dos 

itens do VOSTS, num processo de análise e incorporação dos argumentos apresentados 

pelos sujeitos das amostras que iam sendo solicitados a opinar e argumentar sobre um 

conjunto de questões. Cada um dos itens deste questionário passou, então, a integrar uma 

asserção inicial, em função da afirmação original com a qual essas amostras iam sendo 

confrontadas, e um conjunto de opções de resposta que correspondem aos argumentos 

comuns dos alunos relativamente à asserção inicial (Canavarro, 2000). Neste processo de 

construção do instrumento, as entrevistas a alunos e as discussões em grupo foram 

igualmente valorizadas pelos autores, no sentido de  assegurarem a compreensão  dos 

enunciados de cada um dos itens. Aikenhead e Ryan (1992) consideram como naturalística 

a metodologia de construção do VOSTS, na medida em que se orienta para as perspectivas 

ou modos de construção do conhecimento por parte da população alvo.  
A arquitectura dos itens, a forma das respostas e o domínio das próprias respostas derivam de 

tentativas de reflexão subsequentes ao trabalho conjunto com a população a quem se dirige o 

questionário, sendo um trabalho de co-construção, um trabalho de construção em conjunto sobre 

uma realidade. Segundo os autores do VOSTS, este processo de construção é garante de validade. 

(Canavarro, 2000, p. 63)  

Para este último autor, o questionário VOSTS ultrapassa muitas das limitações dos 

instrumentos convencionais que avaliam as concepções ou representações de Ciência, 

concretamente no que se refere à ambiguidade das questões e à classificação das respostas. 

O objectivo do questionário não é colher um conjunto de resultados numéricos, mas 

agregar concepções sobre CTS, constituindo estas o domínio das possibilidades de resposta 

a questões formuladas sobre um determinado aspecto em particular. 
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As enormes potencialidades deste instrumento de avaliação de atitudes, crenças e 

concepções sobre CTS têm justificado a sua utilização em diversas investigações, 

incluindo casos de estudos portugueses. No contexto da presente investigação utilizou-se a 

versão portuguesa do VOSTS de Canavarro (2000), preparada por este autor para a 

avaliação de concepções de alunos portugueses a iniciar o ensino superior, mas aqui com 

pequenas adaptações nas páginas das instruções, por se tratar de um grupo de professores. 

As alterações realizadas à versão de Canavarro são as propostas por Vieira (2003). Optou- 

-se por esta versão por ser mais breve do que a original, menos fatigante e de aplicação 

mais rápida e por já ter sido trabalhada com alunos e professores portugueses (Anexo 1). 

Na adaptação do VOSTS para o caso português, Canavarro (2000) segue de perto a 

versão de 16 itens de Schoneweg-Bradford, Rubba e Harkness (1995), acrescentando a esta 

os três itens da dimensão “características dos cientistas”, que estes investigadores norte-     

-americanos não haviam incluído por razões que se prendiam com o escopo da sua 

investigação. Deste modo, a versão aqui adoptada, como aliás é possível constatar na 

tabela 3.3, na página seguinte, é constituída por 19 itens  que incluem sete das oito 

dimensões originais e que permitem avaliar um conjunto de tópicos. A classificação das 

respostas do VOSTS, de acordo com proposta apresentada por Canavarro (2000), seguindo 

de perto a versão original, é feita por três categorias: (i) realista ou adequada – uma opção 

que traduza uma concepção apropriada de Ciência; (ii) aceitável – uma escolha que embora 

não seja totalmente adequada revele alguns méritos; e (iii) ingénua – para as respostas 

inadequadas. Refira-se que para cada item, as três últimas alternativas: “não compreendo”; 

“não tenho conhecimentos para fazer uma escolha”; e  “nenhuma das afirmações anteriores 

coincide com o meu ponto de vista”, são classificadas dentro da terceira categoria – 

respostas ingénuas. 
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Tabela 3.3- Constituição da versão portuguesa abreviada do VOSTS: Itens, Códigos 

Originais e Tópicos correspondentes (Adaptação de Canavarro, 2000). 
 

Item / Código Original Tópico Correspondente 

1 / 10111 Definição de Ciência 

2 / 10211 Definição de Tecnologia 

3 / 10421 Ciência e Tecnologia (C&T) e qualidade de vida 

4 e 5 / 20121 e 20141 Controlo político e governamental da Ciência 

6 / 20211 Controlo da Ciência pelo sector privado 

7 / 20611 Influência de grupos de interesse particular sobre a Ciência 

8 / 40217 Contribuição da C&T para decisões sociais 

9 / 40311 e  

10 / 40321 

Contribuição da C&T para a criação de problemas sociais e 

investimento em C&T  versus investimento social 

11 / 40411 Contribuição da C&T para a resolução de problemas sociais 

12 / 40531 Contribuição da C&T para o bem estar económico 

13 / 60311 Ideologias e crenças religiosas dos cientistas 

14 / 60411 Vida social dos cientistas 

15 / 60611 “Efeito do género” nas carreiras científicas 

16 / 70212 Tomada de decisão sobre questões científicas 

17 / 80111 Tomada de decisão sobre questões tecnológicas 

18 / 80211 Controlo público da tecnologia 

19 / 90211 Natureza dos modelos científicos 

  

No que se refere ao esquema de cotação para a versão portuguesa do VOSTS, o 

processo metodológico seguido por Canavarro (1997) envolveu o parecer de um painel de 

três juizes das áreas da Ciência e do ensino da Ciência, que foram chamados a  pronunciar-

-se sobre a classificação inicial. O parecer destes “peritos” foi consonante com a quase 

totalidade do esquema original de classificação, o que permitiu ilustrar a inexistência de 

enviezamentos ou diferenças culturais. Para os itens que não integravam a versão 

abreviada de Schoneweg-Bradford e outros (1995), foi igualmente solicitado um painel de 

cinco juizes das áreas anteriormente referidas que procederam à categorização das várias 

possibilidades de resposta. Obtido o acordo para cada um dos casos, em função das 
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categorias: adequada ou realista, aceitável e ingénua, ficou definido o esquema de 

classificação do VOSTS na versão portuguesa, como se mostra na tabela seguinte. 
 

Tabela 3.4- Esquema de classificação do VOSTS na versão portuguesa (Adaptação 

de Canavarro, 2000). 
 

Categorias de resposta 
Item / Código Original 

Realista Aceitável Ingénua 

1 / 10111 c a, b, d, f, g e, h, i, j, k 

2 / 10211 e, g b, c, d, f a, h, i, j 

3 / 10421 d c a, b, e, f, g, h, i, j, k 

4 / 20121  d b, c, e, g a, f, h, i, j 

5 / 20141 a, b, c f, h d, e, g, i, j, k, l, m 

6 / 20211 d c, e, f a, b, g, h, i 

7 / 20611 c, d a, e b, f, g, h, i, j, k 

8 / 40217 d c, e, f a, b, g, h, i, j 

9 / 40311 a, b, c d, g e, f, h, i, j, k 

10 / 40321 d a, e b, c, f, g, h 

11 / 40411 a, b, c, d e, f, g, h, i 

12 / 40531 e a, b, c, d f, g, h, i 

13 / 60311 d b, c a, e, f, g 

14 / 60411 b d, e a, c, f, g, h 

15 / 60611 f, h c, e, d a, b, g, i, j, k 

16 / 70212 d, e a, f b, c, g, h, i, j 

17 / 80111 a, c b, d e, f, g, h, i, j, k 

18 / 80211 c, e a, b, d, f, g h, i, j. 

19 / 90211 e, f, g c, d a, b, h, i, j 

 

 A utilização do VOSTS na sua versão portuguesa, juntamente com as entrevistas 

que se realizaram após a análise dos dados obtidos com o questionário, tornou possível o 

levantamento das concepções sobre CTS das quatro professoras envolvidas.  
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3.3.2- ENTREVISTAS REALIZADAS APÓS O QUESTIONÁRIO VOSTS 
 

Com o propósito de explicitar e aprofundar os dados recolhidos nas respostas ao 

questionário VOSTS, considerou-se imprescindível a realização de entrevistas aos sujeitos 

envolvidos neste estudo de caso. O recurso a este instrumento de recolha de dados, no caso 

do presente desenho de investigação, é aconselhado por vários especialistas, de que são 

exemplo Aikenhead e outros (1987), Lerderman (1992) Anderson (2000), Acevedo-Díaz e 

Acevedo-Romero (2002), Acevedo-Díaz e outros (2002) e Vieira (2003), na medida em 

que permite facilitar e aprofundar a compreensão das realidades em estudo, mediante o 

esclarecimento de algumas posições. O recurso à entrevista, para além de um teste ou 

questionário escrito, justifica-se, deste modo, na medida em que se trata de um instrumento 

privilegiado para se aceder «ao contexto, às necessidades, exigências e soluções 

preconizadas pelo entrevistado» (Ghiglione e Matalon, 1996, p. 78), a que não se consegue 

aceder senão através do seu discurso.                                                           

Embora a entrevista, como referem Albarello, Digneffe, Hiernaux, Maryo, Ruquoy 

e Georges, (1997) e Kvale (1996), não permita conhecer verdadeiramente as práticas reais 

dos entrevistados, constitui um meio fundamental, como reforçam Brown e Dowling 

(1998), para a compreensão da forma como o entrevistado dá sentido às suas experiências 

e vivências pessoais. Possibilita, deste modo, uma avaliação mais profunda das concepções 

dos sujeitos envolvidos e a identificação dos factores que medeiam essas concepções 

(Lederman, 1992). Também a este propósito, Foddy (1996) encara a entrevista como um 

instrumento que permite a obtenção de informação sobre um leque vasto de variáveis do 

foro subjectivo, onde se poderão incluir as representações dos professores. Ghiglione e 

Matalon (1996) reforçam, ainda, a ideia de que este instrumento é menos limitativo do que 

o questionário escrito, na medida em que ao entrevistado é dado um certo grau de liberdade 

(o que também depende da estrutura da entrevista), para se poder exprimir com as suas 

próprias palavras ou termos e ainda para apresentar e fundamentar o seu raciocínio. O 

entrevistador poderá assim ter acesso ao “mundo” do entrevistado (Kvale, 1996) e a um 

conjunto vasto de detalhes (Brown e Dowling, 1998). 

De facto, a grande vantagem da entrevista é a sua adaptabilidade. Um bom 

investigador, como refere Santos (2002), pode explorar as respostas do entrevistado de 

modo a obter mais informação e conseguir maior clareza em pontos menos explícitos. 

Existe, aqui, uma maior flexibilidade, na medida em que se pode repetir ou esclarecer 
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questões, formulá-las de diferentes formas e especificar alguns significados, como garantia 

de se estar a ser compreendido (Lüdke e André, 1986; Lakatos e Marconi, 1990; Gall et al., 

1996; Bell, 1997).                                                             

Apesar das vantagens referidas, Martins (1989) salienta algumas limitações à 

utilização da entrevista como instrumento de recolha dados, nomeadamente no que se 

refere ao desempenho do entrevistador (são-lhe exigidas capacidades específicas e algum 

treino), à subjectividade inerente ao facto de o investigador intervir na interpretação das 

respostas, a possíveis enviezamentos, à morosidade das transcrições e análises e ainda à 

falta de consensos por parte dos investigadores relativamente aos modelos de análise dos 

protocolos.   

De acordo com a classificação de Fox (1981), existem basicamente dois modelos de 

entrevistas: entrevistas estruturadas (em que o entrevistador segue rigidamente um guião 

preestabelecido) e entrevistas não estruturadas (em que o entrevistador propõe o tema e o 

entrevistado discursa sobre ele, na ausência de um guião preestabelecido), não havendo 

aqui “[...] à partida certeza de se poderem recolher dados respeitantes a um determinado 

conteúdo” (Martins, 1989, p. 82).  

No caso desta investigação, optou-se por um modelo de entrevista semi-estruturado, 

isto é, um modelo que se situa entre os dois modelos anteriores e que reúne características 

de ambos. Nesse sentido, preparou-se um guião orientador com um conjunto de questões 

tipo, sem uma ordem rígida e suficientemente abertas para permitirem correcções e 

esclarecimentos por parte do entrevistado (McMillan e Schumacher, 2001). A opção por 

este modelo de entrevista justifica-se pelas seguintes razões: (i) a entrevista semi-               

-estruturada é flexível e cria oportunidades de adaptações ao entrevistado, permitindo que 

este clarifique as suas posições e as corrija, se necessário (McMillan e Schumacher, 2001); 

(ii) trata-se de um modelo adequado para o aprofundamento de pontos de vista levantados 

por outros instrumentos como o questionário e para uma avaliação mais profunda das 

concepções de professores (Lüdke e André, 1986; Lerderman, 1992); (iii)  por outro lado, 

permite explicitar, como defende Ballenilla (1999), as concepções dos professores que 

influenciam as suas práticas didáctico-pedagógicas;  e, por fim, (iv) possibilita, aliás como 

outros modelos de entrevista, a audiogravação. Este procedimento torna o entrevistador 

mais disponível para ouvir o entrevistado e ajuda-o no processo de análise e validação de 

tudo o que é dito na entrevista (Vieira, 2003). 
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Após a análise das respostas ao Questionário VOSTS, cada uma das professoras 

colaboradoras teve, assim, a oportunidade, através da entrevista, de clarificar as suas ideias 

e apresentar argumentos, em especial no que concerne às opções da categoria - Resposta 

Ingénua, bem como às definições de Ciência, Tecnologia e Qualidade de Vida. Este 

procedimento, o recurso à entrevista após um questionário ou teste, tem sido aconselhado 

por vários investigadores, tendo em vista o aprofundamento das ideias perfilhadas por 

alunos e professores ( Aikenhead et al., 1987; Lederman, 1992; Vieira, 2003), revelando-se 

particularmente útil na exploração das respostas de tipo “ingénuo”, uma vez que são estas 

as que mais se afastam das actuais visões do empreendimento científico. De facto, alguns 

estudos desenvolvidos sobre as concepções CTS mostram justamente a dificuldade 

evidenciada por alunos e professores em distinguir claramente Ciência de Tecnologia 

(Fleming, 1987; Acevedo-Díaz et al., 2002; Vieira, 2003) e apontam para a importância da 

entrevista no sentido de um verdadeiro esclarecimento de  posições. 

 O guião orientador da entrevista utilizado na presente investigação (Anexo 2) e 

aplicado a cada uma das professoras colaboradoras de acordo com as suas respostas ao 

Questionário VOSTS (Anexo 3) foi construído em função de pequenas alterações ao guião 

concebido por Vieira (2003) e por si utilizado com as mesmas finalidades. Deste guião 

fazem parte questões tipo com diferentes graus de abertura, formuladas a partir de quatro 

dimensões, acerca das quais se pretendeu recolher informação, nomeadamente: 

1ª DIMENSÃO  Formação académica  

Nesta dimensão, pretende-se identificar as habilitações académicas dos 

entrevistados, o(s) curso(s) que possuem e as instituições de formação inicial e continuada 

frequentadas.  

2ª DIMENSÃO  Experiência profissional 

Aqui, procura-se averiguar as funções profissionais desempenhadas, no presente e 

no passado, algumas atitudes e expectativas relativamente ao ensino das Ciências. 

3ª DIMENSÃO  Acesso informal à Ciência 

Esta dimensão visa, sobretudo, detectar o interesse manifestado perante alguns 

meios informais de acesso ao conhecimento científico e ao trabalho dos cientistas. 

4ª DIMENSÃO  Respostas ao questionário VOSTS  

Neste caso, com o tipo de questões colocadas, pretende-se esclarecer e aprofundar, 

como aliás já se referiu, as concepções ingénuas sobre CTS, evidenciadas por cada uma 
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das professoras colaboradoras no preenchimento do questionário VOSTS, e, ainda, as 

respostas relacionadas com as definições de Ciência, Tecnologia e Qualidade de Vida, 

mesmo que estas tivessem sido incluídas nas categorias Resposta Realista ou Resposta 

Aceitável (Itens 1, 2 e 3 do VOSTS). 

Na fase de implementação da entrevista, desenvolveu-se um estudo piloto que 

envolveu duas professoras, uma de cada nível de ensino, e que teve como objectivos: (i) 

desenvolver e aperfeiçoar, por parte do investigador, as técnicas da entrevista, tentando, 

deste modo, evitar / superar a primeira das limitações apontada anteriormente por Martins 

(1989), referente ao desempenho do entrevistador; (ii) testar a adequação da linguagem 

utilizada; (iii) verificar a pertinência e a clareza das questões tipo do guião orientador da 

entrevista; (iv) prever as respostas possíveis e estruturar formas de exploração das 

questões; e (v) estimar o tempo médio necessário para cada questão e para a duração de 

toda a entrevista.  

As entrevistas do estudo piloto tiveram, em média, a duração de 40 minutos, o que 

permitiu, desde logo, informar os sujeitos do estudo principal do tempo aproximado que 

teriam que disponibilizar para a realização da entrevista. Quanto à linguagem utilizada 

revelou-se adequada, mas, por vezes, o ritmo demasiado rápido com que o entrevistador 

formulava as questões comprometia a sua imediata compreensão, obrigando-o a algumas 

repetições. Por outro lado e pese embora as questões colocadas tenham sido consideradas 

pertinentes e suficientemente claras, verificou-se um reduzido aprofundamento de algumas 

respostas das entrevistadas. Assim, após este estudo, considerou-se necessário rever o 

ritmo do discurso do entrevistador e explorar alguns tópicos do guião da entrevista de uma 

forma mais exaustiva, por forma a se obter mais informação, concretamente os tópicos 

correspondentes às respostas dadas ao questionário VOSTS e em particular os relativos às 

definições de Ciência, Tecnologia e à inter-relação destas duas áreas e a Sociedade. Aqui, 

entendeu-se ser relevante, tendo em vista um verdadeiro esclarecimento de pontos de vista, 

solicitar a cada uma das professoras entrevistadas um exemplo de uma situação ou 

circunstância que traduzisse, em seu entender, uma interacção de cariz CTS.  Por outro 

lado e no que diz respeito a questões técnicas referentes à audiogravação das entrevistas, o 

estudo piloto possibilitou, também, a correcção de aspectos relacionados com o volume do 

som e com a distância do aparelho de gravação em relação aos intervenientes, tendo em 

vista a optimização do registo gravado. 
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No que se refere ao estudo principal, cada entrevista teve a duração média de 45 

minutos e foi implementada três semanas após ter sido administrado o questionário 

VOSTS. Na administração deste instrumento de recolha de dados (entrevista) foram 

valorizados três momentos distintos: 

1º momento: Trata-se da fase inicial, em que se justifica a realização da entrevista 

no contexto da investigação e se realça a importância da colaboração do entrevistado, 

garantindo-lhe o anonimato e a confidencialidade de todas as informações. Neste primeiro 

momento, é igualmente indispensável que se reitere o pedido para se proceder à gravação 

da entrevista em registo áudio; 

2º momento: Corresponde ao desenvolvimento da entrevista, em função das 

dimensões do guião orientador, anteriormente explicitadas; 

3º momento: Por fim, importa agradecer a participação do entrevistado, reforçando-

-se, mais uma vez, o anonimato e solicitando-se a disponibilidade para eventuais 

esclarecimentos e posteriores colaborações. 

As entrevistas realizadas foram, portanto, audiogravadas e posteriormente 

transcritas (Anexo 5), de acordo com as convenções utilizadas por Martins (1989) que se 

encontram no Anexo 4. 

 
3.3.3- DIÁRIO DO INVESTIGADOR 

 

A observação de aulas leccionadas pelas docentes envolvidas nesta investigação 

afigurou-se como indispensável para a caracterização das suas práticas didáctico-                

-pedagógicas, numa perspectiva de ensino CTS. Os registos de observação do investigador 

facilitaram o levantamento dos  dados necessários a uma compreensão mais consistente das 

práticas desenvolvidas, tendo em vista a sua caracterização. 

São vantagens desta técnica de recolha de dados, segundo Lüdke e André (1986), o 

facto de permitir chegar mais perto da “perspectiva dos sujeitos” e proporcionar uma 

experiência directa que melhor se adequa à verificação das ocorrências. A observação 

ajuda o investigador a identificar e obter provas sobre aspectos em relação aos quais os 

indivíduos não têm muitas vezes consciência, mas que orientam o seu comportamento, 

obrigando-o, por outro lado, a um contacto mais directo com a realidade em estudo 

(Lakatos e Marconi, 1990). No entender de Bell (1997, p. 80), «a observação directa pode 
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ser mais fiável, em muitos casos, do que o que as pessoas dizem. Pode ser particularmente 

útil descobrir se as pessoas fazem o que dizem fazer, ou se comportam da forma como 

afirmam comportar-se».  

Em função das questões de investigação do presente estudo, optou-se, no âmbito 

desta técnica de recolha de dados, pela observação directa, isto é, pela presença do 

investigador na sala de aulas de cada uma das professoras numa atitude não participante 

(Santos e Sanches, 2000). Aliás, como sugerem vários investigadores, como é o caso de 

Wragg (1999), procurou-se minimizar os efeitos dessa presença, adoptando-se uma postura 

neutra e discreta, de forma a evitar quaisquer influências no desempenho das professoras e 

respectivos alunos. Refira-se, a este propósito, que as aulas foram apenas audiogravadas, 

uma vez que a sua filmagem não foi autorizada por alguns encarregados de educação, nem 

foi bem vista por duas das professoras envolvidas. No primeiro caso, os Encarregados de 

Educação que assumiram essa posição justificaram-na em função dos recentes 

acontecimentos que envolveram questões mediáticas relacionadas com crianças em 

Portugal (casos de pedofilia), não autorizando, por isso, a filmagem e a reprodução de 

imagens dos seus filhos, ainda que para fins de investigação. Quanto às duas professoras 

referidas, alegaram não se sentir à vontade perante uma câmara de filmar, pois já haviam 

tido essa experiência no seu estágio integrado e, no seu dizer, o seu desempenho era 

negativamente influenciado. As outras duas docentes mostraram-se receptivas, não tendo 

colocado qualquer objecção ao registo em vídeo das suas aulas. Contudo e uma vez que se 

entendeu aplicar o mesmo procedimento a todas as docentes do estudo, também nestes dois 

casos não se procedeu à filmagem das aulas observadas. 

Assim, considerou-se indispensável a realização de registos, por parte do 

investigador, durante as práticas didáctico-pedagógicas das professoras colaboradoras, por 

forma a complementar os dados recolhidos com a audiogravação. No dizer de autores 

como Anderson (2000) e Vieira (2003), um investigador de estudo de caso deve registar 

meticulosamente todos os tipos de dados considerados relevantes. Trata-se, efectivamente, 

de «registos descritivos e / ou reflexivos e pormenorizados da experiência do investigador, 

incluindo observações, reconstrução de diálogos, descrição física do local e as decisões 

tomadas que alteram ou dirigem o processo de investigação» (Vieira, 2003, p. 194). Nesse 

sentido, foram clarificados junto de cada docente, aliás como recomenda Wragg (1999), o 

objectivo da observação das aulas, neste caso, relacionado com as práticas CTS das 
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professoras, bem como a natureza dos registos a efectuar. Seriam, portanto, tomadas notas 

escritas, durante a observação das aulas, de aspectos considerados relevantes em função 

dos objectivos da investigação, para além do registo de observações entendidas como 

pertinentes para a clarificação do contexto das acções do professor e alunos e do próprio 

ambiente de trabalho.   

Escolheu-se o diário do investigador como o formato mais adequado à apresentação 

dos dados recolhidos na observação das aulas. Este instrumento tem sido utilizado na 

investigação em educação, principalmente na investigação qualitativa, como um guia de 

reflexão e análise sobre a formação e as práticas dos professores (Porlán e Martín, 1997; 

Vieira, 2003). No dizer dos dois primeiros autores, o diário como guia para a investigação 

propicia o desenvolvimento de capacidades de observação e categorização da realidade, 

permitindo ir além da simples percepção intuitiva. Por outro lado e ainda no seu dizer, 

facilita o estabelecimento de ligações entre a teoria e a prática, sem perder as referências 

do contexto e favorece o desenvolvimento não só dos níveis descritivos, mas também 

analítico - explicativos e valorativos dos processos de investigação e reflexão. Nesse 

sentido, o formato do diário do investigador aqui adoptado (Anexo 6) transcreve as práticas 

didáctico-pedagógicas das quatro docentes, descrevendo de forma sistemática e 

pormenorizada as situações e acontecimentos de aula observados e, por outro lado, 

apresenta algumas reflexões pessoais do investigador (Porlán e Martín, 1997). Incluem-se 

as actividades e estratégias de aula, os recursos utilizados, as intervenções e os 

comportamentos das professoras e alunos, mas também os aspectos relevantes da dinâmica 

psicossocial e comunicativa, da organização do espaço e materiais, bem como os aspectos 

relativos a regras e normas de convivência escolar (ver esquema da figura 3.2 da página 

69). 

No que diz respeito às reflexões apresentadas, procurou-se minimizar a dificuldade 

que os últimos autores admitem na diferenciação entre a descrição da dinâmica geral da 

aula, objectivo de um primeiro momento do diário, e as interpretações e valorizações 

efectuadas, dada a subjectividade que está, como defendem, impregnada nas práticas 

didáctico-pedagógicas. Para estes autores, pode-se superar ou minimizar essa dificuldade 

se se incorporar um certo grau de diferenciação consciente entre o que é descrito e a 

análise sistemática e racional que é feita paralelamente ou posteriormente. Deste modo, as 

reflexões incluídas no Diário do Investigador sobre as práticas didáctico-pedagógicas de 
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cada docente colaboradora foram revistas em diferentes momentos e resultaram de análises 

sucessivas de todo o corpus descrito. 

No total, foram observadas doze aulas de noventa minutos, três por cada professora 

colaboradora. Importa, aqui, referir que houve impossibilidade de observar um número 

superior de aulas, como seria recomendável, dada a incompatibilidade entre a carga horária 

da componente lectiva do professor investigador e das duas professoras que leccionam no 

2º ciclo. Por outro lado, havia igualmente coincidência de horários nas aulas a observar 

destas duas docentes. Assim, apenas num único dia da semana e no mesmo horário, foi 

possível proceder à observação das aulas, pelo que só após terem sido presenciadas as 

práticas didáctico-pedagógicas de uma professora, foi permitido ao investigador observar 

as da outra.  

 Deste modo e dado o número de sujeitos envolvidos no estudo, o Diário do 

Investigador relativo às práticas didáctico-pedagógicas (Anexo 6) encontra-se estruturado 

em quatro secções, uma para cada professora colaboradora. Em cada secção, os registos 

são organizados de acordo com os aspectos anteriormente explicitados e que constam do 

esquema - síntese apresentado na figura da página seguinte. 
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Figura 3.2- Esquema construído a partir das ideias de Porlán e Martín (1997), sobre os 

aspectos relevantes da organização do Diário do Investigador. 

 
3.3.4- INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICO-        

-DIDÁCTICAS COM ORIENTAÇÃO CTS (ICPP-D CTS) 
 

  Uma vez recolhidos os dados e para se proceder à caracterização das práticas, 

verificou-se, após revisão de literatura relativa a estudos no âmbito da Didáctica das 

Ciências, que o instrumento construído por Vieira (2003) para analisar e caracterizar 

práticas didáctico-pedagógicas com orientação CTS servia os propósitos do presente 

estudo (anexo 7). Trata-se de um instrumento criado por este investigador, juntamente com 
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outro relativo ao Pensamento Crítico, e utilizado na avaliação da repercussão de um 

programa de formação de Educação em Ciências com orientação CTS/PC na promoção de 

práticas didáctico-pedagógicas com essa orientação. Este programa de formação, também 

concebido por Vieira (2003), foi desenvolvido junto de professoras do 1º e 2º ciclos do 

Ensino Básico. 

Na concepção do referido instrumento, foram consideradas por Vieira (2003) duas 

categorias fundamentais para a caracterização de práticas didáctico-pedagógicas. Uma 

delas relacionada com a forma como se perspectiva o processo de ensino / aprendizagem 

(parte conceptual) e a outra relativa à componente procedimental, isto é, ao conjunto de 

elementos inerentes à concretização desse processo. Para cada uma destas categorias o 

autor apresenta diferentes dimensões de análise das práticas, que têm vindo a ser 

enfatizadas por vários autores e investigadores e que constam do esquema que se segue. 
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Figura 3.3- Categorias e dimensões de análise consideradas por Vieira (2003) na concepção 

do ICPP-D CTS. 

 

Os indicadores de caracterização de práticas didáctico-pedagógicas incluídos no 
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por especialistas da área, apresentado e discutido no âmbito da comunidade académica 

portuguesa (Vieira e Martins, 2001; Vieira , 2003). 

 Seguidamente, são apresentadas as principais ideias que orientaram Vieira (2003), 

no que se refere aos indicadores considerados relevantes para o ICPP-D CTS, tendo-se, 

contudo, procedido à actualização de algumas referências, de acordo com a revisão de 

literatura do capítulo 2. 

 Assim, no que se refere à primeira dimensão – “Ensino / Papel do professor”, da 

primeira categoria considerada (Perspectiva do processo de Ensino / Aprendizagem), 

foram realçados os seguintes aspectos: (i) preconiza-se um ensino em contexto, centrado 

em situações-problema de natureza inter e transdisciplinar e que seja promotor de uma 

“cidadania democrática”, isto é, um ensino que valorize as três dimensões da educação 

científica: educação em Ciência, sobre Ciência e pela Ciência (Martins e Veiga, 1999; 

Marco-Stiefel et al., 2000; Santos, 2001, 2004; Cachapuz et al., 2001; 2002; Martins, 

2002b; Membiela, 2002; Vieira, 2003; Gil-Pérez e Vilches, 2004; Acevedo-Díaz et al., 

2004; Galvão e Freire, 2004); (ii) para se atingir níveis de qualidade no ensino importa ter 

em atenção os interesses, a curiosidade e as concepções dos alunos, explorando-se 

intencionalmente os seus erros e enfatizando-se o seu papel activo na construção das 

aprendizagens (Ju, 1997; Gennes, 2001; Vieira, 2003; Mendes e Rebelo, 2004); (iii) 

valoriza-se, neste enfoque, uma perspectiva de ensino por pesquisa, que aposta na 

resolução de problemas de índole CTS e no recurso ao trabalho prático, preferencialmente 

de tipo investigativo (Solbes e Vilches, 1997; Cachapuz et al., 2001; 2002; Martins, 2002b; 

Carpena e Tárraga, 2002; Vieira, 2003; Jiménez, 2003; Pedrosa et al., 2004); (iv) o 

professor assume o papel de orientador, de “modelo de aprendiz”, de “problematizador” de 

saberes, de promotor de um “clima” de aula afectivamente acolhedor e estimulante do 

ponto de vista intelectual (Ju, 1997; Acevedo-Díaz, 2001a; Cachapuz et al., 2001; Vieira, 

2003); (v) cabe-lhe, nesse sentido, criar oportunidades de interacção, reflexão e 

comunicação, valorizando a partilha de experiências, a discussão e a argumentação de 

ideias, bem como o trabalho cooperativo entre alunos e professores (Ju, 1997; Acevedo-     

-Díaz, 2001a; Cachapuz et al., 2001; Vieira, 2003; Jiménez, 2003; Moleiro et al., 2004); 

(vi) cabe-lhe, por outro lado, actuar de acordo com visões de Ciência, Tecnologia e de 

interacção entre estas áreas e a Sociedade consonantes com o actual empreendimento 

científico. Para isso, deverá orientar os alunos para a percepção da utilidade da Ciência e 
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da Tecnologia, estimulando-os e capacitando-os para a utilização destas áreas na resolução 

dos problemas quotidianos, sem, contudo, ocultar as limitações da Ciência e da 

Tecnologia, os seus avanços e recuos, bem como as suas múltiplas interacções (Solbes e 

Vilches, 2000; Acevedo-Díaz, 2001a; Solbes, Vilches e Gil-Pérez, 2002b; Martins, 2002b; 

Vieira, 2003; Pedrosa e Henriques, 2003; Vieira e Martins, 2004); e (vii) para este papel 

que se espera do professor, é fundamental a planificação cuidada do processo de ensino, a 

flexibilidade na sua implementação e a avaliação dos resultados alcançados e dos percursos 

desenvolvidos (Acevedo-Díaz, 2001a; Cachapuz et al., 2001; Vieira, 2003). 

 Em relação à segunda dimensão – “Aprendizagem / Papel do aluno”, da primeira 

categoria, deve salientar-se que as aprendizagens, numa perspectiva de Educação CTS, 

focalizam-se na resolução de situações-problema do interesse dos alunos e relacionadas 

com o seu dia-a-dia, pelo que de modo algum poderão ocorrer desligadas do mundo real 

(Solbes e Vilches, 1997; Martins e Veiga, 1999; Cachapuz et al., 2001; Martins, 2002b; 

Vieira, 2003; Acevedo-Díaz et al., 2003). Estas aprendizagens devem permitir desenvolver 

não apenas conhecimentos, mas também competências, valores e atitudes que permitam 

aos alunos tomar posições fundamentadas em problemas actuais e pertinentes, das esferas 

global e local (Carpena e Tárraga, 2002; Acevedo-Díaz et al., 2003; Jiménez, 2003; 

Esteban, 2003). Trata-se de aprendizagens significativas para o aluno, com aplicação no 

seu quotidiano, construídas por si numa lógica de acção e de uso de diferentes tipos de 

capacidades de pensamento (Charpak, 1996; Solbes, Vilches, 2000; Cachapuz et al., 2001; 

Vieira, 2003). 

 Relativamente à terceira e última dimensão – “Concepções sobre Ciência, 

Tecnologia, Trabalho Experimental ...”, da primeira categoria (Perspectiva do processo de 

Ensino / Aprendizagem), deve salientar-se os seguintes indicadores: (i) recurso ao trabalho 

prático experimental sem orientações estereotipadas, valorizando-se o pluralismo de 

métodos (Cachapuz et al., 2001; Vieira, 2003); e (ii) evidência de visões adequadas de 

Ciência, do cientista e da Tecnologia. A Ciência conceptualizada como a exploração do 

desconhecido e a descoberta de coisas novas acerca do nosso mundo e do Universo e como 

eles funcionam (Aikenhead, Ryan e Fleming, 1989). O cientista visto de uma forma mais 

realista como um ser humano socialmente integrado e sujeito a diferentes tipos de 

influências na sua actividade, como motivos individuais, crenças religiosas, valores morais, 

entre outras (Aikenhead et al., 1989). A Tecnologia entendida como um conjunto de ideias 
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e técnicas para a resolução de problemas, a concepção de produtos, para a organização do 

trabalho das pessoas e para o progresso da sociedade (Aikenhead et al., 1989). 

 No que diz respeito à segunda categoria - Elementos de concretização do processo 

de Ensino / Aprendizagem, Vieira (2003) destaca a importância que a literatura atribui à 

diversificação de estratégias e actividades de Ensino / Aprendizagem, em contextos de 

Educação CTS (Cachapuz et al., 2002; Membiela, 2002; Martins, 2003; 2004). O trabalho 

prático, os projectos de investigação, os debates, as discussões, as simulações, os jogos de 

papéis, o trabalho em pequenos grupos, as apresentações dos alunos aos colegas e 

professores, a participação de diferentes elementos da comunidade nas actividades 

desenvolvidas dentro e fora da sala de aula (como é o caso de especialistas de diferentes 

áreas), a pesquisa, a resolução de problemas, o questionamento devidamente orientado para 

a promoção de capacidades de pensamento e com adequados tempos de espera, as visitas a 

exposições, museus e centros de Ciência, parques e jardins temáticos, laboratórios e outros 

espaços de  interesse nos domínios da Ciência e da Tecnologia, o visionamento de filmes e 

documentários sobre Ciência, a participação em debates e conferências, a leitura de livros e 

artigos de divulgação científica são algumas das principais estratégias / actividades 

realçadas por vários autores no âmbito da Educação CTS, de que são exemplo Cachapuz e 

outros (2001, 2002); Membiela (2002), Solbes e outros (2002b); Martins (2002b; 2004); 

Carpena e Tárraga (2002); Vieira (2003) e Jiménez, (2003). O sucesso na implementação 

destas estratégias / actividades exige do professor um trabalho antecipado de preparação / 

planificação, flexibilidade na actuação e capacidade de gerir devidamente os tempos e os 

recursos disponíveis e, essencialmente, predisposição para criar um clima de aula 

adequado (Pedrosa et al., 2004; Acevedo-Díaz, 2001a).  

 Quanto à dimensão – “Recursos / Materiais curriculares”, da segunda categoria, 

saliente-se a necessidade de reformulação dos materiais curriculares existentes face à sua 

escassez e às dificuldades que criam na integração da perspectiva CTS no ensino das 

Ciências (Membiela, 1997; Vieira, 2003). No dizer de Martins (2002b, p. 87), «o ensino 

das ciências de orientação CTS necessita de novos materiais que suportem a filosofia que 

lhe está subjacente». Acrescenta a autora que os recursos didácticos nesta orientação de 

ensino deverão ser consentâneos com questões sociais contemporâneas. Neste sentido e em 

função da literatura existente, são apresentados por Vieira (2003) três indicadores para esta 

dimensão: (i) a utilização de recursos / materiais escolhidos ou (re)construídos numa óptica 
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CTS, como é o caso de guiões de trabalho prático (sem orientações estereotipadas); (ii) a 

rentabilização de materiais existentes e que surgiram no âmbito de projectos com forte 

pendor CTS (são exemplos, os projectos SATIS, APQUA e SALTERS); e (iii) a 

exploração de programas informáticos, de rádio ou televisão com significado para a 

Educação CTS, bem como de artigos de revistas e jornais considerados relevantes. 

 Por fim e no que concerne à terceira dimensão – “Ambiente de sala de aula”, ainda 

na segunda categoria, sublinha-se a importância de um conjunto de indicadores que 

confirmam a existência de um ambiente de sala de aula propício a um trabalho sócio-         

-construtivo de educação num enfoque de interacção Ciência, Tecnologia e Sociedade: (i) 

ambiente de cooperação, interacção, compreensão e respeito mútuo (Acevedo-Díaz, 2001a; 

Sá, 2002;  Vieira, 2003; Jiménez, 2003; Santos, 2004; Moleiro et al., 2004); (ii) ambiente 

intelectualmente estimulante, no qual se valoriza a reflexão, a discussão de ideias, o 

questionamento orientado para a promoção de capacidades de pensamento, a tomada de 

posições, a argumentação de pontos de vista e a aplicação das aprendizagens na resolução 

de situações-problema reais (Charpak, 1996; Ju, 1997; Solbes, Vilches, 2000; Acevedo-     

-Díaz, 2001a; Cachapuz et al., 2001; Vieira, 2003; Jiménez, 2003); e (iii) ambiente 

propício, como refere Vieira (2003, p. 215), referenciando Aikenhead (1998), «para, entre 

outros, se explorar, compreender e avaliar as inter-relações Ciência, Tecnologia e 

Sociedade, nomeadamente as que irão afectar as vidas pessoais, as carreiras e o futuro dos 

alunos».  

 Os indicadores anteriormente explicitados foram (re)escritos / (re)agrupados por 

Vieira (2003), num formato que em seu entender permitisse a sua operacionalização sem 

ambiguidades, tendo daí resultado a versão final do Instrumento de Caracterização de 

Práticas Pedagógico-Didácticas com Orientação CTS (ICPP-D CTS) – Anexo 7. 

 O ICPP-D CTS, à semelhança do que aconteceu no estudo levado a cabo por Vieira 

(2003), foi utilizado nesta investigação para caracterizar as práticas didáctico-pedagógicas 

das quatro professoras envolvidas, em função dos dados recolhidos pela observação directa 

das suas aulas. Para cada dimensão de análise e de acordo com os indicadores 

considerados, foram identificados e interpretados, nos dados coligidos, os episódios 

relevantes no âmbito de práticas didáctico-pedagógicas CTS. Seguiu-se de perto a 

metodologia de Vieira (2003), que se aproxima da de outros estudos,  como o de Paixão 

(1998) e o de Praia e Cachapuz (1999). 
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3.4- ETAPAS DO ESTUDO IMPLEMENTADAS 
 

O presente estudo, planeado depois de estabelecido o quadro teórico sobre a 

Educação CTS e sobre as concepções e práticas de professores, desenvolveu-se de acordo 

com três etapas fundamentais que se prendem com as três questões de investigação. A 

primeira etapa diz respeito à caracterização das concepções sobre CTS das professoras 

envolvidas no estudo. A segunda corresponde à caracterização das suas práticas didáctico- 

-pedagógicas também num enfoque CTS. A terceira e última etapa tem a ver com a relação 

que é possível estabelecer entre as concepções das professoras colaboradoras do 1º e 2º 

ciclos do Ensino Básico sobre CTS e as práticas que implementam. 

 

Etapa 1 – Caracterização das concepções sobre CTS 
 

Da finalidade deste estudo - contribuir para a compreensão da relação entre as 

concepções CTS de professores do Ensino Básico português, nomeadamente do 1º e 2º 

ciclos, e as práticas didáctico-pedagógicas que implementam no ensino das Ciências, 

decorre, desde logo, a necessidade de conhecer as concepções sobre CTS das quatro 

professoras colaboradoras. Nesse sentido, tal como se justificou no ponto 3.3 (Técnicas e 

Instrumentos de Recolha de Dados), decidiu-se utilizar o Questionário VOSTS (adaptação 

portuguesa - versão de Canavarro, 2000) e entrevistas realizadas após a análise dos dados 

obtidos com o questionário anteriormente referido. Trata-se, portanto, de dois instrumentos 

de recolha de dados inscritos na técnica de inquérito.  

O preenchimento do Questionário VOSTS ocorreu na segunda semana do mês de 

Dezembro de 2003 e as entrevistas nos meses de Janeiro (às professoras colaboradoras do 

1º ciclo do Ensino Básico) e Fevereiro de 2004 (às professoras do 2º ciclo). 

 

Etapa 2 – Caracterização das práticas didáctico-pedagógicas num enfoque CTS 
 

 A compreensão da relação entre as concepções CTS das professoras envolvidas na 

investigação e as práticas didáctico-pedagógicas que implementam em contexto de ensino 

das Ciências exigiu, por outro lado, o conhecimento dessas práticas à luz do enfoque CTS. 

Para o efeito e como se explicitou anteriormente neste capítulo, utilizou-se, no âmbito das 

técnicas de observação e análise documental, o Diário do Investigador com registos das 
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aulas observadas e reflexões do próprio investigador e um Instrumento de Caracterização 

de Práticas Pedagógico-Didácticas com orientação CTS - ICPP-D CTS (Vieira, 2003). Este 

instrumento incluiu, também, a análise de fichas de trabalho e outro material utilizado 

pelas docentes, de acordo com uma das suas dimensões - “Recursos / Materiais 

curriculares”. 

 A observação das aulas das professoras colaboradoras decorreu nos meses de Abril, 

Maio e Junho de 2004. O Diário do Investigador foi redigido nos meses de Julho e Agosto 

do mesmo ano, a partir dos registos efectuados durante a observação das aulas e com 

auxílio da gravação áudio. Seguiu-se, nos meses de Setembro e Outubro, a aplicação do 

Instrumento de Caracterização de Práticas Pedagógico-Didácticas com orientação CTS - 

ICPP-D CTS. 

 

Etapa 3 – Avaliação da relação entre as concepções sobre CTS e as práticas didáctico-        

-pedagógicas implementadas 
 

 Uma vez desenvolvido o percurso relativo às duas primeiras questões de 

investigação, nomeadamente: (i) que concepções sobre CTS possuem as professoras do 1º 

e 2º ciclos do Ensino Básico envolvidas no estudo?; e (ii) qual a importância que estas 

professoras atribuem à interacção Ciência-Tecnologia e Sociedade no desenvolvimento das 

suas práticas didáctico-pedagógicas?, passou-se à avaliação da relação entre as concepções 

sobre CTS destas professoras e as práticas que implementam no ensino das Ciências, isto é, 

passou-se à etapa referente à terceira questão de investigação. A triangulação dos dados 

obtidos com os diferentes instrumentos utilizados permitiu, por fim, contribuir para o 

esclarecimento dessa questão. Identificaram-se diferenças e/ou semelhanças nos dois níveis 

de ensino considerados, no que se refere às concepções das professoras sobre CTS e às 

suas práticas didáctico-pedagógicas, o que também contribuiu para a avaliação da relação 

entre as concepções e as práticas. 
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3.5- TRATAMENTO DOS DADOS 
 

 No âmbito desta investigação, que, como já se referiu, é de índole qualitativa, 

considerou-se a análise de conteúdo a técnica mais adequada à natureza dos dados 

recolhidos, na medida em que se pretendia «efectuar inferência com base numa lógica 

explicitada, sobre as mensagens cujas características serão inventariadas ou 

sistematizadas» (Vala, 1986, p. 104). Para Bardin (2004), a análise de conteúdo envolve 

um conjunto de diferentes instrumentos metodológicos ou técnicas de análise das 

comunicações, em permanente aperfeiçoamento e cada vez mais subtis, que se aplicam a 

vários tipos de «discursos». Em seu entender, esta técnica de análise procura, por meio de 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter 

indicadores que permitam inferir conhecimentos sobre essas mensagens. A análise de 

conteúdo e a interactividade entre os instrumentos utilizados e o corpus de dados, no dizer 

de investigadores como Paixão (1998), Vieira (2003) e Bardin (2004), possibilitam, deste 

modo, a explicitação e a sistematização do conteúdo descrito numa perspectiva de 

articulação que permite passar da descrição à interpretação até que esta alcance 

significado. Assim, o factor comum que aí prevalece, como postulam vários autores, de 

que são exemplo Vala (1986) e Bardin (2004), é uma hermenêutica controlada, que se 

baseia na inferência. Para Krippendorff (1990), a análise de conteúdo caracteriza-se, 

também, por ser um método que inquire o sentido simbólico das mensagens. A este 

propósito, Bardin (2004, p. 7) refere que:  
Enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor da 

objectividade e da fecundidade da subjectividade. Absolve e cauciona o investigador por esta 

atracção pelo escondido, o latente, o não - aparente, o potencial de inédito (do não dito), retido por 

qualquer mensagem.  
Pode afirmar-se, então, que a análise de conteúdo pretende decompor e classificar o 

discurso produzido em unidades significativas perante os propósitos de um estudo, e não 

apenas descrevê-los, sendo este processo entendido como a procura e organização dos 

dados, com vista a aumentar a compreensão de um determinado assunto.  

A última autora citada (2004, p. 25) considera serem dois os objectivos principais 

que correspondem à “subtileza dos métodos da análise de conteúdo”, nomeadamente os 

seguintes: “a superação da incerteza”, pela procura incessante de rigor e verificação (no 

sentido da confirmação ou infirmação de uma ou várias ideias) e o “enriquecimento da 
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leitura”, na medida em que, exigindo uma leitura atenta e uma análise cuidada, potencia a 

produtividade e a pertinência (aspectos que mais à frente serão abordados). Para esta 

autora, essa leitura atenta torna possíveis descobertas que, numa primeira leitura, passariam 

despercebidas, bem como o esclarecimento de elementos de significação susceptíveis de 

conduzir a uma descrição de mecanismos de que, à priori, não se vislumbrava a 

compreensão. 

Assim, no processo de análise dos dados recolhidos nesta investigação, pretendeu-  

-se evidenciar significados de uma realidade em estudo que é complexa, dinâmica e que 

revela um carácter interactivo e qualitativo (Lüdke e André, 1986). De acordo com as 

técnicas da análise de conteúdo, começou por se ler todo o material recolhido, primeiro, 

para se construir uma visão global dos dados, depois, para os organizar em diferentes 

partes - unidades ou episódios (Bogdan e Biklen, 1994). A primeira leitura, mais rápida e 

que permitiu captar o sentido global do material disponível, é designada por Bardin (2004) 

como leitura «flutuante». Seguidamente, fez-se uma leitura atenta de cada uma das partes 

de modo a identificar-se ocorrências regulares, tendências e padrões considerados 

relevantes no sentido da sua compreensão e interpretação (Lessard-Hébert et al., 1994; 

Lüdke e André, 1986; Vieira, 2003). Posteriormente, procurou-se extrair significados dos 

dados, estabelecendo-se relações  e efectuando-se inferências à luz do quadro teórico 

presente no capítulo 2 deste trabalho (Lessard-Hébert et al., 1994; Lüdke e André, 1986; 

Vala, 1986; Vieira, 2003).  

A interpretação dos resultados obtidos seguiu-se, deste modo, a um processo de 

definição de categorias e de unidades de análise, aliás como é postulado, por exemplo, por 

Vala (1986), Carmo e Ferreira (1998) e Bardin (2004). No dizer desta última autora, a 

categorização tem como objectivo a classificação analógica e progressiva dos elementos de 

significação que constituem a mensagem. 

 Na definição de categorias, como postulam Driver e Easley (1978), referenciados 

por Martins (1989), podem ser consideradas duas perspectivas do ponto de vista do 

enquadramento teórico: a ideográfica e a nomotética. Na primeira, o investigador tenta 

«descobrir ou criar quadros teóricos de inteligibilidade num determinado campo» (Vieira, 

2003, p. 231), colocando-se na perspectiva do sujeito da investigação que fornece os dados 

(Martins, 1989). Na outra parte-se de categorias previamente definidas, em geral, em 

função da literatura existente (Vieira, 2003). 
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 No que se refere ao presente estudo e para as concepções sobre CTS das docentes 

envolvidas, as categorias foram estabelecidas a partir dos dados recolhidos, assumindo-se, 

desse modo, a perspectiva ideográfica. Note-se que este processo foi, no entanto, também 

orientado pelos tópicos a que correspondem as diferentes questões do VOSTS (ver tabela 

3.3). No apuramento das categorias definidas, seguiu-se um processo indutivo, 

introduzindo-se cada elemento de análise (situação particular) numa categoria (rubrica que 

reúne um grupo de elementos com caracteres comuns), procurando-se dar seguimento às 

seguintes regras preconizadas por Bardin (2004): (i) exclusão mútua: cada elemento de 

análise deve ser integrado apenas numa categoria; (ii) homogeneidade: cada categoria deve 

ser organizada em função de um único princípio de classificação; (iii) pertinência: as 

categorias devem ser adequadas ao material em análise e consonantes com o quadro 

teórico definido. Devem, igualmente, reflectir os objectivos e as questões de investigação; 

(iv) objectividade e fidelidade: codificar do mesmo modo as várias partes de um material 

se ao mesmo for aplicada a mesma grelha categorial. Definir as variáveis com clareza e 

precisar os índices que permitem a inclusão de um elemento numa categoria; e (v) 

produtividade: no dizer da autora, um «conjunto de categorias é produtivo se fornece 

resultados férteis: férteis em índices de inferências, em hipóteses novas e em dados 

exactos» (p.114). 

As ideias isoladas que surgiram na análise efectuada não constituíram categorias de 

resposta. Estes casos, designados na literatura por ideias idiossincráticas (Martins, 1989), 

foram igualmente alvo de análise e constam da síntese comparativa apresentada no capítulo 

dos resultados. 

Relativamente às práticas didáctico-pedagógicas com orientação CTS, seguiu-se de 

perto a proposta de Vieira (2003) que, para a construção do Instrumento de Caracterização 

de Práticas Pedagógico-Didácticas CTS (ICPP-D CTS), considerou ser fundamental a 

definição à priori de duas categorias e respectivas dimensões. Como se explicitou no ponto 

3.3 deste trabalho - Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados, foram criadas as 

seguintes categorias: “Perspectiva do processo de Ensino / Aprendizagem (Parte 

Conceptual)” e “Elementos de concretização do processo de Ensino / Aprendizagem (Parte 

Procedimental)”. Apesar desta definição à priori de duas categorias e respectivas 

dimensões, procurou-se que a análise dos dados referentes às práticas didáctico-                  
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-pedagógicas das professoras colaboradoras fosse feita sem “posicionamentos pré-              

-determinados” e “de uma forma descomprometida” (Vieira, 2003, p. 232). 

Para facilitar a análise, apresentação e triangulação dos dados, utilizaram-se 

diferentes procedimentos de codificação:  

(i) para os dados relativos às concepções das professoras colaboradoras sobre CTS, 

obtidos com o VOSTS, adoptou-se como código o número do item, seguido do seu código 

original e da designação do tópico da versão abreviada do VOSTS (versão portuguesa de 

Canavarro, 2000), por exemplo: Item 16 (70212) - “Tomada de decisão sobre questões 

científicas”. No caso das entrevistas, instrumento também utilizado para o levantamento 

das concepções sobre CTS das docentes envolvidas no estudo, seguiu-se, na sua 

transcrição, a adaptação das convenções utilizadas por Martins (1989) e numeraram-se as 

interacções verbais do entrevistador (E) e da professora entrevistada (P), por exemplo: 

(E15), (P42). Quando, no capítulo seguinte, são apresentados para cada professora 

episódios relativos à respectiva entrevista, estes surgem com referência ao anexo em que se 

encontram transcritos e à data correspondente, por exemplo: Anexo 5, Janeiro de 2004; 

(ii) para os dados relativos às práticas didáctico-pedagógicas registados no Diário 

do Investigador seguiram-se também as convenções utilizadas por Martins, sempre que foi 

possível transcrever as intervenções das professoras e dos alunos, e utilizaram-se, ainda, os 

seguintes códigos: o pseudónimo (para a professora); as palavras “Alguns” (quando a 

transcrição corresponde à intervenção de dois ou mais alunos), “Vários” (quando esse 

número de alunos é elevado) e “Todos” (nos casos em que o registo se aplica à totalidade 

dos alunos), isto, como é evidente, para além da letra “A” (intervenção de um aluno), já 

contemplada nas convenções utilizadas por Martins (1989); entre parênteses rectos - [ ] - 

encontram-se os registos relativos a outros aspectos das práticas didáctico-pedagógicas 

presenciadas que foram alvo de explicitação / descrição, de acordo com o esquema de 

organização do Diário do Investigador, já apresentado no ponto 3.3 deste trabalho. Importa 

aqui lembrar que não foi dada autorização para se proceder à gravação das aulas em registo 

vídeo, mas apenas em áudio. A este propósito, refira-se que as dimensões das salas de aula, 

a distribuição e movimentação dos alunos e as próprias deslocações das docentes pelos 

espaços disponíveis comprometeram, em muitas situações, a qualidade do som gravado. 

Nesses casos, assumiu especial relevância o corpo de registos do investigador, pese embora 

a sua dificuldade, em alguns casos pontuais, em anotar todas as intervenções dos alunos, 
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sobretudo quando estes falavam em simultâneo. Por fim e também no que se refere ao 

processo de codificação dos dados relativos às práticas didáctico-pedagógicas, falta 

acrescentar que nas situações em que se utilizaram dados do Diário do Investigador 

relativos às aulas de cada professora colaboradora, os mesmos foram referidos 

explicitando-se o anexo em que se encontram transcritos, seguindo-se o nome desse 

instrumento, o número da aula e a data correspondente – por exemplo, Anexo 6 - Diário do 

Investigador, 3ª aula, 07/05/2004. 

 No que concerne, ainda, aos procedimentos de análise e de acordo com a 

conceptualização de Ghiglione e Matalon (1996), a análise de conteúdo deve ser 

desenvolvida num plano horizontal que, na opinião dos autores (p. 199), permite tratar 

«cada tema, revelando as diferentes formas que aparece em cada pessoa ...», mas deverá, 

igualmente, fazer-se uma análise vertical dos dados, em função das concepções reveladas 

por cada sujeito nos diferentes tópicos de investigação. Neste estudo e depois de 

desenvolvida a análise vertical para cada uma das docentes implicadas, redigiram-se  duas 

sínteses individuais, uma relativa às concepções sobre CTS e a outra referente às práticas 

didáctico-pedagógicas com essa orientação. No que concerne à análise horizontal, 

procurou-se identificar diferenças e semelhanças nos vários temas abordados com as 

quatro professoras colaboradoras, em conformidade, também, com o terceiro objectivo 

deste estudo - Identificar diferenças e/ou semelhanças nos dois níveis de ensino 

considerados (1º e 2º ciclos), no que se refere às concepções dos professores sobre CTS e 

às suas práticas didáctico-pedagógicas. Este procedimento foi fundamental para a análise 

comparativa das concepções e práticas de índole CTS das professoras em causa e permitiu 

a redacção da síntese final que se encontra na última secção do capítulo seguinte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 
No quarto capítulo surgem os resultados referentes às concepções sobre CTS das 

professoras colaboradoras e às suas práticas didáctico-pedagógicas à luz do enfoque CTS. 

Numa primeira parte e para a caracterização das concepções, utilizaram-se os dados 

obtidos com o questionário VOSTS (versão portuguesa abreviada de Canavarro, 2000) e 

com as entrevistas realizadas após a análise das respostas dadas ao referido questionário. 

Estas possibilitaram recolher informações relativas à formação académica, experiência 

profissional e acesso informal à Ciência, no que se refere a cada uma das docentes 

envolvidas no estudo, e, em particular, clarificar e aprofundar as suas ideias relativamente 

ao questionário VOSTS. Neste ponto, focalizou-se a atenção sobretudo nas respostas 

categorizadas como sendo “Ingénuas” e ainda nas relacionadas com as definições de 

Ciência, Tecnologia e Qualidade de Vida, mesmo que estas fossem incluídas nas categorias 

“Resposta Realista” ou “Resposta Aceitável”, tal como se explicou no capítulo relativo à 

metodologia da investigação. Num segundo momento, pretendendo-se caracterizar as 

práticas didáctico-pedagógicas com orientação CTS das quatro professoras do estudo, 

analisaram-se as suas aulas observadas, incluindo os recursos / materiais por si utilizados 

em contexto de ensino, como por exemplo fichas de trabalho e transparências. Neste 

processo, assumiram particular importância o Diário do Investigador e o instrumento 

construído por Vieira (2003) para analisar e caracterizar práticas pedagógico-didácticas 

com orientação CTS (ICPP-D CTS), por se considerarem adequados ao escopo da presente 

investigação, tendo já sido alvo de explicitação e justificação no capítulo anterior.  

Assim, da organização deste quarto capítulo constam cinco secções. Nas quatro 

primeiras, uma para cada docente, são apresentadas algumas informações relativas à 

formação académica, experiência profissional e acesso informal à Ciência, bem como as 

concepções sobre CTS de cada professora colaboradora e a caracterização das suas práticas 

didáctico-pedagógicas também à luz do enfoque CTS. Na última secção do capítulo, 

redigiu-se uma síntese comparativa em que se pretende evidenciar diferenças e 

semelhanças entre  os quatro casos estudados, relativamente às concepções sobre CTS 

evidenciadas e às práticas didáctico-pedagógicas com essa orientação, e, em particular, no 

que se refere aos dois níveis de ensino considerados (1º e 2º ciclos do Ensino Básico). 
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4.1- PROFESSORA COLABORADORA A 
 

De acordo com as respostas dadas pela professora A, Sílvia (pseudónimo), às 10 

primeiras questões do guião da entrevista realizada após o preenchimento do Questionário 

VOSTS, cuja transcrição se encontra no Anexo 5, e, ainda, em função dos dados recolhidos 

no cabeçalho da folha de respostas desse questionário, constata-se que possui uma 

licenciatura no 1º ciclo do Ensino Básico e três anos completos de serviço docente. 

Começou a trabalhar logo após o termino do seu curso, isto no ano lectivo de 2000/2001. 

Para além do seu estágio, não teve qualquer outra experiência de ensino antes de iniciar a 

sua actividade profissional e, até ao momento, não frequentou, ainda, acções de formação 

continuada no âmbito das Ciências. 

 Relativamente às funções que desempenha, sente realização e gosto em ser 

professora, não obstante apontar algumas dificuldades que procura ultrapassar para uma 

maior realização profissional, nomeadamente as características de algumas turmas, a falta 

de apoios e a dificuldade em dar resposta às necessidades de todos os seus alunos (Anexo 

5, Janeiro de 2004, P12).  

Para além do “BBC Vida Selvagem”, raramente vê programas de televisão sobre 

Ciência, pois, no seu entender e exceptuando-se programas sobre a vida animal, a Ciência 

é pouco contemplada na programação da televisão, isto, reforça, nos canais a que tem 

acesso - os portugueses (P16; P17). Também raramente lê revistas sobre Ciência e 

Tecnologia (P18; P19; P20), não encontrando nelas grande apoio para as suas práticas, por 

considerar que essas revistas são demasiado “especializadas” para o seu “dia-a-dia 

enquanto professora do 1º ciclo” (P21). Quanto a museus e exposições sobre Ciência e 

Tecnologia, tem realizado algumas visitas, mas apenas em contexto escolar e em saídas 

que organiza para os alunos (P22). O Pavilhão da Água no Porto e o Visionarium em Santa 

Maria da Feira foram exemplos apresentados de locais que visitou com os seus alunos 

(P23). No seu dizer, são sobretudo os alunos que tiram proveito dessas visitas, pelos 

“materiais” e “concretização” que aí podem encontrar:  
E24-  e relativamente a essas visitas que fez . ahm . sentiu que tirou algum proveito para o seu 

desempenho profissional? 

P24- eu? eu talvez não tenha tirado muito . mas para os miúdos foi . foi . foi diferente porque lá está 

. eles tinham lá os materiais que nós na sala de aula . às vezes é só no falar . e eles lá viam a 

concretização . * . (risos) . (Anexo 5, Janeiro de 2004). 
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4.1.1- CARACTERIZAÇÃO DAS CONCEPÇÕES  SOBRE CTS 
  

No que se refere ao ensino das Ciências e ainda de acordo com as respostas dadas 

pela professora A nas três primeiras dimensões do guião da entrevista, verifica-se que o 

seu grau de satisfação varia consoante as turmas, o material disponível, os conhecimentos 

anteriores que os alunos revelam e o “comportamento” destes. Estes aspectos são 

apontados pela professora no episódio que se segue: 
E13- e quando ensina ciências . ahm . como é que efectivamente se sente? 

P13- ahm . depende das turmas . ahm . há turmas que dá gosto desenvolver o tema . fazer 

experiências e faço de acordo com aquilo que aprendi e que acho que é correcto . noutras turmas . 

ahm . digamos que é um bocado . aos tropeços . não é! vai-se dando os conteúdos mas depois 

também há falta de materiais para desenvolver esses mesmos conteúdos e vai-se fazendo o mínimo 

que é possível 

E14- nesse caso quais são as dificuldades que na sua opinião poderão constituir algum obstáculo ao 

desempenho que pretendia? 

P14- portanto . nomeadamente . ahm . a falta de materiais na . na parte da concretização dos 

conteúdos porque no 1º ciclo é necessário . é muito necessário a concretização . ahm . essa é uma 

das falhas . depois penso que . ahm . pelo menos com as turmas com as quais eu tenho interagido 

não têm assim conhecimentos que permitam desenvolver . ir muito mais além daquilo que . que é 

esperado . ahm . e depois como são turmas complicadas não dá para pôr em prática aquilo que nós 

sabemos que é correcto . porque são as fases . ahm . estou a falar nas . nas experiências . que são as 

fases correctas de . de desenvolver uma experiência . a fase de . agora falhou-me os termos (risos) . 

E15- refere-se ao método que --- que utilizaria?  

P15- exacto . eu tive uma boa formação [...] em termos de Ciências [...] e sei perfeitamente quando é 

que estou a ter uma aula correcta em termos de Ciências e quando sei que estou a atropelá-la 

completamente . mas com . há determinadas turmas . há determinados contextos em que nós não 

podemos fazer de outra maneira (Anexo 5, Janeiro de 2004). 

De acordo com este episódio, nos casos em que existem mais dificuldades (“falta de 

materiais”, reduzidos conhecimentos por parte dos alunos e “turmas complicadas” - P13; 

P14), “vai-se dando os conteúdos” e “vai-se fazendo o mínimo” (P13), não sendo possível, 

nesses casos, colocar em prática “as fases correctas” de “desenvolver uma experiência” 

(P14). Para além de uma visão ingénua de “método científico”, a professora Sílvia 

evidencia no seu discurso aspectos das suas práticas que parecem aproximar-se de uma 

perspectiva de ensino por transmissão, não consentânea com os propósitos da Educação 

CTS.  
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 No que se refere às respostas da professora Sílvia às dezanove questões do 

questionário VOSTS (versão portuguesa de Canavarro, 2000), foi possível definir 

diferentes categorias de resposta que a tabela 4.1 sistematiza em função das respostas 

dadas aos vários itens do questionário. 
 

Tabela 4.1- Respostas dadas pela Professora A - Sílvia às questões relativas aos 

diferentes itens da versão abreviada do VOSTS e respectivas categorias de resposta. 
 

Item / Código 

Original 
Tópico em avaliação 

Resposta dada / 

Categoria de Resposta 

1 / 10111 Definição de Ciência F / Aceitável 

2 / 10211 Definição de Tecnologia B / Aceitável 

3 / 10421 Ciência e Tecnologia (C&T) e qualidade de vida D / Realista 

4 / 20121 

5 / 20141 

Controlo político e  

governamental da Ciência 

C / Aceitável 

G / Ingénua 

6 / 20211 Controlo da Ciência pelo sector privado F / Aceitável 

7 / 20611 
Influência de grupos de interesse particular sobre a 

Ciência 
D / Realista 

8 / 40217 Contribuição da C&T para decisões sociais D / Realista 

9 / 40311  

10 / 40321 

Contribuição da C&T para a criação de problemas sociais 

e investimento em C&T  versus investimento social 
D / Aceitável 

D / Realista 

11 / 40411 
Contribuição da C&T para a resolução de problemas 

sociais 
D / Aceitável 

12 / 40531 Contribuição da C&T para o bem estar económico E / Realista 

13 / 60311 Ideologias e crenças religiosas dos cientistas D / Realista 

14 / 60411 Vida social dos cientistas B / Realista 

15 / 60611 “Efeito do género” nas carreiras científicas D / Aceitável 

16 / 70212 Tomada de decisão sobre questões científicas B / Ingénua 

17 / 80111 Tomada de decisão sobre questões tecnológicas B / Aceitável 

18 / 80211 Controlo público da tecnologia F / Aceitável 

19 / 90211 Natureza dos modelos científicos F / Realista 

 

A análise da tabela anterior, relativa às dezanove respostas dadas pela Professora 

Sílvia ao questionário VOSTS, permite identificar oito respostas realistas, nove respostas 

aceitáveis e duas ingénuas. As respostas ingénuas da professora, bem como as suas 
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definições de Ciência e Tecnologia, foram exploradas numa entrevista, tal como se referiu 

e justificou no capítulo anterior.  

Assim, explorou-se inicialmente as questões relativas às três primeiras dimensões 

do guião da entrevista, passando-se, de seguida, às definições de Ciência e Tecnologia da 

professora Sílvia e às suas duas respostas ingénuas. O episódio que se segue, retirado da 

transcrição da entrevista, dá conta dessas definições e da relação que a professora 

estabelece entre Ciência, Tecnologia e Sociedade: 
P25- portanto Ciência é uma área da ... uma área da Sociedade . não é! uma área . por um lado . ahm 

. teórica por outro lado prática e que penso que tenta fazer os possíveis para melhorar as nossas 

condições de vida . ahm . no campo da saúde . no campo do trabalho . ahm . no campo da educação . 

também . porque não! 

E26- e por Tecnologia? 

P26- portanto . Tecnologia será a meu ver a concretização da Ciência . não é! a Ciência terá . ahm . 

por base que trabalhar teoricamente alguma coisa que a Tecnologia vai pôr na prática 

E27- estabelece uma relação entre Ciência e Tecnologia   

P27- estabeleço 

E28- ahm . vê a Tecnologia como a aplicação de certa forma da Ciência   

P28- sim . sim 

E29- ahm . que relação estabelece entre estas duas áreas Ciência e Tecnologia e a Sociedade? 

P29- . portanto como eu disse há pouco . ahm . não dissocio a Tecnologia da Ciência e também a 

Ciência da Tecnologia . e . e penso . pronto . também como já disse há bocado que elas influenciam 

imensamente o que se faz na Sociedade . mas também penso que a Sociedade também define um 

pouco aquilo que . * se calhar o governo . aquilo que se calhar que se trata a nível da Ciência e 

aquilo que se precisa a nível da Tecnologia em função das características do país . da Sociedade que 

temos . mas . ahm . o cidadão comum acho que participa muito pouco . ahm . nessa tomada de 

decisão . do que é que se vai tratar na Ciência . do que é que se vai tratar na Tecnologia 
E30- o que pensa que realmente falta para que o cidadão comum possa ter uma intervenção mais 

activa nesse domínio? 

P30- ahm . talvez num primeiro plano falta de informação . acho que ... ahm . as pessoas comuns 

que não têm uma formação como eu como o colega se calhar estão um pouco à margem dos temas . 

não é! ahm . também talvez porque não tenham acesso a eles ou talvez porque não queiram . mas 

penso que a primeira . a primeira condição necessária para isso era informarem-se . depois também 

acho que o governo também não dá assim tantas oportunidades quanto isso para nós tomarmos essas 

decisões 

E31- lembra-se de alguma situação ou de alguma circunstância que traduza essa interdependência 

entre Ciência Tecnologia e Sociedade? 
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P31- ahm . a nível da saúde . por exemplo . eu vou pegar num exemplo básico . não é! que é por 

exemplo as vacinas . à partida é um cientista que estuda a fórmula necessária para combater 

determinada doença ou determinada epidemia . ahm . depois a nível tecnológico ela vai ser 

transferida para um medicamento . para uma solução mais prática . e claro que somos nós que 

beneficiamos com . com essa solução e essa interdependência entre a Ciência e a Tecnologia . a 

nível do trabalho . por exemplo . será um cientista que visualiza o modo de funcionamento de uma 

máquina . ahm . ou a melhor maneira de ela tirar o maior rendimento possível . a nível tecnológico 

ela é . é visualizada e nós podemos ver e tocar e dizer realmente se funciona ou não e depois a 

empresa . os trabalhadores o empresário terão ou não esse resultado (Anexo 5, Janeiro de 2004). 

São vários os aspectos que é possível realçar a partir da análise das respostas dadas 

pela professora Sílvia que se evidenciam no episódio anterior. A Ciência, no seu ponto de 

vista, é encarada como “uma área da Sociedade”, “por um lado teórica por outro lado 

prática” e “que tenta fazer os possíveis para melhorar as nossas condições de vida”, “no 

campo da saúde”, “no campo do trabalho” e “no campo da educação . também” (P25). 

Quanto à Tecnologia é entendida como “a concretização da Ciência”. A Ciência terá “que 

trabalhar teoricamente alguma coisa que a Tecnologia vai pôr na prática” (P26; P31). Para 

esta professora, a Ciência e a Tecnologia são entendidas como duas áreas interligadas, 

dizendo mesmo que não dissocia “a Tecnologia da Ciência e também a Ciência da 

Tecnologia” e que ambas “influenciam imensamente o que se faz na Sociedade” (P29). A 

propósito da relação que estabelece entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, acrescenta “que 

a Sociedade também define um pouco aquilo que . * se calhar o governo . aquilo que se 

calhar que se trata a nível da Ciência e aquilo que se precisa a nível da Tecnologia em 

função das características do país . da Sociedade” (P29). O cidadão comum, “nessa tomada 

de decisão” e no seu entender, “participa muito pouco”, sobretudo por “falta de 

informação” e porque o “governo também não dá assim tantas oportunidades quanto isso 

para nós tomarmos essas decisões” (P29; P30). No exemplo que apresenta da inter-relação 

Ciência, Tecnologia e Sociedade, os avanços nos campos da saúde e do trabalho que a 

Ciência possibilita, em seu entender, são exequíveis porque a Tecnologia equaciona 

“soluções mais práticas” para as questões estudadas teoricamente pelos cientistas (P31). A 

Sociedade, por sua vez, só tem a beneficiar dessa interdependência entre estas duas áreas 

(P31). 

Muito embora a professora Sílvia tenha respondido ao Questionário VOSTS de 

forma aceitável nos itens 1 e 2, respectivamente sobre a definição de Ciência e de 

Tecnologia, e de modo realista no item 3, relativo à Ciência, Tecnologia e qualidade de 
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vida, os aspectos anteriormente documentados indiciam concepções ingénuas de Ciência, 

de Tecnologia e da inter-relação destas duas áreas e a Sociedade. Apesar de inicialmente 

referir que a Ciência é uma área “por um lado teórica por outro lado prática”, no decorrer 

da entrevista, a Ciência é encarada essencialmente como conhecimento teórico e a 

Tecnologia como a sua aplicação prática. Para esta docente, a Ciência terá “que trabalhar 

teoricamente alguma coisa que a Tecnologia vai pôr na prática”, estando ambas 

interligadas – tecnociência, no sentido da melhoria da qualidade de vida, principalmente 

nos domínios da saúde, do trabalho e da educação. Por outro lado, ao considerar que a 

Sociedade, “se calhar o governo”, influencia apenas “um pouco” a Ciência e a Tecnologia 

e só beneficia da interdependência daquelas duas áreas, assume uma posição não 

consentânea com as actuais visões do empreendimento científico. 

Nos itens 4 (20121) e 5 (20141) do Questionário VOSTS, ambos relativos ao tópico 

sobre o “Controlo político e governamental da Ciência”, a professora Sílvia respondeu 

ingenuamente apenas ao segundo. Por esta razão, na entrevista, focou-se a atenção no item 

5, no qual a professora optou pela alínea G, defendendo que a política de um país afecta o 

trabalho dos cientistas porque estes ”tentam compreender e auxiliar a sociedade. Desta 

forma, atendendo à importância e ao envolvimento pessoal dos cientistas, estes estão 

directamente ligados à sociedade”. Na entrevista alterou a sua resposta, tendo seleccionado 

a alínea B (P32) e justificado do seguinte modo: 
P33- ahm . porque penso que  o . ahm . o governo . ahm . faz políticas que influenciam aquilo que . 

ahm . os cientistas vão investigar . mesmo que um cientista queira investigar um outro tema que 

acha que até se calhar é mais . mais viável para a Sociedade . para os problemas que a Sociedade 

tem . uma vez que é financiado pelo governo se calhar não o vai fazer porque sabe que à partida vai 

ser um projecto falhado . porque não vai ter fundos para o desenvolver . no entanto penso que não 

será só a política do país que afectará . ahm . o cientista . também as questões éticas . as questões 

pessoais . ahm . mas se calhar na prática . na prática falamos de dinheiro e  dinheiro é que controla 

se calhar o que é que se pode realmente fazer ou não (Anexo 5, Janeiro de 2004). 

Neste episódio, extraído da transcrição da entrevista, a professora Sílvia justifica a 

alteração da sua resposta para uma opção realista, a opção B. De acordo com esta alínea do 

item 5, os cientistas são afectados pelas políticas dos seus países, “porque os governos 

implementam políticas de apoio ao fomento científico, mas privilegiam certas áreas de 

investigação em detrimento de outras”. Para esta docente, a questão do financiamento dos 

projectos científicos pelos governos é fundamental, sobrepondo-se, muitas vezes, a outros 
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aspectos que, no seu dizer, também influenciam os cientistas, como é o caso das “questões 

éticas” e das “questões pessoais”.  

A segunda e última resposta ingénua explorada na entrevista refere-se ao item 16 

(70212) relativo à “Tomada de decisão sobre questões científicas”. Para esta professora, ao 

escolher a opção B, quando não existe consenso acerca dum determinado assunto é 

“porque cada cientista está atento a factos distintos . A opinião científica é inteiramente 

baseada no conhecimento dos factos por parte dos cientistas e não é possível dispor de 

conhecimento sobre todos os factos”. Na entrevista, depois de analisar novamente as 

diferentes possibilidades de resposta, optou pela alínea E, resposta categorizada como 

sendo realista no esquema de classificação do VOSTS. O episódio seguinte documenta os 

aspectos apresentados pela professora para justificar a alteração da sua escolha: 
P34- (lê as várias alíneas do item 16) ...... (t=50 s) portanto . não vou manter a resposta B 

E35- vai alterar para qual? 

P35- vou alterar para a alínea E 

E36- quer explicar porquê?  
P36- ahm . sim . porque eu acho que na alínea B estava a limitar . ahm . só à falta do conhecimento 

de todos factos . é claro que isso também é . é importante . mas penso que há outras razões como . 

como o facto de terem teorias diferentes opiniões pessoais as questões éticas . ahm . motivações 

também individuais etc que vão . ahm ... dar ou não um consenso acerca de um . de um assunto . não 

é! cada pessoa é um ser diferente portanto logo vai ter milhões de aspectos que vai pensar diferente 

do outro (Anexo 5, Janeiro de 2004). 

No episódio anterior, a professora Sílvia defende uma posição consentânea com as 

actuais visões do empreendimento científico, pois acredita que a falta de consensos entre 

os cientistas em algumas questões se deve a várias razões, tais como: (i) “falta do 

conhecimento de todos os factos”; (ii) “teorias diferentes” (iii) “opiniões pessoais”; (iv) 

“questões éticas”; e (v) “motivações também individuais” (P36). 

A propósito da visão do cientista, aspecto com o qual foi confrontada no termino da 

entrevista e na sequência do episódio anterior, a professora defendeu ideias que indiciam 

uma concepção realista, enquadrada pelo seguinte excerto da transcrição da entrevista: 
P37- ahm . bem . eu vejo o cientista pelo menos de duas formas . em primeiro lugar acho que é uma 

pessoa se calhar igual a mim com . com medos . com . com . virtudes . com defeitos . ahm . mas 

depois penso que será um profissional que tem acesso a um conjunto de dados que a maior parte de 

nós não teve acesso e que tem a vantagem de contribuir para . para o melhoramento da sociedade . 

de acordo com aquilo que ele pensa de acordo com todos os aspectos que nós já falámos e que o 

influenciam certamente (Anexo 5, Janeiro de 2004). 
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No conjunto, os aspectos realçados não parecem evidenciar uma visão estereotipada 

do cientista, antes, porém, lhe atribuem características próprias de qualquer indivíduo, 

reforçando, inclusivamente os diferentes tipos de influências a que poderá estar sujeito 

(P36; P37). No entanto, ao afirmar que o cientista contribui “para o melhoramento da 

sociedade” (P37) evidencia, desse modo, uma concepção que é ingénua, nesse aspecto, 

relativamente à actividade do cientista. 

Em suma, fazendo-se uma síntese dos principais aspectos anteriormente 

apresentados, constata-se que a professora Sílvia não parece dedicar grande atenção ao 

visionamento de programas de televisão sobre Ciência e Tecnologia, nem tão pouco à 

leitura de revistas e à visita de exposições e museus relacionados com estas áreas, isto 

numa perspectiva de acesso informal à Ciência. Por outro lado e durante os seus três anos 

de serviço docente, ainda não frequentou qualquer acção ou curso de formação continuada 

no âmbito das Ciências. Nesta síntese, importa, também, acrescentar os seguintes aspectos: 

(i) esta professora revelou, na entrevista, concepções ingénuas de Ciência, de Tecnologia e 

da inter-relação destas duas áreas e a Sociedade, pese embora tenha respondido ao 

Questionário VOSTS de forma aceitável nos itens 1 e 2 (sobre “Definição de Ciência” e 

“Definição de Tecnologia”, respectivamente) e de modo realista ao item 3 relativo à 

“Ciência e Tecnologia e qualidade de vida”; (ii) não evidenciou uma visão estereotipada do 

cientista, mas ao afirmar que este, relativamente ao cidadão comum, “tem a vantagem de 

contribuir para . para o melhoramento da Sociedade” (P37), assume um ponto de vista que 

aponta para uma concepção, nesse aspecto, ingénua da actividade do cientista; (iii) no que 

se refere ao trabalho experimental, o seu discurso parece indiciar uma visão igualmente 

ingénua, particularmente de “Método Científico”, quando se refere às “fases correctas de . 

de desenvolver uma experiência” (P14); e (iv) as respostas ingénuas dadas no VOSTS aos 

itens 5, sobre o “Controlo político e governamental da Ciência”, e 16, referente à “Tomada 

de decisão sobre questões científicas”, foram ambas alteradas, no decorrer da entrevista, 

para respostas realistas. 

Perante este quadro, confirma-se, desde já, a importância da entrevista realizada a 

esta docente no levantamento das suas concepções e no esclarecimento dos seus pontos de 

vista. Para além das posições realistas agora assumidas pela professora Sílvia, 

evidenciaram-se concepções ingénuas que não haviam sido identificadas na análise das 

suas respostas ao Questionário VOSTS. 
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4.1.2- CARACTERIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS COM 

ORIENTAÇÃO CTS 
 

A caracterização das práticas didáctico-pedagógicas da professora Sílvia com 

orientação CTS fez-se a partir da análise das três aulas observadas e descritas no Diário do 

Investigador (Anexo 6) e de acordo com a aplicação do Instrumento de Caracterização de 

Práticas Pedagógico-Didácticas CTS – ICPP-D CTS. Na tabela que se segue são 

apresentados, para  cada aula observada desta docente, o número, a data, o tema e a 

duração aproximada. 
 

 Tabela 4.2- Aulas observadas da professora Sílvia (número, data, tema e duração 

aproximada de cada aula). 
 

 

Número 
 

Data Tema Duração aproximada
(minutos) 

1 10/05/2004 A flutuação 120 

2 19/05/2004
 

A combustão 90 

3 23/06/2004
 

O ar 85 

 

 Tal como é possível contabilizar na tabela anterior, observaram-se as práticas 

didáctico-pedagógicas da professora Sílvia durante um tempo aproximado de 4 horas e 55 

minutos. 

As três aulas da professora Sílvia apelaram ao mesmo esquema metodológico e às 

mesmas estratégias de ensino / aprendizagem. A partir de material de uso corrente, 

apresentado pela docente no início de cada aula, decidia-se em conjunto (professora e 

alunos) o tipo de actividades experimentais a realizar. Valorizando-se o trabalho de grupo, 

as actividades práticas e alguma pesquisa, os alunos eram orientados para os temas e 

questões a explorar, mediante a interacção promovida e em função de um guião orientador 

apresentado pela Sílvia. 
 

Assim, na 1ª aula, dedicada ao tema – A Flutuação, os alunos começaram por ser 

solicitados a observar, manusear e enunciar o material existente em cima de cada mesa de 

trabalho (um berlinde, uma rolha de cortiça, um parafuso, um pedaço de madeira, um ovo, 

uma barra de plasticina, um prego e uma bacia) para, em seguida, opinarem sobre a 
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actividade a desenvolver – “descobrir se estes materiais flutuam ou não” (proposta de um 

aluno). Após ter sido clarificado pelos alunos o significado do termo “flutuar”, de acordo 

com as diferentes opiniões por estes apresentadas, foi distribuído pela docente um “Guião 

de Experiências” e apresentada a “Carta de Planificação”, por meio de um cartaz, para que 

em conjunto se respondesse às questões: “O que vamos medir?”, “O que vamos mudar?” e 

“O que vamos manter?” (Ver Anexo 6 – Diário do Investigador, 1ª aula, 10/05/2004).  

Num ambiente de aula caracterizado por uma participação ordenada e em que 

parecia evidente a concentração / atenção dos alunos, valorizou-se as suas opiniões e 

efectuou-se o registo na “Carta de Planificação”, pela professora, e no “Guião de 

Experiências”, pelos alunos, do resumo de todas as ideias consideradas válidas para a 

planificação da actividade experimental. Antes de cada grupo concretizar o que se delineou 

em conjunto e dando-se seguimento às diferentes questões do guião orientador, a 

professora sugeriu, ainda, que os alunos exemplificassem, oralmente e por escrito, casos de 

objectos que flutuam e de objectos que não flutuam e que, individualmente, preenchessem 

um quadro relativo às previsões dos resultados. 

O trabalho experimental, desenvolvido pelos três grupos de seis elementos cada, 

decorreu num clima de cooperação, partilhando-se ideias e responsabilidades, sendo 

evidente o respeito por regras de relacionamento e participação. 

Uma vez apresentados os resultados dos diferentes grupos e constatando-se que a 

barra de plasticina foi um dos materiais que não flutuou, os alunos foram chamados a 

reflectir e opinar no grupo sobre a seguinte questão: “existe alguma forma de fazermos 

flutuar esse pedaço de plasticina?”. A este propósito, verifique-se o episódio que se segue 

extraído do Diário do Investigador. 
Todos – (opinam no grupo / discutem ideias)  

Sílvia – vamos ouvir as vossas opiniões . M. (pronuncia o nome do porta-voz de um dos grupos) 

A – nós achamos que se cortarmos o pedaço de plasticina em duas partes mais finas elas já flutuam 

Sílvia – vamos verificar isso . eu vou cortar para que ninguém se magoe (corta a plasticina de acordo 

com as indicações do aluno) . agora podes colocar na água 

A – (coloca os dois pedaços de plasticina na água) . não deu! 

A – nós temos uma ideia diferente . professora 

Sílvia – qual é? 

A – se dividirmos a plasticina em muitos pedacinhos pequeninos eles vão flutuar 

Sílvia – vamos lá 
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[Os alunos dividem a plasticina em pequenas partes e, à medida que vão colocando na água e 

verificam que não flutuam, vão sucessivamente reduzindo o tamanho dessas porções de plasticina.] 

Sílvia – e então? 

Alguns – não deu 

Sílvia – vamos ouvir o porta-voz do grupo que falta 

A – nós discutimos em grupo e a maioria acha que se achatarmos a plasticina de maneira que pareça 

um barco vai flutuar 

Sílvia – então queremos ver se essa ideia resulta . todos os grupos podem tentar 

[Nos vários grupos, os alunos moldam a plasticina, dando-lhe a forma aproximada de um barco, e 

colocam-na cuidadosamente na água.] 

A – conseguimos . professora! [pouco tempo depois o “barco” afundou-se] 

Sílvia – este grupo conseguiu colocar a plasticina a flutuar, mas agora afundou-se . porquê? 

A – porque ainda não estava muito perfeito na forma 

A – perdeu o equilíbrio 

Sílvia – então pensem . por que razão um barco muito pesado consegue flutuar e um berlinde que é 

muito mais leve não consegue? 

A – é por causa da sua forma 

Sílvia – concordam? 

Vários – sim 

Sílvia – uhm . então a forma é importante? 

Vários – sim 

A – nós mudámos a forma da plasticina e ela já flutuou 

Sílvia – muito bem . a forma . o modo como o peso está distribuído é muito importante . vocês 

quando vão à praia e tentam boiar, o que fazem? 

A – eu faço assim (abre os braços e as pernas) 

Sílvia – ora sobe para a mesa e exemplifica-nos como realmente procedes 

A – (exemplifica, deitando-se em cima da mesa) 

Sílvia – porque será que nessa posição é provável que flutues? 

A – porque o meu peso está distribuído de forma diferente 

Sílvia – tu concordas? (aponta para um aluno) 

A – sim . fica mais corpo aberto (Anexo 6 – Diário do Investigador, 1ª aula, 10/05/2004). 

O episódio anterior transparece a preocupação, por parte da professora Sílvia, em 

proporcionar aos alunos momentos de reflexão, confronto de pontos de vista e 

argumentação de ideias, indispensáveis à promoção de capacidades de pensamento. Por 

outro lado, procura, ainda, estabelecer relações com o quotidiano dos alunos, sendo estas 

fundamentais à compreensão das questões em foco. 
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Na parte final da aula e pretendendo chamar a atenção dos alunos para a 

importância do factor “tipo de líquido” na flutuação de objectos / materiais, a docente 

desenvolveu, ainda, uma actividade experimental, com uma intenção meramente ilustrativa 

e em que utilizou um ovo e água salgada para o fazer flutuar. Mais uma vez, os alunos 

foram solicitados a reflectir e a apresentar ideias, aceitando-se as suas opiniões e 

explorando-se as situações de erro. Contudo, o conceito de densidade, entretanto aflorado 

numa das questões da professora, não foi clarificado. Estes aspectos encontram-se 

documentados no episódio seguinte. 
Sílvia – (pega numa garrafa de água e despeja-a numa bacia igual às dos grupos, atingindo um nível 

idêntico. Coloca dentro um dos ovos utilizados na actividade experimental anterior) 

A – ui! agora o ovo flutuou! 

A – é mesmo 

Sílvia – então . serão as minhas mãos? 

A – deve ser por estar ainda molhado o ovo 

Sílvia – tens aqui um ovo seco . queres verificar se é essa a razão? 

A – (coloca o ovo na água) 

Sílvia – então? 

Alguns – flutuou 

A – isso é água . professora? 

Sílvia – como podemos saber? 

A – posso provar? 

Sílvia – se quiseres . mas cuidado! eu deixo que o C. prove porque eu sei o que aqui tenho . nós não 

devemos provar o que desconhecemos 

A – (coloca os dedos na água e leva-os à boca) 

A – ui! é salgada! 

Sílvia – qual será então a razão que permite ao ovo flutuar? 

A – é a água . esta água como é salgada é diferente da outra 

Sílvia – o tipo de líquido onde colocamos os objectos ou materiais é importante para a flutuação? 

Alguns – sim 

Sílvia – qual será mais densa, a água doce ou a água salgada?  

A – a água salgada 

[Apesar da resposta do aluno, não é clarificado o conceito de densidade.] - (Anexo 6 – Diário do 

Investigador, 1ª aula, 10/05/2004). 
 Como tarefa para casa, os alunos teriam que completar os registos no “Guião de 

Experiências” e “contar por palavrinhas” suas tudo o que fizeram na aula e “aprenderam de 

novo”. 
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 No início da 2ª aula, os alunos, também dispostos em três grupos de seis elementos 

cada, foram convidados pela Sílvia a indicar o material existente dentro de uma caixa de 

cartão que encontraram em cima da sua mesa de trabalho e a opinar sobre o tipo de 

actividade que poderiam concretizar. Assim e a partir do material disponível em cada 

grupo (fósforos, um frasco sem tampa e duas velas iguais), alguns alunos propuseram que 

se acendessem as duas velas e se invertesse o frasco sobre uma delas. Aceitando esta 

proposta e antes de referir o tema da aula, a professora distribuiu por aluno um “Guião de 

Experiências”, com o título – “A Combustão”, e afixou no quadro uma “Carta de 

Planificação”. Tratava-se de um cartaz organizado em três partes, de acordo com as 

seguintes questões: “O que vamos medir?”, “O que vamos mudar?” e “O que vamos 

manter?” – questões que se encontravam, igualmente, no guião do aluno. 

 Antes de planificarem a actividade, os alunos foram solicitados pela docente a 

responder “em conjunto” às duas primeiras questões do guião – “O que entendes por 

combustão?” e “O que é necessário para que haja uma combustão?”. O episódio que se 

segue dá conta das respostas apresentadas pelos alunos. 
A – combustão é o que acontece quando alguma coisa arde 

 Sílvia – uhm . alguém discorda ou quer acrescentar algo? 

 [Faz-se silêncio durante 12 segundos.] 

 Sílvia – podemos dizer que a combustão é algo que acontece quando alguma coisa arde? 

 Vários – sim 

 Sílvia – então registem essa ideia . em casa todos vão pesquisar sobre a combustão 

 Todos – (registam a ideia no guião) ...... (t= 17 s) 

 Sílvia – na vossa opinião o que é necessário para que ocorra uma combustão? 

A – precisamos de alguma coisa que arda 

A – aqui temos as velas 

Sílvia – o que é necessário mais? 

A – precisamos de fazer lume . temos os fósforos 

Sílvia – precisamos de algo que produza a chama . é isso? 

A – sim 

Sílvia – mais alguma coisa? 

 [Faz-se novamente silêncio durante 14 segundos.] 

 Sílvia – registem já estas ideias no ponto 2 do guião e o material a utilizar no ponto 3 (Anexo 6 – 

Diário do Investigador, 2ª aula, 19/05/2004). 
 No episódio anterior, extraído do Diário do Investigador, verifica-se que é dado aos 

alunos tempo para reflectirem sobre as questões colocadas, as suas opiniões são aceites e 
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valorizadas e apela-se à pesquisa sobre a combustão como estratégia de enriquecimento 

(trabalho de casa), mas sem qualquer tipo de orientação. 

 Quanto à planificação da actividade experimental e para além da identificação do 

material, esta, concretamente, consistiu na resposta, no grupo-turma, às questões “O que 

vamos medir?”, “O que vamos mudar?” e “O que vamos manter?”, isto em função da 

interacção promovida e da partilha de opiniões. O resumo das principais ideias 

consideradas válidas foi registado pela docente na “Carta de Planificação” e pelos alunos 

no “Guião de Experiências”. 

 Nesta fase, o ambiente de aula caracterizava-se pela ausência de ruídos e por um 

evidente envolvimento por parte dos alunos que, com o dedo no ar, insistiam em querer 

participar. A professora, assumindo uma posição de orientadora, deslocava-se pela sala e 

revelava alguns gestos de afecto para com os seus alunos, colocando as mãos nos ombros 

destes e afagando os seus cabelos. 

 Antes de concretizarem a planificação da actividade experimental, os alunos foram, 

ainda, chamados a reflectir sobre os possíveis resultados, registando e argumentando as 

suas previsões. O trabalho experimental desenvolveu-se em grupo, tendo os alunos seguido 

o guião orientador e executado os passos necessários à obtenção das respostas às questões 

aí formuladas. As tarefas foram partilhadas pelos vários elementos de cada grupo. Estes 

apresentaram e discutiram ideias, solicitando a professora, apenas pontualmente, para 

clarificar o significado de alguns vocábulos ou para corrigir erros ortográficos. 

 No que se refere à apresentação dos resultados obtidos pelos diferentes grupos e à 

interacção nessa altura promovida, verifique-se, a título de exemplo, o seguinte episódio do 

Diário do Investigador: 
Sílvia – ora bem . parece-me que já todos terminaram ... a chama apagou-se ou não? 

Vários – sim 

Sílvia – porquê F.? (solicita a opinião do porta-voz de um dos grupos) 

A – porque a cera derreteu-se 

Sílvia – e na outra vela que não se apagou . a cera não se derreteu? 

A – também derreteu 

Sílvia – e? 

A – não se apagou 

Sílvia – por que razão esta vela se apagou . B.? 

A – nós achamos que dentro do frasco alguma coisa do ar foi acabando e obrigou a chama a apagar- 

-se 
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Sílvia – e a opinião desse grupo? 

A – a chama derreteu  o ar 

Sílvia – derreteu? queres dizer como o teu colega . que se gastou algum componente do ar? é isso? 

A – sim 

Sílvia – vocês já aprenderam alguns constituintes do ar . o ar que tínhamos no frasco antes da vela 

ter ardido é igual ao que está agora no seu interior? 

Vários – não 

A – agora está mais quente 

A – antes tinha mais oxigénio 

Sílvia – muito bem . antes tinha mais oxigénio . é um dos constituintes do ar que tínhamos estudado 

. e agora tem menos oxigénio . porquê? (aponta para um aluno) 

A – gastou-se na combustão 

Sílvia – então foi o oxigénio que se gastou? 

Vários – sim 

A – gastou-se oxigénio e produziu-se dióxido de carbono 

Sílvia – todos concordam? 

Alguns – sim 

Sílvia – registem essas ideias para depois compararem com a pesquisa que terão que fazer sobre a 

combustão (Anexo 6 – Diário do Investigador,  2ª aula, 19/05/2004). 
 Este episódio revela um ambiente de aceitação das ideias dos alunos, sendo estes 

encorajados a reflectir e a verbalizar as suas opiniões. Por outro lado, a docente evitou uma 

postura expositiva, apostando, antes, na pesquisa como estratégia de acesso ao 

conhecimento científico. 

 A libertação de vapor de água durante a combustão e a importância da “renovação 

do ar em oxigénio”, por forma a manter acesa a vela, foram exploradas no seguimento das 

questões do guião a que os alunos tiveram que dar resposta mediante o trabalho prático que 

desenvolveram. Para este grupo de questões e como mostra o próximo episódio, os alunos 

também beneficiaram de oportunidade para clarificar as suas ideias e explicitar os seus 

procedimentos. 
Sílvia – relativamente ao ponto 12 . se invertermos de novo o frasco sobre a vela acesa . será 

possível esperar que a chama diminua de intensidade e retirar o frasco a tempo que ela não se 

apague? 

A – sim 

Sílvia – como fizeram? 

A – mesmo quando a chama estava quase . quase a apagar-se . nós tirámos o frasco 

Sílvia – foi o que todos fizeram? 

Alguns – sim 
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Sílvia – e o que aconteceu quando tiraram o frasco? (aponta para um aluno) 

A – a chama ficou outra vez maior 

A – porque o ar já tinha outra vez mais oxigénio 

Sílvia – foi? 

Vários – sim 

Sílvia – agora vamos passar à questão 14 do nosso guião . vão repetir a experiência três vezes . 

cronometrando o tempo durante o qual a chama permanece acesa em cada caso . de uma vez para a 

outra, mantêm o frasco invertido . isto é . quando o retirarem da vela mantêm a boca do frasco para 

baixo na mesa . antes de o colocarem novamente sobre a vela 

Todos – (executam os procedimentos indicados) ...... (t=  2 min) 

Sílvia – vamos ouvir os resultados 

[O porta-voz de cada grupo, papel que vai sendo rotativamente desempenhado pelos vários 

elementos do grupo, apresenta os resultados obtidos, lendo os registos efectuados. Em todos os 

grupos, o tempo durante o qual a chama permaneceu acesa foi progressivamente diminuindo.] 

Sílvia – o que aconteceu em todos os grupos? 

A – o tempo foi diminuindo 

Sílvia – foi? 

Vários – sim 

Sílvia – e porquê D.?  

A –  ..... (t=  22 s) não sei 

A – eu acho que é por causa do frasco estar sempre nesta posição  

Sílvia – e o que tem a ver a posição do frasco? 

A – nas mudanças de umas vezes para outras entra pouco oxigénio e a combustão da vela ia sempre 

gastando algum 

Sílvia – concordam? 

Vários – sim 

Sílvia – vamos registar 

Todos – (completam os seus registos) ...... (t=  1 min e 12 s) – (Anexo 6 – Diário do Investigador,  

2ª aula, 19/05/2004). 
Para além dos aspectos já referidos e no que se refere ao episódio anterior, destaca- 

-se a preocupação da docente Sílvia em procurar valorizar o trabalho de todos os grupos e 

em exigir a tomada de posição sobre os assuntos / questões em causa. 

De acordo com as últimas questões do guião, os alunos foram solicitados a enunciar 

as conclusões da aula e a aplicar as aprendizagens construídas em situações relacionadas 

com o seu quotidiano. Individualmente, tiveram que responder a quatro questões e, 

posteriormente, apresentar e justificar as suas opções. O episódio que se apresenta 
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seguidamente dá conta de uma dessas questões e da interacção que se estabeleceu aquando 

da sua correcção. 
A – “a uma pessoa cuja roupa se incendiasse, expô-la-ias ao vento ou embrulhá-la-ias com um 

cobertor?” . embrulhava-a com o cobertor 

Sílvia – porquê? 

A – o cobertor abafava . não deixava entrar tanto ar e as chamas acabavam 

A – não havia renovação do ar 

[...] 

Sílvia – não se esqueçam em casa de realizar a pesquisa sobre a combustão para vermos se temos 

que corrigir alguma coisa que aqui dissemos ou se falta acrescentar algum aspecto importante . 

façam também o desenho que é pedido no ponto 18 (Anexo 6 – Diário do Investigador, 2ª aula, 

19/05/2004). 
A professora Sílvia evitou, de facto, uma postura expositiva, preferindo ouvir os 

alunos e apelar à pesquisa. 
 

A 3ª aula da professora Sílvia, dedicada ao tema – O Ar, seguiu a mesma 

metodologia das duas aulas anteriores. Os alunos, também dispostos em grupo, começaram 

por identificar o material que a docente preparou para as actividades a desenvolver (por 

grupo: uma cana, fios, copos e um cartão) e por sugerir o tema que em função desse 

material poderiam explorar.  

Depois de elicitar algumas ideias sobre a temática em foco e antes de distribuir o 

“Guião de Experiências”, a docente colocou à turma duas questões: “será que o ar tem 

peso?” e “será que o ar exerce alguma pressão sobre as coisas?”. Após um período de 

silêncio de aproximadamente três minutos, durante o qual os alunos supostamente estariam 

a reflectir, estes foram chamados a registar no guião a sua resposta à primeira questão e a 

apresentar sugestões para a confirmação das suas opiniões. Curiosamente, apenas um aluno 

por grupo defendia que o ar tem peso. Para os restantes o ar ocupa espaço, como aliás já 

tinham verificado numa aula anterior, mas não pesa. 

Seria, pois, necessário, na opinião dos alunos, pesar um balão cheio de ar e um 

balão vazio e, em seguida, comparar os respectivos pesos. De acordo com o material 

disponível, restou-lhes improvisar uma balança. Antes, porém, procedeu-se à planificação 

da actividade experimental, tendo os alunos respondido às questões: “O que vamos 

medir?”, “O que vamos manter?” e “O que vamos mudar?”. As principais ideias 
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apresentadas foram registadas pela professora, no quadro, e pelos alunos, no respectivo 

guião.  

Quanto aos possíveis resultados a obter na actividade planificada em conjunto 

também foram alvo de alguma reflexão e discussão antecipadas, tal como é permitido 

constatar no episódio que aqui se apresenta: 
Sílvia – antes de passarem à actividade experimental vão responder todos à questão 7 . o que pensas 

que vai acontecer? (referindo-se, aqui, à utilização da “balança” para a pesagem dos balões) 

Todos – (registam a sua ideia) ...... (t= 19 s) 

Sílvia – tu o que pensas que vai acontecer F.? (pergunta a um aluno que inicialmente defendeu que o 

ar tem peso) 

A – o balão cheio de ar vai inclinar a balança . vai descer porque é mais pesado 

Sílvia – e qual é a tua opinião? (aponta para um aluno que inicialmente defendeu que o ar não tem 

peso) 

A – os balões vão ficar equilibrados . porque como o ar não pesa . tanto faz estar cheio de ar ou 

vazio 

Sílvia – nesse caso como vai ficar a balança D.? 

A – direita . não vai descer nem para um lado nem para o outro 

Sílvia – é a opinião destes meninos . todos registaram a sua? 

Vários – sim 

Sílvia – mãos à obra . podem desenvolver a actividade experimental (Anexo 6 – Diário do 

Investigador,  3ª aula, 23/06/2004). 
De acordo com este episódio, é dada oportunidade aos alunos para reflectirem, 

apresentarem e defenderem os seus pontos de vista, num clima de aceitação e de respeito 

pela diversidade de opiniões. 

Durante cerca de quinze minutos e sem qualquer ajuda da professora, os alunos 

construíram a sua “balança”, apresentaram e discutiram, entre si, opiniões. O entusiasmo 

pela construção do instrumento que iria permitir dar resposta à primeira questão colocada 

pela professora originou um certo barulho, não usual nesta turma durante o período de 

tempo em que o investigador esteve presente. Esse barulho parecia ter origem num maior 

protagonismo que alguns alunos pretendiam assumir nesta tarefa. Por essa razão, a 

professora viu-se obrigada,  por duas vezes, a  elevar o tom de voz, atitude também não 

usual, isto para conseguir acalmar os “ânimos”. 

No que se refere aos resultados da actividade experimental, não houve lugar para 

dúvidas – em todos os grupos, a “balança inclinou para o lado do balão cheio”. Os alunos 
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foram, então, solicitados a ilustrar esses resultados no seu guião e a registar a conclusão 

por todos reconhecida: “o ar tem peso”.  

Relativamente à segunda questão colocada pela docente no início da aula - “será 

que o ar exerce alguma pressão sobre as coisas?”, foi repetido o mesmo esquema 

metodológico: (i) os alunos foram chamados a dar a sua resposta inicial, depois de 

clarificarem o significado de “pressão”; (ii) a Sílvia apresentou, de acordo com o material 

disponível e na ausência de sugestões dos alunos, uma proposta de actividade que permitiu 

responder à questão formulada e que foi planificada nos mesmos moldes das anteriores; 

(iii) as previsões dos alunos foram apresentadas e as principais ideias registadas no “Guião 

de Experiências”; (iv) o trabalho experimental realizou-se nos diferentes grupos, sem 

qualquer ajuda da docente e num clima de aula que primou pela cooperação e pelo respeito 

de regras de convivência escolar; e (v) os resultados foram partilhados no grupo-turma e 

alguns procedimentos aí explicitados (Ver Anexo 6 – Diário do Investigador, 3ª aula, 

23/06/2004). Quanto à discussão desses resultados, atente-se ao episódio seguinte, extraído 

do Diário do Investigador, que corresponde à fase final desta terceira aula da professora 

Sílvia. 
Sílvia – agora quero saber a razão pela qual a água do copo que tinha o cartão não caiu de imediato 

(aponta para um dos alunos) 

A – porque a água molhou o papel e agarrou-o 

Sílvia – terá sido a água? 

Vários – sim 

Sílvia – alguém tem uma opinião diferente? 

A – deve ser por causa da força do ar . é isso que estamos a estudar! 

Sílvia – e de que forma o ar é responsável por essa situação? 

[Os alunos fazem silêncio - 12 segundos.] 

Sílvia – é assim . o ar é formado por milhões de partículas que exercem força em todas as direcções. 

A essa força chamamos de pressão atmosférica . mas vamos ler o texto que temos no nosso guião 

(solicita a leitura por um aluno) 

A – (lê o texto que se encontra no guião) 

Sílvia – com este pequeno texto já podemos tirar alguma conclusão sobre a nossa actividade . mas só 

vamos apresentar a resposta na próxima aula . como tarefa extra – escola todos os grupos vão 

pesquisar mais sobre este assunto . podem ir à biblioteca municipal . que fica aqui perto . há lá 

vários livros sobre o ar que podem consultar . há várias enciclopédias juvenis que já têm utilizado e 

que tratam este assunto ... continuamos a discussão dos resultados amanhã . agora podem ir ao 

intervalo (Anexo 6 – Diário do Investigador, 3ª aula, 23/06/2004). 
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Perante a dificuldade dos alunos em explicar “a razão pela qual a água do copo que 

tinha o cartão não caiu de imediato” e após algum tempo de silêncio, a Sílvia acabou por 

sugerir a leitura de um pequeno texto contido no guião dos alunos e a pesquisa sobre o 

tema, esta como tarefa para casa, no sentido de permitir “tirar alguma conclusão”. 
 

A caracterização das práticas didáctico-pedagógicas da professora Sílvia, que 

seguidamente se apresenta, decorreu da análise das três aulas anteriormente descritas e da 

aplicação do Instrumento de Caracterização de Práticas Pedagógico-Didácticas CTS 

(Vieira, 2003). Considerou-se, pois, as duas categorias do referido instrumento e as 

correspondentes dimensões de análise e respectivos indicadores. 

Categoria I – Perspectivas do Processo de Ensino / Aprendizagem 

A – Ensino / Papel do Professor 

A professora Sílvia evitou a exposição de conhecimentos, assumindo o papel de 

orientadora, dinamizadora, problematizadora de situações de aprendizagem. Esta docente 

pautou o seu desempenho por um esforço constante de interacção que procurou estabelecer 

com os seus alunos e entre estes. 

Das práticas didáctico-pedagógicas da Sílvia, efectivamente não transpareceu um 

ensino centrado na discussão de questões socialmente relevantes que apelam à relação da 

Ciência com a Tecnologia e a Sociedade e que decorrem da necessidade de compreender o 

mundo na sua globalidade e complexidade. Contudo, foram valorizados conceitos chave 

fundamentais relacionados com as temáticas em foco e foram intencionalmente explorados 

os erros dos alunos, o que indicia um esforço de concretização de um tipo de ensino que se 

coaduna, em alguns aspectos, com as perspectivas que têm sido advogadas em contextos 

de educação CTS. 

B – Aprendizagem / Papel do Aluno 

Nas práticas didáctico-pedagógicas desta docente os alunos revelaram um papel 

activo na construção das suas aprendizagens. A interacção promovida deu ênfase ao uso de 

capacidades de pensamento, não necessariamente na resolução de situações-problema de 

índole CTS ou na tomada de posição sobre questões controversas, mas no desenvolvimento 

e exploração das actividades práticas experimentais. Os alunos evidenciaram, no geral, 

iniciativa, autonomia e vontade de participar. 

As aprendizagens, não se centraram em processos de inter-relação Ciência, 

Tecnologia e Sociedade, mas também não surgiram numa perspectiva meramente 
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instrumental. Procurou-se, antes, estabelecer, ainda que pontualmente, alguma relação com 

o real e, portanto, com o dia-a-dia dos alunos.  

 C – Concepção de: Trabalho Experimental, Ciência, Tecnologia, Cientista ... 

A realização de trabalho prático experimental focado na promoção de capacidades 

de pensamento e com algum controlo de variáveis surgiu nas três aulas da professora Sílvia 

como uma das principais preocupações, de tal modo que o ensino das Ciências parece aqui 

associar-se necessariamente à sua concretização. 

Os guiões apresentados pela docente foram estruturados com a finalidade de 

envolver os alunos na própria concepção e concretização das diferentes actividades, 

transparecendo algum pluralismo metodológico e revelando uma concepção de Ciência 

mais ligada à exploração do desconhecido e de coisas novas do que a um conjunto de 

verdades absolutas / inquestionáveis. No entanto, não foi feita qualquer referência à 

Tecnologia, pelo menos explicitamente, ou à inter-relação destas duas áreas (Ciência e 

Tecnologia) e a Sociedade.   

Categoria II – Elementos de Concretização do Processo de Ensino / 

Aprendizagem 

 D – Actividades / Estratégias de Ensino / Aprendizagem 

 Quanto às actividades / estratégias implementadas valorizou-se o trabalho de grupo, 

o questionamento dirigido com adequados tempos de espera, aparentemente com o 

propósito de promover capacidades de pensamento, o trabalho prático experimental e a 

pesquisa (esta realizada como actividade extra-escola). A orientação destas actividades / 

estratégias de ensino / aprendizagem não se fez, contudo, numa perspectiva de cariz CTS, 

na medida em que a atenção se centrou, sobretudo, no desenvolvimento das actividades 

práticas, sendo que estas surgiram a partir do material apresentado pela docente e não 

propriamente em contextos de resolução de situações-problema. 

E – Recursos / Materiais Curriculares 

Os recursos e materiais utilizados pela docente, nas três aulas observadas, 

apresentaram características semelhantes no que se refere à sua natureza e ao esquema 

metodológico em que se inseriram. Tratou-se de materiais de uso corrente, portanto, 

relacionados com o quotidiano do aluno, e que foram apresentados no início de cada aula 

para que em conjunto se decidisse o tipo de actividades a desenvolver. A orientação dos 

alunos para essas actividades, que em todas as aulas se revestiram de uma natureza prática, 
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fez-se mediante a interacção promovida e, sobretudo, a partir da exploração participada de 

três guiões “de experiências” - um para cada aula, construídos previamente pela docente. 

Estes foram, essencialmente, estruturados numa perspectiva de envolvimento do aluno na 

própria concepção e concretização das diferentes actividades e principalmente canalizados 

para a promoção de algumas competências de trabalho prático experimental, bem como 

para o desenvolvimento de capacidades de pensamento. Contudo e pese embora algumas 

questões dos referidos guiões terem apelado a uma relação das aprendizagens com 

situações reais, não parecem ter sido intencionalmente construídos para uma abordagem de 

questões de interacção entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

Não foram utilizados materiais como artigos de jornais, de revistas, programas de 

rádio, de televisão e de computador ou outros recursos da comunidade relacionados com 

questões científicas e tecnológicas, nem se recorreu a materiais integrados em programas 

ou projectos concebidos numa perspectiva de inter-relação Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. 

 F – Ambiente de Ensino / Aprendizagem 

Nas práticas da professora Sílvia foi evidente um clima de empatia,  aceitação e 

respeito mútuo, pautado por um grande dinamismo das actividades e interacções, pela 

tranquilidade dos comportamentos e das intervenções e por uma relação afectuosa entre 

professora e alunos. Prevaleceu, deste modo, um ambiente de ensino / aprendizagem no 

qual se reconheceu a diversidade dos alunos e das suas opiniões e se valorizou o 

questionamento dirigido com adequados tempos de espera, a reflexão, a apresentação e 

argumentação de pontos de vista. No trabalho de grupo, uma constante nas três aulas, foi, 

também, visível uma atmosfera de interacção e cooperação, tornando possível a partilha e 

confronto de opiniões, evidenciando-se, igualmente, o interesse e a autonomia dos alunos. 

Pese embora as características do ambiente de ensino / aprendizagem já descritas e 

a preocupação da docente em articular as aprendizagens com situações do quotidiano dos 

alunos, não foram verdadeiramente criadas oportunidades para explorar, compreender e 

avaliar as inter-relações Ciência, Tecnologia e Sociedade. 
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4.2- PROFESSORA COLABORADORA B 
 

 A professora B, de pseudónimo Maria, com 29 anos de serviço docente, possui um 

bacharelato e uma licenciatura obtida com um complemento de formação científico-           

-pedagógica no 1º ciclo do Ensino Básico. Depois da sua formação inicial, só nesse 

complemento, recentemente concluído, teve a possibilidade de frequentar disciplinas que 

lhe permitiram um acréscimo de formação em contexto formal no âmbito das Ciências, o 

que é documentado no seguinte episódio extraído da transcrição da entrevista realizada 

após a análise das suas respostas ao Questionário VOSTS: 
E6- ahm . após ter concluído a sua formação inicial já frequentou algum curso de formação contínua 

no âmbito das Ciências? 

P6- ahm . no âmbito das Ciências . também . deixe ver . no âmbito . no âmbito das Ciências . sim . 

eu tive uma cadeira de ecologia que nos dava imenso . imenso trabalho e práticas laboratoriais . 

portanto posteriormente e que ajudou imenso a essa * --- das Ciências e . e portanto verificar que 

realmente as Ciências são um contributo excelente para a criança . e . portanto . essa área como 

apoia e portanto direcciona . focaliza e enfatiza a experimentação . a manipulação . a observação 

directa . a experiênciação . portanto . é fundamental . para a formação da criança 

E7- essas cadeiras a que se refere . ahm . ocorreram na sua formação inicial --- ou --- 

P7- * não . não . não . não . não . só na licenciatura . mesmo na licenciatura . * pronto . ahm . pronto 

. ahm . vocacionado para o primeiro ciclo e dava uma série de orientações metodológicas e até 

inclusivamente experiências para fazermos com as crianças . práticas laboratoriais excelentes e . e 

essa cadeira a ecologia também (Anexo 5, Janeiro de 2004). 
O seu primeiro contacto com o ensino ocorreu antes de completar a sua formação 

inicial (P10), numa empresa onde, então, o seu pai trabalhava e que a convidou a leccionar 

aulas de educação físico-motora às respectivas funcionárias, tendo sido, no seu dizer, uma 

“experiência enriquecedora”. Também “orientou”, nessa altura, algumas crianças com 

dificuldades de aprendizagem (P11). 

Começou a trabalhar logo após ter concluído a sua formação inicial, uma vez que 

obteve “uma belíssima nota” (P13). Por outro lado, sente-se perfeitamente realizada nas 

funções que desempenha, tal como é explicitado no episódio que se segue: 
E14- qual é o seu grau de satisfação em relação às funções que neste momento desempenha? 

P14- eu gosto imenso daquilo que faço . gosto imenso de lidar com crianças e . portanto . ahm . fiz 

despiste vocacional . os meus pais fizeram-me despiste vocacional . pagaram e a minha vocação . 

porque eles queriam que eu fosse médica . e . ahm . ahm . ahm . portanto . os resultados dos testes 

indicava para professora de . de todos os níveis de ensino e eu sinto realmente que gosto . eu não 

trocaria a minha profissão por outra e por exemplo . ahm . ahm . vamos imaginar um dia na . na 
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aposentação . não sei como é que será . ou então ficar sem a componente lectiva como muitas 

colegas e . portanto . usufruir desse . desse estatuto durante dois anos . eu não consigo ver-me nessa 

situação . só se entretanto as forças me faltarem . as capacidades começarem a fraquejar . mas para 

já não estou a ver nada disso . não consigo (Anexo 5, Janeiro de 2004).  

O prazer em ser professora é extensivo ao ensino das Ciências (P15), pois “a 

Ciência está em tudo” e agrada-lhe ver as crianças “entusiasmadas”, na “experimentação”, 

“na plantação”, “no manuseamento”, “nas observações directas que fazem”, “nos registos”, 

“nas transformações que vão verificando”, nas “conclusões que tiram” e nos “raciocínios 

que vão trabalhando”, enfim, em “toda a elaboração mental” própria do “percurso das 

Ciências”. 

Quanto ao acesso informal à Ciência, costuma ver programas de televisão, lê 

revistas e livros técnicos, “com a máxima frequência” (P23), e visita exposições e museus 

sobre Ciência e Tecnologia (P16; P21; P24; P25; P26). Em seu entender e para um maior 

enriquecimento, é fundamental uma permanente actualização face à inovação e à constante 

evolução destas áreas, o que acaba por se traduzir numa mais valia nas práticas de ensino 

que implementa (P19; P20; P24; P29; P30). A saúde e em particular o cérebro humano, a 

“inteligência emocional”, a biologia, a botânica, a informática, a psicologia, a 

“espiritualização” e os “modos de levar as crianças a concentrarem-se” são áreas ou temas 

sobre os quais procura permanente actualização (P17; P22; P23). Relativamente às 

exposições e museus sobre Ciência e Tecnologia que tem visitado, fá-lo regularmente, em 

viagens de férias que realiza com a família, tal como é possível verificar no seguinte 

episódio: 
E27- lembra-se de algum museu ou exposição que tenha visitado --- ultimamente 

P27- sim . Nova Iorque . ahm . Nova Iorque . Museu da Ciência e da Técnica ... ahm . \ deixe-me cá 

ver / . visitei uma exposição em Malta há dois anos . em Roma não . em Roma não . portanto . foi 

mais a parte histórica * . e todos pronto . na Alemanha . em Berlim . visitei em Berlim . também 

E28- com que frequência o procura fazer? 

P28- é assim . todos os anos nas férias . nós procurámos . ahm . mais ou menos dez dias para 

descanso absoluto . ahm . geralmente é no Funchal . \ o que é que isso interessa / . ahm . a outra 

parte é sempre para visitar duas cidades da Europa porque no mundo inteiro já vi aquilo que queria . 

graças a Deus . e portanto na Europa nessas duas cidades sempre que há um museu de Ciência e de 

Técnica e há sempre . ou da história do Homem ou disso . pronto . é sempre visitado (Anexo 5, 

Janeiro de 2004). 

  

 



 107

4.2.1- CARACTERIZAÇÃO DAS CONCEPÇÕES  SOBRE CTS 
 

Relativamente aos resultados sobre as concepções CTS da professora Maria, a 

tabela 4.3 apresenta as respostas desta docente às diferentes questões do VOSTS, bem 

como as categorias de resposta que foi possível identificar na análise efectuada.  
 

Tabela 4.3- Respostas dadas pela Professora B - Maria às questões relativas aos 

diferentes itens da versão abreviada do VOSTS e respectivas categorias de resposta. 
 

Item / Código 

Original 
Tópico em avaliação 

Resposta dada / 

Categoria de Resposta 

1 / 10111 Definição de Ciência B / Aceitável 

2 / 10211 Definição de Tecnologia C / Aceitável 

3 / 10421 Ciência e Tecnologia (C&T) e qualidade de vida C / Aceitável 

4 / 20121 

5 / 20141 

Controlo político e  

governamental da Ciência 

C / Aceitável 

A / Realista 

6 / 20211 Controlo da Ciência pelo sector privado B / Ingénua 

7 / 20611 
Influência de grupos de interesse particular sobre a 

Ciência 
E / Aceitável 

8 / 40217 Contribuição da C&T para decisões sociais B / Ingénua 

9 / 40311  

10 / 40321 

Contribuição da C&T para a criação de problemas sociais 

e investimento em C&T  versus investimento social 
A / Realista 

B / Ingénua 

11 / 40411 
Contribuição da C&T para a resolução de problemas 

sociais 
B / Realista 

12 / 40531 Contribuição da C&T para o bem estar económico B / Aceitável 

13 / 60311 Ideologias e crenças religiosas dos cientistas A / Ingénua 

14 / 60411 Vida social dos cientistas B / Realista  

15 / 60611 “Efeito do género” nas carreiras científicas D / Aceitável 

16 / 70212 Tomada de decisão sobre questões científicas B / Ingénua 

17 / 80111 Tomada de decisão sobre questões tecnológicas B / Aceitável 

18 / 80211 Controlo público da tecnologia A / Aceitável 

19 / 90211 Natureza dos modelos científicos B / Ingénua 

 

Analisando-se a tabela 4.3, verifica-se que das dezanove respostas dadas pela 

professora Maria, quatro são realistas e nove são aceitáveis. Quanto a respostas ingénuas, 

identificaram-se seis. Na entrevista, realizada após a análise das respostas dadas no 
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preenchimento do Questionário VOSTS, exploraram-se as respostas ingénuas da 

professora, bem como as suas definições de Ciência e Tecnologia. Deste modo, começou 

por se centrar a atenção nas definições de Ciência e Tecnologia e na inter-relação destas 

duas áreas e a Sociedade, como documenta o próximo episódio extraído da transcrição da 

entrevista: 
P31- . Ciência . ahm ... aquilo que . ahm . no qual nós poderemos confiar . porque entrou já em tese  

. portanto . já . Ciência como conhecimento científico . e que . mas que . ahm . sempre na 

perspectiva de que está aberto a toda a inovação e a todas as descobertas que poderão ser realizadas . 

e a . e a Ciência é isso mesmo . e . ahm . e portanto é uma ajuda muito grande . ahm . nas nossas 

convicções e na nossa . nas nossas .  na nossa regra de vida . como . 

E32- quer . quer explicar melhor? 

P32- sim . como . como . ahm . como adquirir métodos . métodos de vida saudáveis . na alimentação 

no . ahm . pronto . em todas as regras . ahm . na alimentação . na . ahm . na . na maneira . portanto . 

de . de ver a parte . a parte clínica . mais . na . mesmo até inclusivamente nas visitas de estudo . 

como escolher . como optar . como . como sugerir . pronto . eu penso que a Ciência  que nos 

acompanha permanentemente . até na própria maneira de . de ver o mundo . de contemplar o mundo 

. de olhar . de ver . de sentir . de agir 

E33- portanto vê a Ciência como . ahm . um corpo de conhecimentos sobre várias . diferentes áreas . 

ahm .  com --- influências no nosso quotidiano . na nossa . na nossa vida --- mas um corpo de 

conhecimentos aberto 

P33- exactamente . com grande influência . aberto . sempre aberto  

E34- e por --- Tecnologia? queria acrescentar alguma coisa em relação à Ciência ainda? 

P34- sim . sempre aberto e só assim é que ela pode ser encarada . porque senão . hoje . o que está 

hoje a . a . ahm . o . o conhecimento científico hoje amanhã já pode estar obsoleto e arcaico . \ 

exacto / . tem que estar sempre aberta e está . neste momento está aberta 

E35- e o que entende por Tecnologia? 

P35- . por Tecnologia . sei lá . todo o mundo que . que facilita . as condições do Homem . o viver do 

Homem . sei lá . * tudo 

E36- que relação estabelece entre Ciência e Tecnologia e entre estas duas áreas e a Sociedade? 

P36- \ a Tecnologia / . a Tecnologia apoia a Ciência . ahm . e por isso é que a Ciência pode fruir de 

meios para poder ir mais . mais à frente . e . logo há uma interdependência e uma interacção 

permanente . e isso origina . ahm . * que tenha grandes condições . portanto . tudo isto numa 

perspectiva positiva graças à Ciência e à Tecnologia que nós hoje podemos ter condições de vida 

fabulosas . impensáveis há alguns anos atrás 
E37- lembra-se de alguma situação ou de alguma circunstância que possa apresentar e que 

exemplifique essa interligação que estabelece entre Ciência Tecnologia e Sociedade? algum caso 

concreto? 
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P37- por exemplo . ahm . as . muitas patologias que não eram detectáveis . ahm . portanto . 

anteriormente . ainda há pouco tempo . neste momento . muitos síndromas que provocam grandes 

patologias . e graves problemas . portanto . na vida humana . ahm . são detectáveis e podemos . ahm 

. podem ser debeladas muitas delas ou então sublimadas . portanto . isso é fantástico . estou-me a 

lembrar da trissomia vinte e um e outros . outros casos (Anexo 5, Janeiro de 2004). 

De acordo com o conteúdo deste episódio, podem ser destacados os seguintes 

aspectos: (i) a Ciência é vista como “aquilo [...] no qual nós poderemos confiar . porque 

entrou já em tese”, mas um “conhecimento científico [...] sempre na perspectiva de que 

está aberto a toda a inovação e a todas as descobertas que poderão ser realizadas” (P31). A 

Ciência como um campo de conhecimentos aberto “e só assim é que ela pode ser 

encarada” (P33; P34), influencia-nos e acompanha-nos “permanentemente” e é “uma ajuda 

muito grande” nas “nossas convicções [...] na nossa regra de vida [...] até na própria 

maneira de . de ver o mundo . de contemplar o mundo . de olhar . de ver . de sentir . de 

agir” (P31; P32); (ii) a Tecnologia, por sua vez, é definida como tudo o “que facilita . as 

condições do Homem . o viver do Homem” (P35). A “Tecnologia apoia a Ciência” e 

faculta-lhe os “meios” que lhe permitem “ir mais . mais à frente” (P36); e (iii) há “uma 

interdependência e uma interacção permanente” entre Ciência e Tecnologia em benefício 

da Sociedade. Em seu entender, é graças a essa interacção que “numa perspectiva positiva” 

a Ciência e a Tecnologia nos permitem “ter condições de vida fabulosas . impensáveis há 

alguns anos atrás” (P36). O campo da saúde é apresentado, a título de exemplo, como um 

dos domínios onde é possível constatar a inter-relação Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(P37).   

Muito embora a professora Maria reconheça o carácter dinâmico da Ciência, 

encarando-a como um campo “sempre aberto” à inovação e a novas descobertas, evidencia, 

aqui, uma concepção ingénua de Ciência ao confiná-la, sobretudo, ao domínio do 

conhecimento científico, ao definir este como o conhecimento no qual podemos confiar, 

“porque entrou já em tese” e ao considerar que a Ciência só tem repercussões positivas na 

Sociedade – isto apesar de ter respondido de forma aceitável ao item 1 do VOSTS, sobre 

“Definição de Ciência”. Respondeu também de modo aceitável aos itens 2 e 3 do mesmo 

questionário, referentes, respectivamente, à “Definição de Tecnologia” e à “Ciência e 

Tecnologia e qualidade de vida”, mas, na entrevista, assumiu posições que indiciam, para 

esses itens, concepções ingénuas. A Tecnologia é vista como o apoio que permite à Ciência 

“ir mais . mais à frente”, na medida em que lhe faculta os “meios” necessários, surgindo, 
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assim, claramente ao serviço da Ciência, numa perspectiva da sua aplicação. Por outro 

lado, concebe a inter-relação Ciência, Tecnologia e Sociedade apenas numa perspectiva 

positiva e em benefício da Humanidade, possibilitando ao ser humano “condições de vida 

fabulosas . impensáveis há alguns anos atrás”. 

No item 6 (20211) do Questionário VOSTS sobre o “Controlo da Ciência pelo 

sector privado”, a professora Maria escolheu a alínea B para sua resposta. Na sua opinião, 

as empresas privadas deveriam controlar a Ciência principalmente: “Porque melhoraria a 

cooperação entre Ciência e Tecnologia, levando a soluções conjuntas dos problemas”. Na 

entrevista, depois de ler novamente todas as alíneas, optou por uma resposta realista, a 

alínea D (P40), defendendo uma posição que é consonante com visões contemporâneas do 

empreendimento científico. De acordo com esta opção, as empresas privadas não deveriam 

controlar a Ciência “porque seriam levadas a limitar os seus interesses àqueles que as 

beneficiassem directamente (p. ex., em termos de lucros). As descobertas científicas mais 

importantes que beneficiam o público em geral são as que necessitam de total liberdade”. 

A justificação desta alteração encontra-se no episódio seguidamente apresentado. 
P38- . não . ahm . é o seguinte . eu na altura devia ter explicado . ahm . melhor . a minha ideia 

primeira foi que toda . a Ciência em virtude do seu caminhar tão rápido . tão acelerado em todas as 

vertentes . em múltiplas vertentes . poderá eventualmente trazer consequências desastrosas se não 

tiver um controlo . ahm . por uma entidade privada ou não privada . por uma entidade . uma 

instância que . que devidamente organizada . concedida . preparada . regulará toda a investigação 

científica . de forma a que quando se trate de determinadas áreas que têm a ver com a vida humana . 

ahm . não . ultrapasse aquilo que lhe é permitido . e então aí . o que é preciso ter? . toda a ética . 

todos os valores morais e espirituais e tudo aquilo que possa ajudar o Homem e não a aniquilar ou 

truncar na sua própria vida e na sua própria função . pronto 

E39- nesse caso qual é a alínea que se aproxima --- 

P39- então a alínea que se aproxima . as empresas privadas . pronto . dada a realidade que nos cerca 

. ahm . as empresas privadas de forma alguma poderão controlar a Ciência . e porquê? . porque 

logicamente que veriam em primeiro lugar . ou nem que fosse em primeiro lugar, em segundo ou 

terceiro . veriam sempre interesses em seu próprio benefício . o que não seria correcto . --- não havia 

isenção e nestes casos tem que haver isenção . a Ciência tem que saber caminhar como e porquê e 

quando . e sempre com a regulação que também é necessária (Anexo 5, Janeiro de 2004). 

Neste excerto da transcrição da entrevista, é assumido que as empresas privadas 

não podem controlar a Ciência porque “veriam sempre interesses em seu próprio 

benefício” (P39). Contudo, é claramente reforçada a importância da regulação da 

investigação científica, sobretudo em determinadas áreas, como é o caso da “vida 
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humana”, onde a “ética”, os “valores morais” e até mesmo “espirituais” deverão ser tidos 

em conta. Enfim, “tudo aquilo que possa ajudar o Homem e não a aniquilar ou truncar na 

sua própria vida e na sua própria função”, pois a “Ciência tem que saber caminhar como e 

porquê e quando . e sempre com a regulação que também é necessária (P38; P39). Muito 

embora seja realista a resposta seleccionada para este item, na sua justificação, a afirmação 

de que “uma entidade privada ou não privada”, “uma entidade”, “uma instância”, 

devidamente “organizada” e “preparada” poderá regular “toda a investigação científica” 

parece apontar para uma posição que indicia uma concepção ingénua relativamente ao 

controlo da Ciência. 

A segunda resposta ingénua explorada reporta-se ao item 8 (40217) - “Contribuição 

da Ciência e da Tecnologia para decisões sociais”. Aqui, ao seleccionar a alínea B, 

defendeu que os cientistas e os técnicos devem ser os únicos a decidir sobre a produção de 

alimentos a nível mundial “porque têm o conhecimento e a capacidade de tomar melhores 

decisões do que os burocratas do governo e das empresas privadas”. Na entrevista, 

escolheu a opção D, categorizada como sendo realista, segundo a qual “as decisões devem 

ser tomadas equitativamente. As opiniões dos cientistas e técnicos devem ser consideradas 

bem como as opiniões das pessoas informadas porque a decisão afecta toda a sociedade” 

(P41). Na opinião desta professora, é fundamental a existência de uma diversidade de 

opiniões para que se possa chegar um entendimento mais eficaz . mais sólido” (P42). 

 Também no item 10 (40321), relativo ao “Investimento em Ciência e Tecnologia 

versus investimento social”, a professora Maria alterou a sua resposta inicial, ingénua na 

categoria, para uma resposta realista. No questionário, de acordo com a alínea B, defendeu 

que deve haver mais investimento financeiro na Ciência e na Tecnologia, ainda que isso 

acarrete menos gastos em programas sociais ou na educação, pois dessa forma será 

possível  “melhorar a vida das pessoas, tornando as coisas mais fáceis e mais rápidas, 

criando novas indústrias e mais postos de trabalho, fomentando a economia e solucionando 

problemas de saúde”. Uma vez analisadas as diferentes opções de resposta, isto já na 

entrevista, seleccionou a alínea D (P43), justificando do seguinte modo: 
E44- quer explicar o seu ponto de vista? 

P44- sim . “os investimentos devem ser equilibrados. A Ciência e a Tecnologia são áreas muito 

importantes mas outras também justificam investimentos” (lido do VOSTS) . então eu não posso . 

tenho que pensar na educação que é a área que me atinge e que realmente está altamente deficitária 

em muitas vertentes e tem de ser . ahm . imediatamente . ahm . verificada e . a educação . serviços 
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sociais . ahm . Portugal está bastante carenciado e precisa de melhorar . portanto . não pode descurar 

de forma alguma . ahm . ahm . a investigação . a Ciência . a Tecnologia porque senão também perde 

o poder competitivo e perde o . o . portanto . o acompanhamento dos outros países evoluídos . mas 

ao mesmo tempo tem que haver uma . uma regulação e uma observação e . portanto . investimentos 

equilibrados dados . dadas as nossas dificuldades (Anexo 5, Janeiro de 2004). 

Ao assumir a importância do equilíbrio nos investimentos ao nível da Ciência, da 

Tecnologia, mas também no campo social, esta professora defende uma posição que é 

realista, pois em seu entender a Ciência e a Tecnologia são áreas de grande importância, 

mas muitas outras também justificam investimentos, como é o caso da “educação” e dos 

“serviços sociais”. 

No que se refere à quarta resposta ingénua explorada, relativa ao item 13 (60311) - 

“Ideologias e crenças religiosas dos cientistas” e ao seleccionar a opção A, entendeu que as 

crenças religiosas do cientista não afectam o seu trabalho, pois “As descobertas científicas 

são fundamentadas em teorias e em métodos experimentais. As crenças religiosas são 

exteriores à Ciência”. Na entrevista, à semelhança do que aconteceu anteriormente, alterou 

para uma resposta também realista, a alínea D (P45), reconhecendo a influência que as 

crenças religiosas do cientista poderão ter no seu trabalho e assumindo, deste modo, uma 

posição que é consentânea com as actuais visões do empreendimento científico. Esta 

alteração é documentada no seguinte excerto da transcrição da entrevista: 
  P45- (efectua uma nova leitura das diferentes possibilidades de resposta) ...... (t=35 s) pronto . ahm 

. reflectindo verdadeiramente agora e pronto lendo atenta . ahm . minuciosamente não poderei 

manter a resposta que dei porque ela está na minha perspectiva completamente errada . mas optarei 

sim pela D . “porque, por vezes, as crenças religiosas podem afectar a forma como o cientista 

trabalha, como selecciona o problema a estudar, a metodologia a aplicar, os resultados a divulgar, 

etc” (lido do Questionário VOSTS) . logicamente que o ser humano tem uma parte espiritual . que 

conta que pesa muito na sua vida  . e se essa parte é truncada ou . ou . influenciada por . por . por 

factores que realmente o possam levar a acreditar . ahm . em . em . portanto . em . em crenças 

desmoronáveis . logicamente se ele for cientista ele está a ser influenciado por essas mesmas crenças 

por esses mesmos costumes por esses mesmos preconceitos por esses mesmos tabus . não pode ser . 

portanto . ahm . eu . eu respondi mal (Anexo 5, Janeiro de 2004). 

As duas últimas respostas ingénuas exploradas dizem respeito aos itens 16 (70212) 

e 19 (90211), referentes respectivamente à “Tomada de decisão sobre questões científicas” 

e à “Natureza dos modelos científicos”. No primeiro destes itens, a professora optou pela 

alínea B. No seu ponto de vista, quando não existe consenso acerca dum determinado 

assunto é “porque cada cientista está atento a factos distintos. A opinião científica é 
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inteiramente baseada no conhecimento dos factos por parte dos cientistas e não é possível 

dispor de conhecimento sobre todos os factos”. Na entrevista, esta posição ingénua, de 

acordo com a classificação do VOSTS, foi substituída por uma resposta realista – a opção 

D: quando não existe consenso acerca dum determinado assunto é “sobretudo, porque os 

cientistas não dispõem de todo o conhecimento sobre os factos mas, em parte, porque 

diferem em termos de opiniões pessoais, valores morais ou motivos individuais” (P46; 

P48). 

Por fim e no que concerne ao item 19, a professora respondeu com a alínea B, 

aquando do preenchimento do Questionário VOSTS. Assim, de acordo com essa resposta, 

muitos modelos científicos utilizados na investigação, tais como o neurónio, o DNA, o 

átomo, são cópias do real, “Porque trabalhos científicos mostram que eles são 

verdadeiros”. Já na entrevista e quando lhe é questionado se mantém a mesma opção, 

responde do seguinte modo: 
P49- . não . de forma nenhuma . “os modelos científicos aproximam-se de cópias da realidade, 

porque são baseados na observação e na investigação científicas” na minha perspectiva é esta 

(Anexo 5, Janeiro de 2004). 

A professora Maria, na última questão explorada, passa, deste modo, de uma 

resposta ingénua para uma resposta que o esquema de classificação do VOSTS categoriza 

como sendo aceitável – a alínea D. 

 Em jeito de resumo e face ao conjunto de aspectos anteriormente focados, 

relativamente às respostas da professora Maria no preenchimento do Questionário VOSTS 

e na entrevista, destacam-se os seguintes pontos: (i) após a sua formação inicial, concluída 

há aproximadamente trinta anos, frequentou um complemento de formação pedagógico-     

-didáctica no 1º ciclo do Ensino Básico, que terminou recentemente e no qual teve a 

possibilidade de enriquecer a sua formação no âmbito das Ciências; (ii) esta professora 

sente bastante agrado nas funções que desempenha, o que é extensivo ao ensino das 

Ciências; (iii) tem por hábito ver programas de televisão, ler livros e revistas sobre Ciência 

e Tecnologia, bem como visitar museus e exposições sobre estas áreas, não só em Portugal, 

mas também no estrangeiro; (iv)  respondeu de forma aceitável aos itens 1, 2 e 3 do 

VOSTS, respectivamente sobre a “Definição de Ciência”, “Definição de Tecnologia” e 

“Ciência e Tecnologia e qualidade de vida”, mas, no decurso da entrevista, demonstrou 

concepções ingénuas de Ciência, Tecnologia, assim como da inter-relação destas duas 

áreas e a Sociedade; (v) das seis respostas ingénuas, identificadas na análise efectuada ao 
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preenchimento que fez do VOSTS (nos itens 6 – “Controlo da Ciência pelo sector 

privado”, 8 – “Contribuição da Ciência e Tecnologia para decisões sociais”, 10 – um dos 

itens sobre a “Contribuição da Ciência e Tecnologia para a criação de problemas sociais e 

investimento em Ciência e Tecnologia versus investimento social, 13 – “Ideologias e 

crenças religiosas dos cientistas”, 16 – “Tomada de decisão sobre questões científicas” e 

19 – “Natureza dos modelos científicos”), a professora Maria, ao longo da entrevista, 

alterou as cinco primeiras para respostas realistas e a última para uma resposta aceitável; e 

(vi) acrescente-se, no entanto, que embora no item 6, sobre o “Controlo da Ciência pelo 

sector privado”, tenha optado, na entrevista, por uma resposta realista, na sua justificação e 

ao considerar que “uma entidade privada ou não privada”, “uma entidade”, “uma 

instância”, devidamente “organizada” e “preparada” poderá regular “toda a investigação 

científica”, assume uma posição que indicia uma concepção ingénua. 

  
4.2.2- CARACTERIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS COM 

ORIENTAÇÃO CTS 
 

A análise que possibilitou a caracterização das práticas didáctico-pedagógicas da 

professora Maria no enfoque deste estudo recaiu nas três aulas observadas e descritas no 

Diário do Investigador (Anexo 6) e fez-se de acordo com a aplicação do ICPP-D CTS 

(Anexo 7). Também para esta docente se apresenta, na tabela que se segue, o número, a 

data, o tema e a duração aproximada de cada aula presenciada pelo investigador. 
 

 Tabela 4.4- Aulas observadas da professora Maria (número, data, tema e duração 

aproximada de cada aula). 
 

 

Número 
 

Data Tema Duração aproximada
(minutos) 

1 24/05/2004
Ciência, cientistas, ímans, flexibilidade de 

materiais e dissolução 
120 

2 26/05/2004
 

A água 80 

3 02/06/2004
 

O ar 125 
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 De acordo com a tabela 4.4, o tempo durante o qual se observaram as práticas 

didáctico-pedagógicas da professora Maria foi de, aproximadamente, 5 horas e 25 minutos. 
 

 A 1ª aula desta docente, sobre os temas – Ciência, cientistas, ímans, flexibilidade de 

materiais e dissolução, começou com um “Jogo do Silêncio”, durante o qual os alunos, de 

olhos fechados, permaneceram em silêncio e praticamente imóveis. Trata-se de uma 

estratégia a que esta professora diz recorrer com alguma frequência como forma de 

potenciar o poder de concentração dos seus alunos, isto conforme fez questão de esclarecer 

junto do investigador no final da aula. 

 Terminado o “jogo” (que teve uma duração aproximada de quatro minutos), os 

alunos, organizados em quatro grupos de cinco elementos cada, foram orientados para a 

reflexão e discussão sobre as seguintes questões: “o que é a Ciência?”, “o que é ser 

cientista?” e “qual a importância da Ciência na nossa vida?”. Em função de pesquisas que 

os alunos teriam que ter realizado como tarefa de fim-de-semana, cada grupo deveria 

apresentar “uma única frase que” traduzisse “a opinião de todos os elementos”. Portanto, 

uma frase que, para além de corresponder ao entendimento de todos, supostamente também 

permitiria responder às três questões colocadas. 

 Novamente de olhos fechados, mas desta vez ao som de música, os alunos tiveram 

oportunidade de reflectir, durante cerca de três minutos e trinta segundos, sobre as questões 

formuladas pela Maria e, posteriormente, apresentar e discutir ideias no grupo. Refira-se, a 

este propósito, que a interacção promovida nos diferentes grupos indiciava um 

compromisso no cumprimento de regras de participação e de trabalho cooperativo (Ver 

Anexo 6 – Diário de Investigador, 1ª aula, 24/05/2004). 

 O episódio que se segue, extraído do Anexo 6, apresenta as frases que resultaram da 

partilha e debate de ideias entre os alunos da turma. 
A – nós pensamos que a ciência é muito importante para descobrir muitas coisas e que os cientistas 

andam sempre a querer saber mais sobre o que não conhecem 

A – a ciência é algo que devemos estudar sempre e também devemos fazer muitas experiências 

como os cientistas 

A – nós achamos que os cientistas são muito importantes porque descobrem muita coisa e que a 

ciência interessa a todos 

A – queremos que a ciência continue sempre e se espalhe por todo o universo e que esteja na vida de 

todos nós 
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Maria – parabéns . gostei muito das vossas frases . agora vamos enriquecer as nossas ideias com a 

leitura de um texto de Maria Keil que se encontra no vosso manual de língua portuguesa (indica a 

página) 

[As frases apresentadas pelos diferentes grupos não foram exploradas, pelo que os alunos não 

tiveram que as explicitar ou argumentar. 

Texto lido: 

“Há pessoas que dizem que é feio ser curioso. Acreditas? 

Com certeza que não. O que é feio é escutar às portas, ou querer saber os segredos dos outros. 

Ter curiosidade de saber como se fazem as coisas que estão à nossa volta; como se fabricam; como 

se constróem; como são por dentro; para que servem ... não é feio. É muito preciso!”  Maria Keil 
 

Cada aluno leu silenciosamente o texto, seguindo-se uma leitura colectiva e o seu registo no caderno 

diário. Não se fez qualquer exploração das ideias de Maria Keil.] – (Anexo 6 – Diário do 

Investigador, 1ª aula, 24/05/2004). 
Como transparece do episódio anterior, não houve qualquer exploração no grupo-   

-turma das ideias apresentadas pelos alunos nem do texto de Maria Keil. Este apenas foi 

lido e registado no caderno diário pelos alunos. A Ciência vista como exploração do 

desconhecido e a descoberta de coisas novas acerca do mundo, do Universo e do modo 

como eles funcionam, a sua importância na vida de todos e, ainda, o papel dos cientistas 

poderiam ter sido aqui alvo de algum tratamento/aprofundamento.  

Seguidamente, foi solicitada pela docente a leitura das pesquisas realizadas como 

trabalho de casa. Foram, então, lidos pelos alunos artigos de um jornal e de uma revista, 

respectivamente sobre uma investigação científica relacionada com a BSE (Encefalopatia 

Espongiforme Bovina) e sobre a “importância da Ciência nas pequenas coisas” do dia-a-    

-dia. Um dos alunos da turma leu, também, num dicionário, “o significado de Ciência”, 

enquanto outros pesquisaram e apresentaram textos relativos à curiosidade dos cientistas e 

ao seu papel na resolução de alguns problemas que afectam a Humanidade e, ainda, 

informação sobre a morfologia e funções do olho humano. 

Quanto à exploração das pesquisas apresentadas pelos alunos, atente-se novamente 

a um dos episódios do Diário do Investigador.  
Maria – já ouvimos muita informação sobre a Ciência . vamos tirar algumas conclusões . vamos 

todos pensar durante dois minutos . atitude pensadora 

Todos – (de olhos fechados, fazem novamente silêncio) ...... (t= 1 min e 47 s) 

Maria – qual é a tua conclusão M. (aponta para um dos alunos) 

A – que a Ciência tem muitos significados 

Maria – como por exemplo? 
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A – exige muito estudo e saber 

Maria – certo meu querido . na Ciência há uma busca constante de procurar saber sobre o 

desconhecido . esse conhecimento científico é certo ou errado? 

A – pode estar certo hoje mas amanhã já pode ser errado . não é professora? 

Maria – certo . como já falámos noutras aulas . a Ciência encontra-se em constante dinamismo . 

como o J. referiu na sua pesquisa . a Ciência está em permanente transformação . todos estes textos 

que pesquisaram vão ser guardados para noutra aula analisarmos essa informação (Anexo 6 – Diário 

do Investigador, 1ª aula, 24/05/2004). 
Tal como se pode constatar no episódio anterior, a professora remeteu para outra 

aula a análise / exploração das pesquisas realizadas. Foram lidos textos relativos a aspectos 

relevantes da natureza da Ciência e da actividade dos cientistas que mereciam ser 

discutidos e, sobretudo, explicitados de forma adequada ao nível etário dos alunos. No 

entanto, fez-se, apenas, uma referência superficial ao carácter dinâmico e não linear da 

Ciência. 

Passou-se, de seguida, à realização de três actividades experimentais, preparadas 

pelos próprios alunos em função das pesquisas que efectuaram em casa. Estas actividades 

(a primeira sobre ímans, a segunda sobre flexibilidade de materiais e a última sobre a 

dissolução do açúcar na água) envolveram somente os alunos que as propuseram e 

concretizaram na aula e tiveram uma finalidade meramente ilustrativa. O próximo 

episódio, extraído do Anexo 6, mostra, a título de exemplo, o tipo de interacção que se 

estabeleceu na segunda actividade referida. 
Maria – outro menino que tenha preparado mais uma actividade experimental 

A – eu . professora 

Maria – podes ir J. 

A – eu trouxe arame . uma colher de pau . uma rolha de cortiça  e um pau de giz 

Maria – o que queres saber J.? 

A – quero ver qual é mais flexível 

Maria – o que é ser flexível? 

Vários – procuram o significado no dicionário 

A – eu já encontrei (lê o significado contido no dicionário) 

Maria – podes verificar qual é mais flexível 

A – (verifica a flexibilidade dos objectos/materiais) 

Maria – o que concluis? 

A – o arame é muito flexível . a colher de pau e o pau de giz não são e a rolha de cortiça é um 

bocadinho 

A – tem que ser um bocadinho para entrar nas garrafas 
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[Mais uma actividade experimental que envolveu um único aluno e que não foi alvo de exploração e 

aprofundamento. Vários elementos de um dos grupos conversam sobre outros assuntos.] – (Anexo 6 

– Diário do Investigador, 1ª aula, 24/05/2004). 
Omitiu-se, portanto, qualquer tipo de exploração / discussão / aprofundamento 

desta actividade experimental, bem como um efectivo envolvimento dos restantes alunos, o 

que deu origem a algum barulho, sobretudo, devido a conversas paralelas. Esta situação 

repetiu-se nas demais actividades (Ver Anexo 6 – Diário do Investigador, 1ª aula, 

24/05/2004). 

Quanto ao ambiente de sala de aula e apesar desses casos de distracção e conversa 

sobre temas alheios aos da aula, saliente-se a iniciativa e o interesse manifestados pela 

generalidade dos alunos, não só nas pesquisas que realizaram, mas também no trabalho de 

grupo e nas actividades experimentais que alguns propuseram.  
 

A Água foi o tema da 2ª aula da professora Maria. A principal estratégia desta aula 

consistiu basicamente num “jogo” de pergunta – resposta – o “Jogo do quem sabe sabe”, 

sobre assuntos já abordados em aulas anteriores. Em função das questões formuladas pela 

docente e da interacção estabelecida com os alunos durante o “jogo”, estes (sentados no 

chão com a professora e formando um círculo junto ao quadro) tiveram oportunidade de 

opinar sobre aspectos do seu quotidiano e de argumentar pontos de vista. É exemplo disso 

o episódio que se apresenta: 
Maria – [...] são muitas as actividades humanas em que a água é indispensável . não é! . podemos 

utilizar a água do rio que passa na nossa cidade para todas as actividades que indicaram? (aponta 

para um aluno) 

A – não . professora . a água do nosso rio está muito poluída  

A – para cozinhar e para tomar banho . por exemplo . não podemos 

Maria – mas não se esqueçam que todos nós podemos fazer muita coisa para melhorar essa situação 

A – não devemos deitar mais lixo para o nosso rio 

A – podemos fazer cartazes para pedir às pessoas para limparem o rio e não o sujarem 

A – professora . também podemos pedir aos donos das fábricas para não poluírem tanto 

Maria – correcto . podemos sim . fico à espera dos vossos trabalhos de sensibilização ... mais uma 

questão para reflectirem . essas fábricas que poluem . deverão ser encerradas? (solicita a opinião de 

um aluno, pronunciando o seu nome) 

A – sim 

A – não! 

Maria – sim ou não (aponta para o aluno que deu a primeira resposta) 

A – sim . assim acabava a poluição 
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A – não . professora . porque se elas fecharem as pessoas ficam sem trabalho 

Maria – em que ficamos? 

Vários – não 

A – os donos das fábricas não as devem encerrar mas devem ter todos os cuidados para acabar com 

a poluição 

Maria – concordam com esta opinião? 

Vários – sim 

Maria – então . é importante que continuem assegurados os postos de trabalho para que as pessoas 

possam garantir a sua sobrevivência . mas . como já foi referido . é fundamental que os responsáveis 

pelas diferentes empresas criem condições para reduzir o problema da poluição . que é um problema 

muito grave e que nos afecta a todos . é isso? (Anexo 6 – Diário do Investigador, 2ª aula, 

26/05/2004). 
Neste episódio, há a salientar a aceitação pela professora das diferentes opiniões 

veiculadas e discutidas pelos alunos e a tomada de posição por parte destes relativamente à 

questão da poluição do rio que atravessa a sua cidade.  

Posteriormente e a propósito dos processos de tratamento da água, foi proposta pela 

professora a realização de um trabalho prático – fervura de água com a utilização de uma 

chaleira eléctrica. O episódio que se segue, extraído do Diário do Investigador, permite 

constatar o carácter meramente ilustrativo da actividade desenvolvida, tendo esta sido 

explorada mediante um questionamento orientado para o conhecimento científico e 

enfatizando-se mais os estados físicos da água do que os processos do seu tratamento. 
Maria – agora vamos esperar para daqui a nada observarmos um fenómeno fundamental . o que irá 

acontecer? 

A – a água já vai ficar um pouco melhor para ser consumida 

Maria – sim . já sabemos que a fervura é um dos vários processos de purificação da água . mas para 

além disso . que fenómeno irá aqui acontecer C.? 

A – a água vai começar a ferver . depois tiramos a tampa e o vapor vai sair 

Maria – meninos . é isso que vai acontecer? 

Vários – sim 

Maria – então a água vai passar do estado ... (espera que os alunos completem a sua frase) 

A – líquido a gasoso 

Maria – será? 

Vários – sim 

Maria – como se chama esse fenómeno? 
Alguns – evaporação 

[...] 
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Maria – a nossa chaleira está a dar sinal de que a água já está a ferver . se deixarmos ferver durante 

muito tempo o que poderá acontecer à nossa água? 

A – evapora toda 

A – já se vê o vapor 

Maria – sim (desliga a chaleira, retira a tampa e limpa-a com um pano) limpei a tampa e vou segurá-

-la um pouco mais acima da boca da chaleira (segura na tampa) ..... observem o que está a acontecer 

A – estão a aparecer umas gotinhas de água 

A – é a água que está a passar do estado gasoso ao estado líquido outra vez 

Maria – por que razão isso está a acontecer? 

A – já estudámos isso professora! 

Maria – eu sei . por isso é que estou a perguntar no nosso jogo do quem sabe sabe 

A – porque a tampa está mais fria 

Maria – certo . estava a ver que ninguém se lembrava . quando a água no estado gasoso encontra 

uma superfície mais fria passa novamente ao estado líquido . este fenómeno chama-se . (espera que 

os alunos completem a sua frase) 

Alguns – condensação (Anexo 6 – Diário do Investigador , 2ª aula, 26/05/2004). 
Deste modo, o “Jogo do quem sabe sabe”, que se prolongou até ao fim da aula, 

incidiu, na sua fase final, em questões relativas à identificação dos fenómenos da 

evaporação, condensação e depois, também, da solidificação e fusão. Tratou-se, pois, de 

temas já abordados em aulas anteriores, não tendo sido, contudo, criadas oportunidades 

para que os alunos aprofundassem essas temáticas ou apresentassem as suas pesquisas 

realizadas sobre a água. 

No que se refere ao ambiente de sala de aula, os alunos evidenciaram atenção / 

concentração e, sobretudo, um clima de grande empatia e aceitação. 
 

A 3ª aula desta docente tratou o Ar como principal tema. Mais uma vez a professora 

recorreu à música, no início da aula, como forma de colmatar a agitação dos alunos e 

alguma confusão e barulho instalados aquando da sua entrada na sala de aulas. Uma vez 

reposta a ordem na sala, a Maria ameaçou mesmo “marcar uma assembleia de turma” se 

tivesse a “infelicidade de ... assistir àquela confusão novamente” (Anexo 6 – Diário do 

Investigador, 3ª aula, 02/06/2004). Esta intervenção da docente denota a importância 

atribuída ao envolvimento dos alunos na análise / debate de situações relacionadas com o 

incumprimento de regras de funcionamento da sala de aulas e, portanto, também um apelo 

à sua responsabilização.  
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A participação da turma em actividades de comemoração do Dia Mundial da 

Criança que decorreram na véspera, no parque e no campo de futebol da cidade, e que 

envolveram alunos de diferentes escolas constituiu o ponto de partida para esta aula de 

Ciências. No que se refere a essa fase inicial da aula, atente-se ao episódio seguidamente 

apresentado.  
Maria – vamos ao trabalho ... ontem para comemorarmos o dia da criança fizemos um belo passeio 

pelo parque da nossa cidade . não foi? 

 Vários – sim 

 A – também levámos os cartazes que fizemos sobre a protecção do nosso rio e do ambiente 

 Maria – pois foi . aproveitámos o facto de estarem reunidas muitas crianças e adultos da nossa 

cidade para desenvolvermos uma campanha de sensibilização para a defesa do ambiente . lembram- 

-se de uma das frases que escrevemos nos cartazes? (aponta para um dos alunos) 

 A – sim . foi . não faças do progresso o teu inimigo 

 Maria – certo . e o que significa essa frase J.? (aponta para outro aluno) 

 A – há muitas coisas do progresso que são boas para nós . mas outras também poluem e estragam a 

natureza 

 Maria – queres dar algum exemplo? 

 A – sim . os carros por exemplo . os carros são cada vez melhores e mais rápidos . mas poluem o ar 

e as pessoas devem andar mais a pé ou de bicicleta 

 Maria – sim meu querido . tu queres acrescentar alguma coisa? (aponta para outro aluno) 

 A – quero . nas nossas casas utilizamos muitas coisas de plástico . como sacos e outras coisas . que 

são muito boas . mas não devemos deitar o plástico para a natureza porque o meu pai já me disse 

que o plástico demora muito tempo a desaparecer 

 Maria – muito bem . e onde devem ser colocados os objectos de plástico que já não servem? 

 A – no ecoponto 

 A – no plasticão 

 Maria – certo ... sabem . a avanço da ciência e das tecnologias tem permitido facilitar muito as 

nossas vidas, mas também tem algumas consequências menos boas e como tal deveremos estar 

atentos . o exemplo que o vosso colega apresentou é muito interessante e obriga-nos a reflectir . hoje 

vivemos rodeados de muitos objectos de plástico que surgiram graças aos avanços da ciência e da 

tecnologia . olhem . os sacos de plástico . as fraldas também têm plástico . peças de automóveis . 

recipientes e até instrumentos utilizados na medicina 

 A – como as seringas 

 Maria – sim meu querido . como as seringas . esses objectos como são de plástico dificilmente são 

degradados . pelo que devem ser colocados nos locais próprios . nos ecopontos . por exemplo . 

quando já não servem . para que o plástico possa ser reutilizado ou reciclado 

 A – professora . são os três R’s que já demos! 
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 Maria – sim . é muito importante a política dos três R’s para a defesa do ambiente como já aqui 

falámos . mas vamos retomar as actividades que desenvolvemos ontem (Anexo 6 – Diário do 

Investigador , 3ª aula, 02/06/2004). 

 De acordo com este episódio, na exploração da suposta “campanha de 

sensibilização” desenvolvida pela turma no dia anterior, relativamente à preservação do 

ambiente e, em particular, do rio da cidade, parece verificar-se alguma preocupação por 

parte da professora Maria em tratar a questão da poluição numa vertente de inter-relação 

Ciência, Tecnologia e Sociedade. No diálogo estabelecido entre professora e alunos, 

admitem-se não só efeitos positivos do avanço da Ciência e da Tecnologia para a 

Sociedade, mas também negativos, sendo que, pelo menos deste modo, o trinómio CTS é 

contemplado.  

 Entretanto, a docente orientou a atenção dos alunos para a temática desta 3ª aula – o 

Ar, aludindo às brincadeiras das crianças com os insufláveis que encontraram no dia 

anterior no campo de futebol da cidade e solicitando o recurso a pesquisas sobre o ar 

realizadas pelos alunos. 

 Em grupo e de acordo com essas pesquisas, os alunos teriam que escolher uma 

“questão de investigação” e concretizar uma proposta de actividade experimental relativa 

ao tema da aula. O material a utilizar seria da responsabilidade dos próprios alunos, uma 

vez que se tratava de uma tarefa previamente destinada e agendada, podendo estes também 

recorrer ao material existente no “caixote de reutilizáveis” da sala de aula. Duas das 

“questões de investigação”, seleccionadas pelos alunos, encontram-se documentadas no 

episódio que se segue: 

Maria – [...] vamos todos cumprir as regras de trabalho de grupo e cooperar como fazem muitos 

cientistas . têm que se ajudar mutuamente . ninguém sabe tudo ... primeiro vão ter cinco minutos 

para decidirem qual é a vossa questão de investigação . vamos ao trabalho 

Todos – (em grupo, apresentam e discutem ideias) 

[...] 

A – nós pensámos na questão . como mostrar que o ar existe? 

 [...] 

Maria – certo . outro grupo 

A – a nossa questão é . o ar terá peso?  

Maria – e já agora . qual é a vossa opinião? o ar tem peso? 

A – não . os insufláveis não pesam . são é muito grandes 

A – pesam! . porque têm plástico . o ar não pesa . mas o plástico já pesa 

Maria – têm todos a mesma opinião? . que o ar não pesa 
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A – eu acho que o ar também deve pesar 

Maria – já temos duas posições . vamos ver se este grupo nos esclarece quanto a esta questão . 

(Anexo 6 – Diário do Investigador, 3ª aula, 02/06/2004). 

Para além de uma breve referência por parte da docente à importância da 

cooperação entre cientistas, pois “ninguém sabe tudo”, o episódio anterior realça um clima 

de aceitação e partilha de opiniões, no qual a pesquisa de ideias e a sua discussão no grupo 

assumem especial relevância. Por outro lado, são os próprios alunos a procurar relações 

com aspectos do seu quotidiano e a recorrer a livros e enciclopédias disponíveis na sala de 

aula para, em conjunto, darem seguimento à sua proposta de actividade experimental. 

No que se refere justamente às actividades sugeridas pelos alunos, atente-se ao 

próximo episódio que dá conta de duas das propostas dos grupos de trabalho: 
A – nós fomos buscar uma bomba de dar ar às bicicletas . o (diz o nome de um dos seus colegas) 

tem uma bomba na bicicleta que trouxe para a escola (mostra a bomba de ar à turma) . se taparmos 

com o dedo o sítio por onde o ar sai . depois de termos puxado para dentro ar com esta parte (aponta 

para o cabo da bomba e puxa-o) . há ar dentro da bomba e se taparmos a saída do ar esta parte custa 

a andar . se taparmos com muita força chega a um ponto que já não vai mais 

Maria – podes passar a bomba a colegas de outros grupos para experimentarem o que disseste? 

[...] 

Maria – que conclusão tiramos D.? (aponta para um dos alunos do grupo que propôs a actividade) 

A – mostra que o ar existe e que quando está apertadinho ele tem muita força . por isso aquela parte 

não vai para a frente 

[...] 

Maria – lembram-se de alguma situação em que o ar “apertadinho” . como disse o D. . seja utilizado 

no nosso dia-a-dia? 

A – nos pneus dos carros 

A – e das bicicletas 

A – nos insufláveis 

Maria – nos insufláveis também está apertadinho? 

A – sim . porque podemos saltar e são um pouco duros . não chegamos ao chão 

Maria – certo . então o conhecimento dessa força como dizem que o ar comprimido . apertadinho 

tem . foi importante para o Homem? 

Vários – sim  

[...] 
A – nós utilizámos esta balança de brincar da nossa caixa de materiais . é de brincar mas deu para 

mostrar o que nós queríamos . também usámos quatro balões todos iguais . num dos pratos da 

balança pusemos dois balões cheios de ar amarrados com um pedaço de cordão . no outro pusemos 

dois balões vazios e um pedaço de cordão igual ao que utilizámos para amarrar os balões deste prato 
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. isto para terem tudo igual . a única diferença é o ar dos balões  (efectua a pesagem) . como podem 

ver o prato dos balões cheios desceu porque é mais pesado 

Maria – por que razão utilizaram dois balões em cada prato? 

A – porque dá para ver melhor na balança o peso . não faz mal porque os pratos têm o mesmo 

número de balões 

Maria – esta actividade permite concluir que ... (espera que os alunos completem a sua frase) 

Vários – que o ar tem peso 

Maria – se pesássemos um dos insufláveis que viram ontem o peso era só do plástico? 

Vários – não  

A – também do ar  

Maria – os meninos que disseram que o ar não pesa ainda têm a mesma opinião? 

Alguns – não 

Maria – e porquê? 

A – se o ar não pesa os pratos tinham que ficar equilibrados 

Maria – todos concordam? 

Vários – sim (Anexo 6 – Diário do Investigador, 3ª aula, 02/06/2004). 
Do episódio anterior é de realçar o interesse evidenciado pelos alunos, a interacção 

estabelecida, a partilha, a reflexão e a argumentação de ideias, a iniciativa, a autonomia, o 

espírito cooperativo e, ainda, o respeito por regras de convivência escolar e, em particular, 

de trabalho de grupo. A natureza do trabalho prático desenvolvido e as relações que se 

estabeleceram com aspectos do dia-a-dia dos alunos poderão ter constituído o principal 

foco da sua motivação. 

Como tarefa para casa e no seguimento da proposta de um dos grupos que mostrou 

à turma como é possível introduzir um lenço de papel numa bacia com água sem o molhar, 

os alunos foram solicitados a reflectir sobre os resultados observados e a apresentar na aula 

seguinte a sua explicação (Ver Anexo 6 – Diário do Investigador, 3ª aula, 02/06/2004). 

Teriam, igualmente, que redigir um “relatório da actividade” preparada pelo respectivo 

grupo para entregarem à professora na aula seguinte. 
 

Para a caracterização das práticas didáctico-pedagógicas da professora Maria, que 

seguidamente se apresenta, fez-se a análise das três aulas anteriormente descritas e aplicou-

-se o Instrumento de Caracterização de Práticas Pedagógico-Didácticas CTS (Vieira, 

2003). Nesse sentido, atendeu-se às duas categorias do referido instrumento, bem como às 

respectivas dimensões de análise e aos indicadores que lhes correspondem. 
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Categoria I – Perspectivas do Processo de Ensino / Aprendizagem 

A – Ensino / Papel do Professor 

As práticas didáctico-pedagógicas da professora Maria indiciam alguma 

preocupação de contextualização do processo de ensino / aprendizagem, pela articulação 

que procurou fazer com aspectos do quotidiano dos alunos, nomeadamente numa 

perspectiva de educação para a cidadania. Globalmente, esta docente assumiu uma postura 

de orientadora / dinamizadora, evitando um ensino de natureza transmissiva. Todavia, deu 

pouca ênfase à exploração / aprofundamento das ideias dos alunos e da informação que 

estes pesquisaram, pelo que as situações de erro acabaram por não ser identificadas e, por 

essa razão, analisadas. 

Não se tratando de um ensino de índole expositiva, também não se verificou uma 

preocupação em aprofundar conceitos chave fundamentais ou em estruturar o processo de 

ensino / aprendizagem em torno da discussão de questões de pendor CTS, pelo menos de 

modo explícito. 

B – Aprendizagem / Papel do Aluno 

No que se refere a esta dimensão, os alunos evidenciaram um papel activo na 

construção das suas aprendizagens: pesquisaram informação, partilharam e discutiram 

ideias no grupo, reflectiram, argumentaram pontos de vista, apresentaram e concretizaram 

propostas de actividades. Em termos gerais, revelaram interesse, iniciativa, autonomia e 

espírito cooperativo. 

Em alguns casos, foram estabelecidas relações com situações do dia-a-dia dos 

alunos, pelo que nem sempre as aprendizagens surgiram numa perspectiva disciplinar ou 

meramente instrumental. 

Pese embora os aspectos mencionados e ainda que na 3ª aula observada a 

professora Maria tenha procurado explorar a participação dos alunos numa suposta 

“campanha de sensibilização” para a preservação do ambiente numa perspectiva CTS, esta 

não foi, efectivamente, a orientação seguida pela docente na globalidade das suas práticas 

didáctico-pedagógicas. As aprendizagens não se centraram, portanto, na resolução de 

situações – problema de cariz inter e transdisciplinar e com incidência na exploração das 

inter-relações CTS. 
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 C – Concepção de: Trabalho Experimental, Ciência, Tecnologia, Cientista ... 

 Nas aulas da professora Maria o trabalho prático foi implementado com um carácter 

essencialmente ilustrativo / demonstrativo e, na maior parte dos casos, envolveu apenas 

alguns alunos. No entanto, coube aos próprios alunos, de acordo com as pesquisas 

realizadas, apresentar, por sua iniciativa e de forma autónoma, propostas de trabalho 

experimental, não tendo sido, deste modo, valorizados protocolos estereotipados. Todavia, 

foi reduzida a exploração das actividades práticas desenvolvidas e não se promoveu 

competências de trabalho experimental de tipo investigativo. 

 Por outro lado, a Ciência, nas aulas da professora Maria, surgiu associada à 

exploração do desconhecido, salientando-se o seu carácter dinâmico e não linear, bem 

como a sua importância na vida de qualquer indivíduo. Os avanços desta área e da 

Tecnologia foram apresentados pelos alunos e professora como fundamentais à melhoria 

da qualidade de vida, sem serem, contudo, ignoradas “algumas consequências menos 

boas”. 

 Na leitura das pesquisas dos alunos reforçou-se a curiosidade que também move os 

cientistas e o papel destes na resolução de muitos problemas da Humanidade. A professora, 

por sua vez, salientou a importância da cooperação entre os cientistas, pois “ninguém sabe 

tudo”, numa visão do cientista que parece humanizada, como alguém que necessita de 

apoio no seu trabalho e que também aí é influenciado. 

Categoria II – Elementos de Concretização do Processo de Ensino / 

Aprendizagem 

D – Actividades / Estratégias de Ensino / Aprendizagem 

Como estratégia de promoção da atenção / concentração dos alunos, a Maria 

recorreu à música e a “jogos de silêncio”. No que se refere a outras actividades / estratégias 

de ensino / aprendizagem das Ciências foram por si contemplados o trabalho de grupo 

(com interacção e cooperação entre os alunos), a pesquisa (realizada, sobretudo, em casa), 

a discussão de ideias (principalmente entre os alunos nos grupos) e o trabalho prático. 

Na 2ª aula recorreu também a um “jogo” de pergunta – resposta sobre conteúdos 

abordados em aulas anteriores e em que utilizou o questionamento oral, mas com questões, 

em geral, rápidas e que não foram alvo de grande aprofundamento. Os alunos tiveram, no 

entanto, oportunidade de apresentar algumas ideias e de argumentar posições.  
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Na 3ª aula, esta docente explorou situações vivenciadas pelos alunos numa saída 

que a turma fez ao parque e ao campo de futebol da cidade (para participar em actividades 

de comemoração do Dia Mundial da Criança) como ponto de partida para a aula de 

Ciências.  

Note-se que, apesar da diversidade de actividades / estratégias referidas, em termos 

globais, as práticas didáctico-pedagógicas da professora Maria denotam uma reduzida 

exploração / discussão das ideias defendidas pelos alunos ou por si pesquisadas, 

principalmente quando estas eram apresentadas no grupo-turma, e, ainda, pouca 

preocupação, pelo menos explicitamente, em desenvolver conceitos importantes de 

natureza CTS. 

E – Recursos / Materiais Curriculares 

Procurando potenciar um papel activo do aluno na construção das suas 

aprendizagens, a Maria valorizou a pesquisa de informação em artigos de revistas e jornais, 

em enciclopédias juvenis, dicionários e na Internet.  

Para os trabalhos práticos, foram utilizados materiais / objectos de uso corrente, 

quase todos seleccionados e apresentados pelos próprios alunos, em função das suas 

pesquisas e propostas de actividades. São exemplos desses materiais / objectos,  entre 

outros: um prego, um alfinete, um carro de madeira, arame, uma chaleira, uma bomba de ar 

de bicicletas, balões, uma colher de pau. 

Na última aula fez-se também referência aos insufláveis existentes no campo de 

futebol onde os alunos comemoraram o Dia Mundial da Criança, como aliás já foi referido, 

e que acabaram por facilitar, na sala de aula, a exploração de alguns conceitos. 

Foi utilizado o manual escolar, mas de Língua Portuguesa, uma única vez e apenas 

para se proceder à leitura de um texto, isto na 1ª aula observada. Também nessa aula foram 

lidos pelos alunos textos que pesquisaram, relativos a aspectos relevantes da natureza da 

Ciência e da actividade dos cientistas, que não mereceram, contudo, qualquer exploração. 

Não houve, da parte da docente, uma preocupação de seleccionar e aplicar materiais 

intencionalmente orientados para abordagens de cariz CTS. 

 F – Ambiente de Ensino / Aprendizagem 

 Ambiente de empatia e aceitação da diversidade de alunos e das suas opiniões, do 

qual transparece uma relação afectuosa entre professora e alunos e, no geral, o respeito por 

regras de participação individual e de trabalho cooperativo. 
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 Ainda que as questões e temas aflorados não tenham merecido um grande 

aprofundamento, foram criadas condições propícias à verbalização de ideias, à formulação 

de algumas questões, à reflexão e à argumentação de pontos de vista. 

 Por outro lado, apesar de terem sido estabelecidas algumas ligações a aspectos do 

quotidiano dos alunos e exceptuando-se a primeira parte da 3ª aula (relativa à já referida 

“campanha de sensibilização” para a defesa do ambiente), a interacção promovida pela 

professora não pareceu orientar-se, pelo menos explicitamente, para a exploração, 

compreensão e avaliação de inter-relações CTS. 

 
4.3- PROFESSORA COLABORADORA C 

 

A professora C, Elsa (pseudónimo), já com nove anos de serviço, é licenciada na 

Variante de Matemática e Ciências da Natureza – 2º ciclo do Ensino Básico. Esta 

professora começou, no entanto, a sua carreira profissional no 1º ciclo, onde leccionou 

durante três anos. Na altura, optou pelo 1º ciclo do Ensino Básico por ser mais fácil, em 

seu entender, uma colocação próxima da sua residência.   

Concluiu o seu curso em 1994, numa Escola Superior de Educação, e começou a 

trabalhar logo no ano lectivo de 1994/95. Sempre se sentiu mais motivada pela 

Matemática, mas, gradualmente, tem vindo a descobrir algum agrado pela educação em 

Ciências. Antes de começar a leccionar não teve qualquer experiência de ensino e, até ao 

momento, ainda não frequentou qualquer curso de formação continuada no âmbito das 

Ciências. Estes aspectos podem ser confirmados no seguinte episódio, retirado da 

transcrição da entrevista realizada após a análise das respostas dadas pela docente ao 

VOSTS: 
E7- uma vez que é professora de Ciências e de Matemática qual destas áreas a motivou mais no 

momento em que decidiu inscrever-se no seu curso? 

P7- ahm . das duas disciplinas a que mais me motivou sempre foi a matemática . as Ciências nem 

tanto . não é uma disciplina que . para a qual eu tenha assim um gosto . prefiro a Matemática 

E8- após ter concluído a sua formação inicial já frequentou algum curso de formação contínua no 

âmbito das Ciências? 

P8- não . não 

E9- antes de concluir o seu curso teve alguma experiência de ensino? 

P9- não 

 [...] 
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E11- portanto disse que a Matemática foi a área que mais a motivou e que de certa forma a orientou 

para a decisão . ahm . do curso que possui . no entanto . neste momento, é docente de Matemática e 

de Ciências . ahm . relativamente às funções que desempenha como se sente? qual é o seu grau de 

satisfação? 

P11- eu acho . eu sinto-me satisfeita a leccionar Matemática e gradualmente também me vou 

sentindo satisfeita a leccionar Ciências porque . ahm . sinto que consigo transmitir . ahm . 

informações úteis aos meus alunos e .  ahm . a curiosidade deles também me satisfaz e faz com que 

eu consiga / querer \ saber mais para lhes poder explicar mais e melhor 

E12- ahm . podemos depreender da sua resposta que relativamente às expectativas e à motivação 

pela própria disciplina em si houve alterações desde a sua formação inicial até ao momento? 

P12- sim . sim . sim (Anexo 5, Fevereiro de 2004). 

Na televisão costuma ver, ao fim de semana e sempre que lhe é possível, programas 

sobre a vida animal (P13; P14), por considerar que muitos desses programas são 

“educativos e bastante interessantes” (P15), contribuindo positivamente para as suas 

práticas docentes, na medida em que lhe permitem “aprofundar conhecimentos”. Este 

testemunho é documentado pelo episódio que se segue: 
E16- sente que tira algum proveito do visionamento desses programas ao nível do seu desempenho 

profissional? 

P16- sim . com certeza 

E17- em que aspectos? 

P17- ahm . aprofundar conhecimentos sobre por exemplo a reprodução . a maneira de se 

alimentarem . de procurarem se defender no ambiente . tudo . tem tudo a ver (Anexo 5, Fevereiro de 

2004). 

A professora Elsa não lê revistas sobre Ciência e Tecnologia (P18), nem tem 

visitado exposições ou museus sobre estas áreas (P19). 

 
4.3.1- CARACTERIZAÇÃO DAS CONCEPÇÕES  SOBRE CTS 

 

 No que se refere aos resultados relativos às concepções sobre CTS desta  docente, a 

tabela 4.5 apresenta, na página que se segue, as suas respostas às dezanove questões do 

questionário VOSTS (versão portuguesa), bem como as categorias de resposta 

correspondentes.  
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 Tabela 4.5- Respostas dadas pela Professora C - Elsa às questões relativas aos 

diferentes itens da versão abreviada do VOSTS e respectivas categorias de resposta. 
 

Item / Código 

Original 
Tópico em avaliação 

Resposta dada / 

Categoria de Resposta 

1 / 10111 Definição de Ciência D / Aceitável 

2 / 10211 Definição de Tecnologia C / Aceitável 

3 / 10421 Ciência e Tecnologia (C&T) e qualidade de vida E / Ingénua 

4 / 20121 

5 / 20141 

Controlo político e  

governamental da Ciência 

C / Aceitável 

A / Realista 

6 / 20211 Controlo da Ciência pelo sector privado A / Ingénua 

7 / 20611 
Influência de grupos de interesse particular sobre a 

Ciência 
F / Ingénua 

8 / 40217 Contribuição da C&T para decisões sociais D / Realista 

9 / 40311  

10 / 40321 

Contribuição da C&T para a criação de problemas sociais 

e investimento em C&T  versus investimento social 
E / Ingénua 

D / Realista 

11 / 40411 
Contribuição da C&T para a resolução de problemas 

sociais 
D / Aceitável 

12 / 40531 Contribuição da C&T para o bem estar económico E / Realista 

13 / 60311 Ideologias e crenças religiosas dos cientistas D / Realista 

14 / 60411 Vida social dos cientistas E / Aceitável  

15 / 60611 “Efeito do género” nas carreiras científicas H / Realista 

16 / 70212 Tomada de decisão sobre questões científicas C / Ingénua 

17 / 80111 Tomada de decisão sobre questões tecnológicas B / Aceitável 

18 / 80211 Controlo público da tecnologia F / Aceitável 

19 / 90211 Natureza dos modelos científicos F / Realista 
 

  

Da análise das dezanove respostas dadas pela Professora Elsa ao questionário 

VOSTS, apresentadas na tabela anterior, identificam-se sete respostas realistas, sete 

respostas aceitáveis e cinco ingénuas. Como já se referiu e justificou anteriormente, 

também neste caso se explorou, através da entrevista, as cinco respostas ingénuas da 

docente C, bem como as suas definições de Ciência e Tecnologia. 

Deste modo, começou por se centrar a atenção no item 3 (10421) sobre “Ciência e 

Tecnologia e qualidade de vida”, tendo também aí sido exploradas as definições de Ciência 
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e Tecnologia da professora Elsa, tal como se poderá verificar no próximo episódio, retirado 

da transcrição da entrevista: 

P20- . ahm . para mim Ciência . ahm . é um conjunto de . informações . de pesquisas . de . 

conhecimentos que o Homem faz com o objectivo de servir o próprio Homem 

E21- e Tecnologia? 

P21- Tecnologia serão todos os meios que estão ao alcance do Homem para servir essa Ciência . 

para aplicar essa Ciência --- para benefício do próprio Homem 
E22- deixe-me tentar clarificar as suas ideias . vê a Ciência essencialmente como um corpo de 

conhecimentos e a Tecnologia como a aplicação desses conhecimentos em benefício da 

Humanidade . é assim? 

P22- exactamente 

E23- estabelece alguma relação entre Ciência e Tecnologia? 

P23- claro . ahm . 

E24- de que forma? 

P24- ... \ de que forma / .  ahm . a Ciência necessita da Tecnologia para poder evoluir . para ser . 

para poder ser aplicada  . e a Tecnologia sem a Ciência também não poderia evoluir . por isso as 

duas  estão interligadas 

E25- lembra-se de alguma  situação ou de alguma circunstância que possa apresentar e que de certa 

forma exemplifique essa inter-relação que estabelece entre Ciência e Tecnologia? 

P25- por exemplo no campo da saúde . ahm . as grandes operações que os médicos fazem . ahm . 

ahm . 

E26- onde é que nesse caso vê a Ciência e a Tecnologia e a relação que estabelece entre ambas? 

P26- por exemplo . ahm . por exemplo na televisão aparece muitas vezes essas . agora então aparece 

muitas situações dessas de operações a / mostrar o que se fez  o que é que a Ciência evoluiu o que é 

já capaz de fazer \ . ahm . para fazer essas operações . para fazer . aplicar essa Ciência que o Homem 

adquiriu . não é!  ahm . eles necessitam de apoio tecnológico . ahm . por exemplo de monitores de . 

de ecografias . ahm . aparelhos que lhes permitam chegar a um certo nível * . ao contrário também a 
Tecnologia está a beneficiar da Ciência porque . ahm . a Tecnologia também só pode ser 

aperfeiçoada e evoluir se houver a Ciência para ajudar a atingir esses objectivos  . se * aplicar 

Ciência numa pesquisa com objectivo de melhorar toda essa Tecnologia que já se conseguiu até 

agora  

E27- retomando o item três . ahm . sobre o tópico “Ciência, Tecnologia e Qualidade de Vida”, 

justifica-se na sua opinião o investimento na investigação científica e também na investigação 

tecnológica “porque cada uma beneficia a sociedade à sua maneira . por exemplo, a Ciência dá-nos 

avanços médicos e a Tecnologia traz consigo maior eficiência” . (mostra este item do questionário) . 

mantém a mesma resposta ao item três? 

P27- (lê as diferentes opções de resposta deste item) ...... (t=35 s) sim . eu vou manter a minha 

resposta 
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E28- quer explicar por que razão não escolheu nenhuma das outras alíneas? 

P28- . porque não achei que as outras . ahm . estivessem de acordo com a afirmação posta . a minha 

opinião é essa . ahm . os avanços médicos que a Ciência nos permite e a Tecnologia . tudo isto vai-  

-se tornar uma maior eficiência . para o futuro . para a humanidade 

E29- depreende-se da sua resposta que o investimento é igualmente importante quer na investigação 

científica quer na investigação tecnológica . no entanto, considera alguma destas áreas prioritárias? 

P29- não . não considero porque se uma beneficia a outra a outra também beneficia a outra . ou seja 

as duas estão interligadas . têm as duas o mesmo . ahm . a mesma prioridade (Anexo 5, Fevereiro de 

2004). 

 Deste episódio, é possível realçar alguns aspectos relevantes. Para esta professora: 

(i) a Ciência “é um conjunto de . informações . de pesquisas . de . conhecimentos que o 

Homem faz com o objectivo de servir o próprio Homem” (P20); (ii) a Tecnologia “serão 

todos os meios que estão ao alcance do Homem para servir essa Ciência . para aplicar essa 

Ciência”, também em benefício da Humanidade - meios aqui entendidos como 

instrumentos / aparelhos (P21; P26); (iii) a Ciência e a Tecnologia “estão interligadas”, 

pois “a Ciência necessita da Tecnologia para poder evoluir”, “para poder ser aplicada” e “a 

Tecnologia sem a Ciência também não poderia evoluir” (P23; P24; P26); (iv) a Ciência e a 

Tecnologia são, por isso, na sua opinião, áreas igualmente prioritárias (P29); e (v) a 

resposta E ao item três, Ingénua na categoria, continua a ser defendida por esta docente na 

entrevista, porque “os avanços médicos que a Ciência nos permite e a Tecnologia . tudo 

isto vai-se tornar uma maior eficiência . para o futuro . para a humanidade” (P27; P28).  

 Apesar das respostas da professora Elsa aos itens 1 e 2 do Questionário VOSTS, 

respectivamente sobre a “Definição de Ciência” e sobre a “Definição de Tecnologia”, 

serem ambas aceitáveis, os aspectos da entrevista anteriormente focados indiciam 

concepções ingénuas de Ciência, de Tecnologia, bem como da sua inter-relação. Trata-se, 

efectivamente, de concepções que se distanciam das actuais visões do empreendimento 

científico. A Ciência é encarada como um corpo de conhecimentos ao serviço do Homem e 

a Tecnologia como um conjunto de meios indispensáveis à aplicação da Ciência, mais uma 

vez em benefício da própria Humanidade. Estas duas áreas encontram-se, em seu entender, 

interligadas, pois a Ciência necessita da Tecnologia para poder ser aplicada e esta precisa 

da Ciência para poder evoluir, sendo que à medida que a Ciência é aplicada, a Tecnologia 

também vai sendo melhorada. Muito embora afirme que a Ciência e a Tecnologia são duas 

áreas igualmente prioritárias, a segunda parece estar, na sua concepção, claramente ao 

serviço da primeira, numa perspectiva da sua aplicação, uma vez que a Tecnologia, no seu 
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dizer (P21), existe para “servir” a Ciência. Este aspecto é também documentado no 

exemplo que a professora apresenta da inter-relação Ciência e Tecnologia no campo da 

saúde (P26).  

 Por outro lado, a professora Elsa ao considerar que o investimento em Ciência e 

Tecnologia se justifica porque se trata de duas áreas que beneficiam a sociedade, cada uma 

à sua maneira, a primeira ao nível dos avanços médicos e a segunda no plano da eficiência, 

também se distancia de concepções realistas e, portanto, consentâneas com visões 

adequadas do empreendimento científico.  

 No que se refere ao item 6 (20211), sobre o “Controlo da Ciência pelo sector 

privado”, a professora Elsa optou pela alínea A, defendendo, assim, uma posição ingénua, 

de acordo com o esquema de classificação das respostas do VOSTS. Deste modo, na sua 

opinião, as empresas privadas deveriam controlar a Ciência  principalmente: “porque um 

controlo mais apertado por parte deste tipo de empresas levaria a um conceito de Ciência 

mais utilitária, a descobertas mais rápidas através de uma melhor comunicação entre os 

investigadores, a melhores financiamentos, a maior concorrência, etc”. Na entrevista, após 

alguma hesitação, alterou a sua resposta para a opção E, considerada aceitável na categoria, 

segundo a qual as empresas privadas não deveriam controlar a Ciência porque podem 

“causar barreiras à investigação científica, impedindo-a de trabalhar áreas, como por 

exemplo, a poluição”. 

 Seguidamente, explorou-se a resposta ingénua relativamente ao item 7 (20611), 

referente à “Influência de grupos de interesse particular sobre a Ciência”. Neste ponto do 

VOSTS foi seleccionada entre as várias respostas, no preenchimento do questionário e 

também na entrevista, a alínea F. Assim, para esta professora, “Embora tentem, nem 

sempre estas instituições ou grupos conseguem influenciar com êxito a condução de 

determinadas pesquisas, cabendo a última palavra aos cientistas”. Esses grupos e 

instituições poderão, em seu entender, influenciar a opinião pública, mas não conseguem 

demover os cientistas. Estes “podem e conseguem continuar com as suas investigações . 

com os seus projectos para a frente” (P33), cabendo-lhes “sempre” a última decisão (P34; 

P35). Trata-se, portanto, de uma concepção que se distancia das actuais visões do 

empreendimento científico, na medida em que não reconhece que se essas instituições e 

grupos influenciam a opinião pública também influenciam, por conseguinte, os cientistas. 
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Os itens 9 (40311) e 10 (40321), ambos relativos à “Contribuição da Ciência e da 

Tecnologia para a criação de problemas sociais e investimento em Ciência e Tecnologia  

versus investimento social”, foram respondidos pela professora, respectivamente de forma 

ingénua e realista. Sendo, por isso, apenas questionada sobre a resposta ingénua dada ao 

item 9 e em relação à afirmação “Haverá sempre a necessidade de estabelecer 

compromissos entre os efeitos positivos e negativos da Ciência e da Tecnologia”, a docente 

Elsa posicionou-se escolhendo a alínea E, segundo a qual “esse compromisso não faz 

sentido . por exemplo: Para quê conceber sistemas de economia de mão de obra que 

provocam mais desemprego? Porquê defender um país com o desenvolvimento de armas 

nucleares que são uma ameaça generalizada?”. Na entrevista manteve a mesma opção, 

justificando-a do seguinte modo: 
E37- pode explicar melhor a sua posição? 

P37- . ahm . eu acho que qualquer investigação científica . ahm . deve ser . ahm . com objectivos 

positivos . em benefício da humanidade . ahm . acho que não deveria ser permitido . ou . investigar . 

ahm . em coisas que vão prejudicar de alguma maneira a humanidade (Anexo 5, Fevereiro de 2004). 

O episódio anterior evidencia uma concepção ingénua que não aceita a existência 

de compromissos entre os efeitos positivos e negativos da Ciência e da Tecnologia e que 

considera que os novos desenvolvimentos destas áreas só fazem sentido se não 

prejudicarem “de alguma maneira a humanidade” (P37). 

Por fim, explorou-se a resposta ingénua relacionada com o tópico relativo à 

“Tomada de decisão sobre questões científicas”, item 16 (70212), no qual a professora 

optou pela alínea C. No seu ponto de vista, quando não existe consenso acerca dum 

determinado assunto é “porque os cientistas interpretam os factos de modo diverso, à luz 

de diferentes teorias científicas, e não por efeito de valores morais ou motivos pessoais”. Já 

na entrevista e após leitura das diferentes alíneas, a professora Elsa alterou a sua resposta 

inicial, escolhendo, então, a opção B – “Porque cada cientista está atento a factos distintos. 

A opinião científica é inteiramente baseada no conhecimento dos factos por parte dos 

cientistas e não é possível dispor de conhecimento sobre todos os factos”. O episódio que 

se segue, extraído da transcrição da entrevista, dá conta dessa alteração: 
P38- (analisa as diferentes possibilidades de resposta) . ahm . acho que mudava para a B 

E39- ahm . muda para a B? 

P39- sim [...] 

E40- [...] quer explicar-me por que razão faz esta alteração na sua resposta? 
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P40- porque . os cientistas que estiverem . ahm . a tentar encontrar um consenso sobre um 

determinado assunto . ahm . eles vão tentar obter o máximo de conhecimento sobre esse assunto . e 

esse conhecimento não vai ser influenciável ou aliás a sua opinião não vai ser influenciável por 

valores morais ou . ou por motivos pessoais ou religiosos ou seja que motivos forem . eles vão tentar 

adquirir conhecimentos * mais profundos possíveis  e são esses conhecimentos que vão levar a uma 

opinião     

E41- uma vez que falamos do cientista . ahm . quer explicar-me como vê o cientista? 

P41-  para mim o cientista . primeiro como pessoa acho que o cientista assim deve ser uma pessoa 

muito . ahm . assim muito aérea . assim uma pessoa muito distraída . mas com valores morais . ahm 

. e pessoais . ahm . normais como uma pessoa normal . não é! portanto ser cientista é uma pessoa 

E42- e em termos do seu trabalho como vê o cientista? 

P42- em termos profissionais eu vejo o cientista como uma pessoa que é muito rigoroso no seu 

trabalho . muito perfeito no seu trabalho . que gosta de ter as coisas . ahm . com um objectivo . ahm . 

sempre que possível ser objectivo . ter sempre um objectivo presente e caminhar sempre para esse 

objectivo . deve ser uma pessoa rígida no trabalho . séria 

E43- existe algo na sua opinião que poderá influenciar o trabalho do cientista? 

P43- sim . ahm . o aspecto financeiro . o aspecto financeiro para mim acho que vai beneficiar ou 

prejudicar a investigação de um cientista . porque muitas vezes as investigações não podem ser 

terminadas . não é! investigações boas com aspectos positivos não vão ser terminadas por falta de 

apoio financeiro (Anexo 5, Fevereiro de 2004). 
A análise do episódio anterior permite realçar quatro aspectos relevantes. Para esta 

professora: (i) a “opinião científica” é completamente baseada no conhecimento (P40); (ii) 

as opiniões pessoais, os valores morais, os motivos individuais, “ou seja que motivos 

forem” não influenciam a opinião dos cientistas (P40); (iii) o cientista, como pessoa, deve 

ser “muito aérea”, “uma pessoa muito distraída”, mas com os valores de “uma pessoa 

normal” (P41); e (iv) em termos profissionais, o cientista é “rigoroso”,  “perfeito”, 

“objectivo”, “rígido” e “sério” (P42), sendo influenciado no seu trabalho apenas pelo 

aspecto financeiro (P43). Pese embora o facto de as respostas da professora Elsa aos itens 

13 (60311) - Ideologias e crenças religiosas dos cientistas - e 14 (60411) - Vida social dos 

cientistas - serem respectivamente realista e aceitável, são aqui evidenciados aspectos que 

indiciam uma posição ingénua relativamente à tomada de decisão sobre questões 

científicas (P40) e ainda uma visão, em alguns aspectos, estereotipada/ingénua do cientista 

e do seu trabalho (P41; P42; P43).  

Elaborando-se uma súmula dos principais aspectos referidos, saliente-se que a 

professora Elsa, docente de Matemática e Ciências da Natureza (2º ciclo do Ensino 

Básico): (i) assume a sua preferência pelo ensino da Matemática relativamente ao ensino 
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das Ciências; (ii) não investe tempo na leitura de revistas sobre Ciência e Tecnologia, nem 

tem por hábito visitar museus ou exposições sobre estas áreas; (iii) apesar dos seus nove 

anos de serviço docente, não frequentou, ainda, qualquer curso de formação continuada no 

âmbito das Ciências; (iv) respondeu por escrito de forma aceitável aos itens 1 e 2 do 

VOSTS, respectivamente sobre a “Definição de Ciência” e “Definição de Tecnologia”, 

mas, aquando da entrevista, evidenciou concepções ingénuas dessas duas áreas e da sua 

inter-relação com a Sociedade; (v) das cinco respostas ingénuas identificadas no 

preenchimento do VOSTS, manteve quatro. As respostas (categorizadas como ingénuas) 

aos itens 3, sobre “Ciência e Tecnologia e qualidade de vida “, 7, referente a “Influências 

de grupos de interesse particular sobre a Ciência”, e 9, relativo à “Contribuição da Ciência 

e Tecnologia para a criação de problemas sociais e investimento em Ciência e Tecnologia 

versus investimento social”, não foram alteradas. No item 16, referente à “Tomada de 

decisão sobre questões científicas”, a docente modificou a sua resposta, mas escolheu uma 

opção igualmente ingénua; (vi) no item 6, sobre o “Controlo da Ciência pelo sector 

privado”, a professora seleccionou, no decorrer da entrevista, uma resposta aceitável; e 

(vii) evidenciou uma visão estereotipada / ingénua do cientista bem como do seu trabalho. 

 

4.3.2- CARACTERIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS COM 

ORIENTAÇÃO CTS 
 

 A análise que permitiu caracterizar as práticas didáctico-pedagógicas da professora 

Elsa à luz do enfoque CTS focalizou-se, como nos restantes casos, nas três aulas 

observadas e descritas no Diário do Investigador (Anexo 6). A tabela que se segue dá conta 

do número, da data, do tema e da duração aproximada de cada aula observada. 
 

 Tabela 4.6- Aulas observadas da professora Elsa (número, data, tema e duração 

aproximada de cada aula). 
 

 

Número 
 

Data Tema Duração aproximada
(minutos) 

1 28/05/2004
A absorção da água e dos sais minerais nas 

plantas 
85 

2 04/06/2004
 

A transpiração e a respiração nas plantas 88 

3 18/06/2004
 

A reprodução nas plantas 80 
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No que se refere à professora Elsa e como é possível constatar na tabela anterior, as 

três aulas observadas correspondem a um total aproximado de 4 horas e 13 minutos. 
 

 Na 1ª aula, dedicada ao tema – “A absorção da água e dos sais minerais nas 

plantas”, a professora deu seguimento à sequência proposta pelo manual escolar adoptado 

(trabalho prático, meramente ilustrativo, seguido de esquemas e textos informativos e de 

fichas de trabalho para aplicação de conhecimentos). Deste modo, a Elsa começou por uma 

breve exploração de um esquema relativo a uma actividade experimental, supostamente 

desenvolvida por Knop ao pretender investigar a importância dos sais minerais para as 

plantas. Nesse momento e como documenta o episódio seguinte, extraído do Diário do 

Investigador (Anexo 6), as questões formuladas pela professora exigiam, 

fundamentalmente, a mobilização de conhecimentos da aula anterior, bem como a leitura 

da informação contida no manual escolar.  
 Elsa – [...] o que utilizou esse químico alemão na actividade experimental que desenvolveu? (aponta 

para outro aluno) 

 A – uma mistura de minerais 

 Elsa – e como ficou conhecida essa mistura de minerais M.? 

 A – solução Knop 

 Elsa – e por que razão ficou assim conhecida L.? 

 A – por causa do seu nome . mas também houve coincidência com os símbolos químicos dos quatro 

elementos importantes para o desenvolvimento das plantas 

Elsa – quais são V.? (solicita a participação de outro aluno, pronunciando o seu nome) 

A – o K de potássio . o N de azoto . o O de oxigénio e o P de fósforo (lê no manual) 

Elsa – abram todos o livro na página doze para observarmos como é que o senhor Knop fez a 

montagem da sua actividade experimental (Anexo 6 – Diário do Investigador, 1ª aula, 28/05/2004). 
 Após esta fase inicial, a docente passou à exploração de uma actividade 

experimental, desta vez, preparada e executada por si, mas de acordo com um protocolo 

contido no manual, cujos passos se encontravam aí detalhadamente explicitados. Esta 

actividade dispensou, por isso, qualquer envolvimento por parte dos alunos, aliás como é 

possível verificar no episódio que se segue: 
Elsa – vamos lá ver . em que parte da raiz acontece a absorção? . isso tens obrigação de saber! . é 

matéria de 5º ano 

A – na zona pilosa  

Elsa – depois de absorvida . a seiva bruta permanece na raiz? 

A – eu penso que a seiva bruta vai ter que subir 
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Elsa – é isso mesmo . a seiva bruta vai subir [não é dito para onde] . mas por onde irá circular? . vai 

circular em vasos condutores próprios . (dá a resposta de imediato) há uma experiência que podem 

fazer em casa e cujos procedimentos estão explicados na página catorze do livro . vão precisar de 

duas flores . uma para controlo . já sabem que nas experiências tem que haver algum controlo e a 

outra para submeterem à experimentação . vão precisar também de um corante e de dois copos . eu 

vou ler (lê a página 14 do manual) .  

[...] 

Elsa – perceberam o que têm que fazer? 

Vários – sim  

[Alguns alunos das últimas mesas da sala encontram-se distraídos. Sem que a professora se 

aperceba, conversam sobre outros assuntos e trocam bilhetes entre si.] 

Elsa – eu preparei ontem uma montagem . tal como vos é pedido . para que possamos já observar os 

resultados (dirige-se à arrecadação, de onde sai trazendo um tabuleiro com a referida preparação) . 

temos aqui a montagem de controlo . um jarro dentro de um matraz com água da torneira . aqui está 

a montagem experimental . um jarro num matraz com água corada de azul-de-metileno ... como 

todos estamos a ver . a água corada ascendeu porque o jarro está azulado . tal como o corante . e 

ascendeu por vasos condutores próprios . eu vou cortar o pecíolo longitudinalmente e vou circular 

para todos poderem ver os vasos condutores também corados de azul  

[A professora assume todo o protagonismo: preparou a actividade experimental e, nesta fase, 

descreve-a, refere o que observa e conclui, sem que os alunos sejam chamados a intervir. Estes 

observam e ouvem em silêncio.] – (Anexo 6 – Diário do Investigador, 1ª aula, 28/05/2004). 

Neste episódio, para além da preocupação da professora Elsa com o conhecimento 

científico, que se denota, por exemplo, nas seguintes afirmações: “isso tens obrigação de 

saber! . é matéria de 5º ano”, destaca-se a passividade dos alunos (o que poderá justificar 

algum desinteresse evidenciado), a reduzida interactividade e o modo como o trabalho 

prático foi conduzido. Este centrou-se exclusivamente na professora e seguiu um protocolo 

com todos os passos já definidos. 

Posteriormente, os alunos foram solicitados a registar, no caderno diário, as 

conclusões enunciadas pela docente, relativamente à actividade experimental, juntamente 

com o material, os procedimentos necessários e as observações. Nesta fase, foi-lhes, ainda, 

sugerido que ilustrassem, com um pequeno desenho, os resultados obtidos. 

Após uma curta exploração por parte da docente de um segundo esquema do 

manual que relaciona a transpiração nas plantas com a ascensão da água e dos sais 

minerais, foi pedido aos alunos que respondessem às questões de uma ficha do Caderno de 

Actividades do manual escolar. Trata-se de um conjunto de questões de resposta curta que 

apelam à mobilização de conhecimentos abordados no 5º ano de escolaridade e nas aulas 
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anteriores. A sua correcção fez-se oralmente, não sendo exploradas as situações de erro, 

nem promovidos momentos de discussão e reflexão. Nessa correcção detectou-se, 

inclusivamente, uma imprecisão científica da própria docente ao afirmar que a batata é 

uma raiz. Estes aspectos encontram-se patenteados no seguinte episódio do Diário do 

Investigador:   

Na questão 2.1: 

Elsa – qual é então o factor que os alunos pretendiam estudar nessa actividade experimental? 

A – a influência da luz 

Elsa – errado . a influência dos minerais no desenvolvimento das plantas 

Na questão 4: [um dos alunos disse que a batata é uma raiz] 

Elsa – certo . a batateira acumula reservas na raiz . na batata [reforça o erro científico] ..... ora bem . 

podem guardar o caderno de actividades . vimos que a seiva bruta ascende na planta e chega até às 

folhas . aí ocorre um fenómeno muito importante no qual também intervém a seiva bruta . esse 

fenómeno chama-se . (espera que os alunos completem a sua frase) 

A – fotossíntese (Anexo 6 – Diário do Investigador, 1ª aula, 28/05/2004). 

 Nesta altura, deu-se início a mais um momento expositivo por parte da Elsa, 

durante um período de aproximadamente dez minutos, agora em relação à fotossíntese, 

recorrendo, para o efeito, à exposição oral, a um pequeno texto e a esquemas informativos 

do manual escolar e de transparências por si produzidas e que se encontram documentados 

no Diário do Investigador.  

Nesta fase, os alunos, exceptuando-se alguns casos em que era nítida a distracção, 

permaneceram atentos, pelo menos aparentemente, e ouviram a professora. Para além desta 

atitude de “bons ouvintes”, não lhes foi dada oportunidade de apresentar e confrontar 

ideias, nem tão pouco viram esclarecidas as suas dúvidas. Atente-se, a este propósito, ao 

próximo episódio:  

A – ó stora . eu não percebi muito bem os estomas 

[Não dá resposta à intervenção do aluno e continua a sua exposição.] 

Elsa –  uma vez produzidas as substâncias orgânicas passamos a falar de seiva elaborada . esta segue 

também para as diferentes partes da planta por meio de vasos condutores próprios ... (abre 

novamente o manual escolar) algumas plantas armazenam parte das substâncias que constituem a 

seiva elaborada em diferentes órgãos consoante a planta . podes ler o livro na página 19 (aponta para 

um aluno) 

A – (cumpre a solicitação da professora) 

Elsa – perceberam? 

Vários – sim 
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Elsa – na página 20 temos a síntese dos principais aspectos que estudámos . como tarefa para casa 

vão ler essa página e realizar a ficha da página 21 como forma de se prepararem para o teste . podem 

arrumar (Anexo 6 – Diário do Investigador, 1ª aula, 28/05/2004). 

A professora não só ignorou a dúvida colocada pelo aluno, como centrou toda a sua 

atenção na exposição de conhecimentos científicos que os alunos, em seu entender, 

deveriam memorizar para o “teste” de avaliação. 
 

Na 2ª aula, a Elsa começou pela correcção do trabalho de casa. Tratou-se de uma 

ficha da página 21 do manual adoptado que, tal como os restantes materiais utilizados, se 

encontra no Diário do Investigador (Anexo 6) e não evidencia qualquer orientação de cariz 

CTS, antes se focaliza na reprodução de conhecimentos científicos relacionados com a 

fotossíntese. As situações de erro não foram analisadas, mas apenas corrigidas pela 

docente ou por outros alunos, substituindo-se por respostas correctas.  

À correcção oral da ficha de trabalho, seguiu-se a exploração de dois esquemas 

desenhados pela Elsa em acetato, relativos a actividades experimentais que poderão ser 

realizadas para evidenciar a transpiração e a respiração nas plantas. Para além da falta de 

rigor nos esquemas apresentados (por exemplo, não continham elementos a cuja 

observação a professora apelou: “as pequenas gotículas de água no plástico [que ninguém 

viu] evidenciam justamente a transpiração”), não foram, por outro lado, propiciadas 

situações de interacção entre os alunos, nem se concretizou o trabalho experimental 

esquematizado. Sem garantir o aprofundamento dos aspectos tratados, a professora sugeriu 

que alguns alunos previssem os resultados dessas actividades experimentais, enquanto 

outros permaneciam alheios ao que se abordava na sala de aulas, brincando ao “jogo do 

galo” e conversando sobre outros temas. 

Seguiu-se a apresentação pela docente de um terceiro esquema em transparência, 

este relacionado com as diferentes trocas gasosas entre as plantas e o meio. Os alunos, 

mais uma vez, ouviram a explicação da Elsa para, em seguida, registarem esse esquema no 

caderno diário.  

O manual escolar foi utilizado nesta 2ª aula, tal como na primeira, como referencial 

do processo de ensino / aprendizagem, nomeadamente pelo reforço dado à informação aí 

contida. Foi solicitada a um aluno a leitura de um pequeno texto relativo à transpiração nas 

plantas e chamou-se a atenção para as secções – “Aprendeste que ...” e “Agora já sabes!”, 

onde se encontram “as principais ideias” que, no entender da professora Elsa, os alunos 
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deveriam “estudar”. A última secção, anteriormente referida, foi mesmo registada pelos 

alunos no caderno diário, durante a aula e antes de resolverem uma ficha de trabalho, 

também do manual escolar. Essa fase da aula foi, contudo, precedida da apresentação, por 

meio de transparências, de uma “banda desenhada” intitulada – “ Proteger a Floresta – 

Porquê?”. Esta foi lida pela professora, uma vez que a qualidade da imagem não tornava a 

mensagem muito perceptível. A sua exploração fez-se de forma bastante superficial, 

desprovida de discussão e sem contemplar qualquer interacção de índole CTS. Reveja-se, a 

este propósito, o episódio correspondente: 
Elsa – por que razão é importante esta banda desenhada? (aponta para um aluno) 

A – porque nos alerta para a importância das plantas 

Elsa – sim . fala-nos da importância das plantas para ... (espera que os alunos completem a sua frase) 

A – para melhorar a qualidade do ar 

A – para proteger os solos 

Elsa – mais (aponta para outro aluno) 

A – dão-nos alimentos . stora 

Elsa – certo . mais aspectos  

A – são fonte de matérias-primas 

Elsa – como por exemplo? 

A – dão-nos a resina . a cortiça 

Elsa – então temos mesmo que proteger as nossas plantas . não é? 

Vários – sim (Anexo 6 – Diário do Investigador, 2ª aula, 04/06/2004). 

A aula terminou com a realização de uma ficha de trabalho do manual escolar, com 

questões de legendagem de figuras e associação de ideias e essencialmente focadas na 

aplicação de conhecimentos científicos. 
 

O barulho e alguma agitação caracterizaram o ambiente de ensino / aprendizagem 

no início da 3ª aula observada. A realização de exames do 9º ano de escolaridade nos 

laboratórios da escola (escolhidos para esse efeito por se tratarem de espaços amplos) 

determinou a mudança de sala e o atraso de muitos alunos. Para além desta situação, foram 

entregues pela docente, logo no início, as fichas de avaliação sumativa realizadas numa das 

últimas aulas. Os resultados obtidos (“muitas negativas”, como afirmou a professora) e a 

vontade expressa por vários alunos em querer questionar os colegas quanto à sua avaliação 

foram, igualmente, responsáveis por alguma turbulência. No que diz respeito à correcção 

da ficha de avaliação, essa foi remetida pela Elsa para trabalho de casa, dado que, no seu 
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dizer, os alunos dispunham, no caderno diário e no livro, de “tudo” o que seria necessário 

para a sua execução (Ver Anexo 6 – Diário do Investigador, 3ª aula, 18/06/2004). 

Quanto ao tema da aula – “A reprodução nas plantas”, a professora começou por 

chamar a atenção para os conceitos de polinização, germinação, fecundação e frutificação, 

apresentando, numa transparência, o registo do seu significado, que os alunos copiaram 

para o caderno diário. Em seguida, estes foram solicitados a rever conteúdos “abordados 

no quinto ano de escolaridade”, relativamente às peças florais e aos órgãos que compõem 

uma flor completa, isto de acordo com um esquema apresentado numa transparência com 

sobreposições. As questões formuladas pela docente incidiam nos termos correspondentes 

aos nomes pretendidos e as respostas incorrectas eram substituídas por outras, sem que 

ocorresse qualquer análise ou discussão. 

Após essa abordagem inicial, focalizada na memorização e reprodução de 

conhecimentos, seguiu-se um longo período de exposição oral da professora (durante cerca 

de 15 minutos), ainda sobre polinização, germinação, fecundação, frutificação e 

disseminação das sementes. Os conhecimentos assim transmitidos e com o auxílio de 

transparências e do manual escolar, iam sendo por si sintetizados e registados no quadro. 

Aos alunos coube ouvir e copiar para os cadernos diários a informação que a professora 

considerava relevante e que o manual escolar repetia. 

Quanto ao trabalho experimental, a actividade relativa à germinação de sementes de 

milho, proposta pelo manual escolar na página 50 como “Actividade de laboratório”, foi 

assumida pela docente como já tendo sido realizada pelos alunos no 1º ciclo, não vendo, 

por isso, necessidade da sua concretização. Orientou de imediato para os resultados em 

função da leitura da informação veiculada pelo manual escolar e que os alunos 

“necessitavam de saber”. O episódio que se segue transparece estes aspectos. 
 Elsa – [...] na página 50 do manual têm esquematizada uma actividade experimental que certamente 

já devem ter realizado no 1º ciclo . que é sobre a germinação de sementes de milho . ora bem . 

quando o grão que colocarem na actividade experimental começar a germinar se o partirem ao meio 

. e isso vê-se muito bem no feijão . vemos o que está no livro na página 51 
 [A professora faz a leitura do texto da página 51, relativo à germinação das sementes. Os alunos 

observam e ouvem aparentemente atentos.] 

 Elsa – está percebido? 

 Vários – sim 

 Elsa – este texto é muito importante . a negrito estão os termos cujo significado necessitam de saber 

 A – mas já não vamos fazer mais nenhum teste! 
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 Elsa – isso quer dizer exactamente o quê? 

 Vários – (risos) 

 A – a A. quer dizer que já não vai estudar esta matéria 

 Elsa – bom . adiante . agora vão realizar individualmente a actividade 21 do caderno de actividades 

para depois corrigirmos (Anexo 6 – Diário do Investigador, 3ª aula, 18/06/2004). 

Para além dos aspectos já referidos, o episódio anterior denota uma perspectiva 

meramente instrumental das aprendizagens, na medida em que são os próprios alunos a 

considerar que os conteúdos abordados têm utilidade apenas para se atingirem bons 

resultados nos testes sumativos. 

A terceira aula da professora Elsa terminou com a realização de mais uma ficha do 

Caderno de Actividades. Como nos casos anteriores, as questões exigiam basicamente a 

mobilização dos conhecimentos transmitidos. A sua correcção, também oral, ocorreu nos 

mesmos moldes das outras correcções já descritas. Para alguns alunos, sobretudo os das 

últimas filas da sala, esta actividade resumiu-se a uma simples cópia das respostas 

apresentadas nas “soluções” do manual, uma vez que a docente, ocupada com os seus 

próprios registos, assim o permitiu. 
 

              Tendo-se analisado cuidadosamente as três aulas da professora Elsa, anteriormente 

descritas, e utilizando-se o Instrumento de Caracterização de Práticas Pedagógico-              

-Didácticas com Orientação CTS, não se conseguiu identificar qualquer episódio relevante 

que permitisse atestar a presença de pelo menos um dos indicadores das dimensões em 

foco. Não obstante este aspecto, também neste caso se seguiu como orientação para a 

caracterização das práticas didáctico-pedagógicas desta docente justamente as duas 

categorias do referido instrumento e as respectivas dimensões de análise, isto de acordo, 

logicamente, com os indicadores que lhes correspondem. 

 Categoria I – Perspectivas do Processo de Ensino / Aprendizagem 

 A – Ensino / Papel do Professor 

 Ensino de natureza transmissiva, centrado no poder expositivo da professora e na 

valorização do conhecimento científico. Este foi encarado como externo aos próprios 

alunos, prevalecendo a preocupação com o “cumprimento” dos conteúdos programáticos, 

mediante sequências de ensino próximas das propostas pelo manual escolar. Tratou-se, 

portanto, de uma perspectiva de ensino não contextualizado. Um ensino desprovido da 

discussão de questões socialmente relevantes, de natureza inter e transdisciplinar, e com 
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reduzida incidência em conceitos chave fundamentais, capazes de permitirem uma 

compreensão do mundo na sua globalidade e complexidade. 

 Para além de algumas imprecisões científicas detectadas no discurso da professora, 

não se verificou, da sua parte, uma preocupação em valorizar e explorar intencionalmente 

os erros dos alunos, nem tão pouco em identificar as suas concepções alternativas. 

 B – Aprendizagem / Papel do Aluno 

 No que se refere a esta dimensão e para a docente Elsa, a aprendizagem centrou-se 

na aquisição de conhecimentos, que os alunos deveriam memorizar e posteriormente 

reproduzir, numa atitude passiva de “bons ouvintes” e “atentos observadores”. 

 Não se vislumbraram, nas suas práticas, questões de pendor CTS que permitissem 

aos alunos construir conceitos e reflectir sobre os processos da Ciência e da Tecnologia e 

sobre a inter-relação destas duas áreas e a Sociedade. Prevaleceu, essencialmente, uma 

preocupação disciplinar, no que se refere às aprendizagens, valorizando-se, sobretudo, os 

conhecimentos a memorizar e a aplicar nas fichas de avaliação sumativa. Esses 

conhecimentos considerados fundamentais encontram-se no manual escolar e são realçados 

nas secções “Aprendeste que ...” e “Agora já sabes!”. As sínteses que constam dessas 

secções foram enfatizadas pela professora e, em alguns casos, chegaram mesmo a ser 

copiadas pelos alunos para os cadernos diários. 

 C – Concepção de: Trabalho Experimental, Ciência, Tecnologia, Cientista ... 

 As práticas didáctico-pedagógicas da professora Elsa tiveram subjacente uma visão 

internalista da Ciência e encararam o conhecimento científico como sendo absoluto / 

definitivo. A Tecnologia não foi dissociada da Ciência ou, pura e simplesmente, foi 

ignorada, o que também aconteceu com as inter-relações destas duas áreas e a Sociedade. 

Esteve igualmente ausente das suas práticas uma imagem adequada do cientista, uma 

imagem que se pretende mais humanizada. Apenas na primeira aula observada se fez 

referência ao nome de um investigador, a propósito de uma das suas actividades 

experimentais. Os conhecimentos envolvidos nessa actividade constituíram o foco de toda 

a sua atenção, não sendo valorizados nem o cientista, nem as controvérsias eventualmente 

associadas ao processo por si desenvolvido e aos resultados obtidos. 

 O trabalho experimental surgiu, na primeira aula, numa lógica meramente 

ilustrativa / demonstrativa e com um grau de envolvimento dos alunos praticamente nulo. 

A professora preparou a actividade experimental, descreveu-a, referiu o que observou e 
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concluiu, sem que os alunos fossem chamados a intervir. Estes, mais uma vez, assumiram 

o papel de “atentos observadores” e “bons ouvintes”. Coube-lhes, ainda, registar, no 

caderno diário, o material utilizado, os procedimentos necessários, as observações e a 

conclusão da actividade experimental, cujo protocolo se encontra igualmente no manual 

escolar. Na segunda aula e apesar do espaço e materiais disponíveis, o trabalho 

experimental surgiu apenas esquematizado de forma pouco rigorosa e por meio de 

transparências, sendo estas exploradas sem grande envolvimento dos alunos e com 

reduzido aprofundamento dos aspectos implicados. No que se refere à última aula, a 

docente focalizou a atenção para uma actividade experimental, cujo protocolo também se 

encontra no manual, assumindo-a como já realizada por todos os alunos no 1º ciclo do 

Ensino Básico. Por essa razão, passou de imediato à leitura da informação contida no livro 

dos alunos. A este propósito, acrescente-se que os protocolos anteriormente referidos 

solicitam tão somente o cumprimento de um conjunto de procedimentos detalhadamente 

explicitados, o registo das observações e a elaboração de “um relatório ilustrado” da 

actividade experimental. Não transparece, deste modo, o princípio do pluralismo 

metodológico, antes parece estar subjacente uma orientação positivista radicada no suposto 

Método Científico. 

Categoria II – Elementos de Concretização do Processo de Ensino / 

Aprendizagem 

 D – Actividades / Estratégias de Ensino / Aprendizagem 

 As três aulas da professora Elsa apresentaram características muito semelhantes do 

ponto de vista das actividades / estratégias de Ensino / Aprendizagem implementadas. A 

exposição oral da docente e com recurso a transparências e ao manual escolar foi uma 

constante. Para além desses momentos de exposição, predominou o questionamento 

centrado nos conhecimentos científicos sobre as temáticas tratadas (com questões rápidas 

e, por vezes, ambíguas), seguido do registo no caderno diário da informação considerada 

relevante e contida nas transparências e no manual escolar. Os conhecimentos a memorizar 

foram, deste modo, por várias vezes repetidos, tendo em vista a sua aquisição. O recurso ao 

trabalho prático foi muito reduzido, meramente ilustrativo e centrado na professora. 

 Não foram criadas oportunidades de interacção entre os alunos, de reflexão, de 

partilha e confronto de pontos de vista e de cooperação, uma vez que não foram 

consideradas estratégias como debates / discussões, inquérito / pesquisa, trabalho de grupo, 
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questionamento orientado para o apelo a capacidades de pensamento com um adequado 

tempo de espera, entre outras.  

 E – Recursos / Materiais Curriculares 

 Dado tratar-se de um ensino transmissivo, centrado no protagonismo da professora, 

foram reduzidos os recursos / materiais curriculares utilizados. O manual escolar surgiu 

como o principal recurso didáctico e as actividades aí sugeridas como uma proposta a 

seguir. Para além do manual, foram utilizadas transparências com texto, esquemas e 

imagens. Em nenhum dos casos se incluíram questões de natureza CTS. 

 F – Ambiente de Ensino / Aprendizagem 

 Nas três aulas observadas e apesar da empatia entre professora e alunos, o ambiente 

de ensino / aprendizagem proporcionado não pareceu adequado a contextos de educação 

CTS. Priorizou-se, essencialmente, a atenção do aluno, o que obrigava a docente, em 

determinados momentos, a elevar o seu tom de voz. Ainda assim, a distracção de alguns 

alunos, sobretudo os das últimas filas da sala, e as conversas sobre assuntos alheios aos 

temas da aula ocorreram com frequência. 

 Num clima de aula pautado pela reduzida interactividade e em que nem sempre se 

reconheceu e aceitou a diversidade dos alunos e das suas opiniões, não foram 

verdadeiramente propiciadas condições de concentração, de trabalho cooperativo, de 

discussão, ... indispensáveis em contextos de interacção CTS.  

   
4.4- PROFESSORA COLABORADORA D 

 

A professora D, Carla, de pseudónimo, possui também uma licenciatura na Variante 

de Matemática e Ciências da Natureza – 2º ciclo do Ensino Básico, que concluiu em 2003, 

numa Escola Superior de Educação. Não teve qualquer experiência de ensino antes de 

concluir o seu curso, mas conseguiu colocação no presente ano lectivo, encontrando-se, 

por isso, no seu primeiro ano de serviço. O “fascínio” pela Matemática é apontado pela 

professora como a principal  razão que a levou a inscrever-se no seu curso, tal como é 

possível verificar no episódio que se segue, extraído da transcrição da entrevista realizada 

depois de se analisarem as respostas dadas ao VOSTS (Anexo 5): 
E8- uma vez que é professora de Matemática e de Ciências da Natureza, qual destas áreas a motivou 

para se inscrever neste curso? 

P8- a Matemática 
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E9- quer explicar porquê? 

P9- é assim . eu sempre tive um grande fascínio pela Matemática . não quer dizer que não goste das 

Ciências . gosto . também é uma área de interesse . mas . * . a Matemática é o que me puxa mesmo 

mais . tenho um certo receio em falhar ao nível das Ciências pela falta de conhecimentos científicos 

E10- não sente essa insegurança na área da Matemática? 

P10- não tanto 

E11- em relação ao seu desempenho profissional, sente maior motivação quando lecciona 

Matemática?  

P11- sem dúvida (Anexo 5, Fevereiro de 2004). 

No que se refere às Ciências,  a insegurança por parte da professora no domínio de 

conhecimentos científicos, anteriormente documentada, parece ser uma realidade que 

verdadeiramente a preocupa e que surge igualmente reforçada no próximo episódio: 
E17- como realmente se sente quando ensina Ciências? 

P17- ... é assim . às vezes sinto-me um bocado insegura . mas consigo tentar ultrapassar isso 

E18- essa insegurança a que se refere . ahm . será causada por que factores? portanto, que aspectos 

considera que poderão ser determinantes na insegurança que diz ainda sentir? 

P18- é assim . eu acho que ... primeiro a formação que nós temos não nos dá todo . ou não nos dá os 

conhecimentos todos acerca das Ciências e depois eu acho que a Ciência está sempre a evoluir e que 

nós como professores temos que nos manter sempre atentos à evolução das Ciências e às vezes eu 

tenho um bocado de receio de não acompanhar essas evoluções e depois ao leccionar cometer 

algumas falhas (Anexo 5, Fevereiro de 2004).  

Neste episódio, a professora destaca dois aspectos que entende justificarem a sua 

insegurança quando ensina Ciências. O primeiro está relacionado com a sua formação 

inicial, que considera não lhe ter dado todo o conhecimento de que necessita. O segundo 

tem a ver com o carácter dinâmico da Ciência, com a “evolução da Ciência” e com o seu 

“receio” em não conseguir actualizar devidamente os seus conhecimentos e “ao leccionar 

cometer algumas falhas”. 

No que se refere a programas de televisão sobre Ciências procura vê-los, sempre 

que lhe é possível, por considerar que são interessantes e que lhe permitem um 

enriquecimento ao nível dos conhecimentos científicos (P19; P20; P21; P22; P23). 

Contudo, não conseguiu recordar-se do nome dos programas que costuma assistir (P20). 

Quanto a revistas sobre Ciência e Tecnologia, costuma ler “a Super Interessante” (P25), a 

qual lhe permite aceder ao conhecimento científico que aí é divulgado (P28). Não tem por 

hábito visitar museus sobre Ciência e Tecnologia (P29) e muito raramente procura visitar 

exposições relacionadas com estes temas (P30; P32). 
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4.4.1- CARACTERIZAÇÃO DAS CONCEPÇÕES  SOBRE CTS 
 

Quanto aos resultados relativos às concepções sobre CTS desta professora e após a 

análise das ideias que defendeu no preenchimento do questionário sobre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (VOSTS), identificaram-se diferentes categorias de resposta que 

se apresentam na tabela que se segue.  
 

 Tabela 4.7- Respostas dadas pela Professora D - Carla às questões relativas aos 

diferentes itens da versão abreviada do VOSTS e respectivas categorias de resposta. 
 

Item / Código 

Original 
Tópico em avaliação 

Resposta dada / 

Categoria de Resposta 

1 / 10111 Definição de Ciência C / Realista 

2 / 10211 Definição de Tecnologia B / Aceitável 

3 / 10421 Ciência e Tecnologia (C&T) e qualidade de vida D / Realista 

4 / 20121 

5 / 20141 

Controlo político e  

governamental da Ciência 

D / Realista 

B / Realista 

6 / 20211 Controlo da Ciência pelo sector privado D / Realista 

7 / 20611 
Influência de grupos de interesse particular sobre a 

Ciência 
F / Ingénua 

8 / 40217 Contribuição da C&T para decisões sociais C / Aceitável 

9 / 40311  

10 / 40321 

Contribuição da C&T para a criação de problemas sociais 

e investimento em C&T  versus investimento social 
B / Realista 

D / Realista 

11 / 40411 
Contribuição da C&T para a resolução de problemas 

sociais 
C / Aceitável 

12 / 40531 Contribuição da C&T para o bem estar económico E / Realista 

13 / 60311 Ideologias e crenças religiosas dos cientistas D / Realista 

14 / 60411 Vida social dos cientistas D / Aceitável  

15 / 60611 “Efeito do género” nas carreiras científicas F / Realista 

16 / 70212 Tomada de decisão sobre questões científicas C / Ingénua 

17 / 80111 Tomada de decisão sobre questões tecnológicas B / Aceitável 

18 / 80211 Controlo público da tecnologia C / Realista 

19 / 90211 Natureza dos modelos científicos E / Realista 
 

  

Da análise da tabela anterior, verifica-se que das dezanove respostas dadas pela 

professora Carla às questões do VOSTS, na sua versão portuguesa, doze são realistas, 
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cinco são aceitáveis e duas ingénuas. Estas últimas e as suas definições de Ciência e 

Tecnologia foram exploradas, tal como no caso das três professoras anteriores, na 

entrevista realizada após a análise do preenchimento do questionário sobre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade. Nesse momento, centrou-se, desde logo, a atenção nas definições 

de Ciência e Tecnologia da professora Carla, tal como é documentado no episódio que 

seguidamente é apresentado e que foi retirado da transcrição da entrevista: 

E33- [...] antes de me explicar as razões pelas quais fez algumas opções em relação às questões que 

lhe foram colocadas e para que melhor compreenda os seus pontos de vista, diga-me, por favor, o 

que entende por Ciência? 

P33- eu penso que a Ciência é um conjunto de áreas que tentam conhecer não só o Homem mas tudo 

o que o rodeia . toda a natureza . todos os fenómenos que envolvem a natureza 

E34- e o que entende por Tecnologia? 

P34- eu penso que a Tecnologia acaba por ser uma aplicação da Ciência para tentar conhecer ou 

para tentar descobrir os . fenómenos  
E35- depreende-se da sua resposta que a Ciência engloba diferentes áreas do conhecimento e que a 

Tecnologia é uma aplicação desses conhecimentos . é assim? 

P35- é . exactamente . eu penso que elas andam as duas ao mesmo passo . se não há evolução da 

Ciência também não há evolução da Tecnologia e se não há evolução da Tecnologia a Ciência 

também se calhar não vai ter grandes avanços 

E36- lembra-se de alguma situação ou circunstância que possa apresentar e que exemplifique essa 

inter-relação que estabelece entre Ciência e Tecnologia? 

P36- ... por exemplo ao nível da saúde . os conhecimentos científicos sobre várias doenças têm 

evoluído para possíveis tratamentos e para possíveis curas devido ao uso de instrumentos e  de 

aparelhos tecnológicos e acontece precisamente o contrário . ahm . é a Ciência que permite . os 

conhecimentos científicos que permitem a evolução destas novas tecnologias . a evolução destes 

novos aparelhos para o tratamento das doenças (Anexo 5, Fevereiro de 2004). 

Esta professora concebe a Ciência “como um conjunto de áreas que tentam 

conhecer não só o Homem mas tudo o que o rodeia . toda a natureza . todos os fenómenos 

que envolvem a natureza” (P33). Este entendimento de Ciência como conhecimento de 

“tudo”, de “todos os fenómenos”, um conhecimento ao serviço do próprio Homem, parece 

corresponder a uma posição que não é consonante com a resposta realista que a docente 

deu ao 1º item do VOSTS e indicia uma concepção ingénua de Ciência. O mesmo acontece 

com a definição de Tecnologia, que, tendo sido aceitável na resposta dada ao questionário 

sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade, é aqui entendida como “uma aplicação da Ciência 

para tentar conhecer ou para tentar descobrir os . fenómenos” (P34). Trata-se, portanto, de 
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uma concepção ingénua de Tecnologia, encarada como “instrumentos” e “aparelhos” (P36) 

necessários à concretização da Ciência. 

A Ciência, a Tecnologia e a Sociedade são entendidas por esta docente como áreas 

interligadas (P35; P36; P37; P38, P39), sendo que a evolução de uma depende das outras e 

também as condiciona. Esta posição é enquadrada pelo episódio anterior e pelo que se 

segue: 
E37- para além dessa inter-relação que estabelece entre Ciência e Tecnologia . ahm . e que 

exemplificou com esta situação, em termos globais, que relação estabelece entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade? 

P37- eu penso que a evolução da Ciência e a evolução da Tecnologia vai também condicionar toda a 

Sociedade 

E38- na sua opinião o avanço científico e tecnológico tem necessariamente repercussões na 

sociedade . é assim? 

P38- é sim . e o contrário eu penso que também . também acontece . a Sociedade também 

condiciona a evolução da Ciência e da Tecnologia 

E39- lembra-se de alguma situação ou de algum exemplo que possa dar dessa inter-relação? 

P39- ahm . por exemplo nos países do terceiro mundo o tipo de sociedade vai acabar por condicionar 

. ahm . os avanços da Ciência e da Tecnologia . são países subdesenvolvidos portanto logo à partida 

o avanço da Ciência vai ser menor . não é! 

E40- na sua opinião, nesse caso, é a Ciência e a Tecnologia que estão a ser condicionadas pela 

própria sociedade? 

P40- sim (Anexo 5, Fevereiro de 2004). 
Deste modo, “se não há evolução da Ciência também não há evolução da 

Tecnologia e se não há evolução da Tecnologia a Ciência também se calhar não vai ter 

grandes avanços”. Em seu entender, a Ciência necessita da Tecnologia e esta precisa dos 

“conhecimentos científicos” para poder avançar. Ambas condicionam “toda a Sociedade” e 

são por esta condicionadas. Pese embora seja reconhecida pela professora Carla a inter-      

-relação Ciência, Tecnologia e Sociedade, os aspectos anteriormente referidos indiciam 

concepções ingénuas dessa inter-relação. Prevalece uma visão tecnocientífica da relação 

entre Ciência e Tecnologia, num contexto de interligação com a Sociedade que não foi 

completamente clarificado – isto apesar das respostas aos itens 1 (Definição de Ciência), 2 

(Definição de Tecnologia) e 3 (Ciência e Tecnologia e qualidade de vida) do VOSTS terem 

sido respectivamente realista, aceitável e realista. 

A primeira resposta ingénua dada por esta professora no preenchimento do 

Questionário VOSTS reporta-se ao item 7 (20611), relativo à “Influência de grupos de 
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interesse particular sobre a Ciência”. Ao seleccionar entre as várias respostas a alínea F, 

defendeu que, “embora tentem, nem sempre estas instituições ou grupos conseguem 

influenciar com êxito a condução de determinadas pesquisas, cabendo a última palavra aos 

cientistas”. Na entrevista, embora tenha mantido a sua opção de resposta, não concordou 

“com ela na sua totalidade”, pois, na sua opinião, essas instituições ou grupos nem sempre 

conseguem influenciar com êxito a condução de determinadas pesquisas, mas os cientistas 

não são os últimos a decidir (P41; P42). O poder de decisão, para esta professora, cabe 

também “ao governo”, “à sociedade”, “a tudo o que englobe o próprio projecto” (P43) e, 

inclusivamente, “ao cidadão comum” (P44; P45).  

Assim, a professora Carla ao optar de novo pela alínea F manteve uma concepção 

ingénua, de acordo com o esquema de classificação do VOSTS, pois entende que “embora 

tentem nem sempre estas instituições ou grupos conseguem influenciar com êxito a 

condução de determinadas pesquisas”. Por outro lado e embora tenha respondido de forma 

realista no item 4 (20121) sobre o “Controlo político e governamental da Ciência”, ao 

defender que cabe “maioritariamente aos cientistas decidir o que investigar porque 

conhecem os problemas a estudar” e “embora os responsáveis comunitários (grupos 

organizados de cidadãos) ou governamentais não dominem o conhecimento científico, a 

sua opinião não deverá ser minimizada porque poderá ser útil”, a professora Carla 

considera, agora, que os cientistas “não são os últimos a decidir”. Ainda que seja aceitável 

reconhecer que as entidades governamentais e comunitárias devam decidir em conjunto 

com os cientistas os problemas a estudar, é ingénuo acreditar-se que a opinião dos 

cidadãos, não organizados em grupos ou instituições, possa influenciar os poderes de 

decisão. 

A segunda e última resposta ingénua explorada durante a entrevista corresponde ao 

item 16 (70212), relativo à “Tomada de decisão sobre questões científicas”. No 

preenchimento do Questionário VOSTS, a professora Carla escolheu a alínea C, segundo a 

qual quando não existe consenso acerca dum determinado assunto é “porque os cientistas 

interpretam os factos de modo diverso, à luz de diferentes teorias científicas, e não por 

efeito de valores morais ou motivos pessoais”. Na entrevista, após algumas hesitações, 

acabou por seleccionar uma resposta realista (a opção D) – quando não se encontra 

consenso acerca dum determinado assunto é, “sobretudo, porque os cientistas não dispõem 
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de todo o conhecimento sobre os factos mas, em parte, porque diferem em termos de 

opiniões pessoais, valores morais ou motivos individuais”. 

 Em síntese, focalizando a atenção nos principais aspectos redigidos, é de salientar 

os seguintes pontos: (i) a professora Carla, no seu primeiro ano de serviço, continua a 

realçar o “fascínio” pela Matemática, na opção pelo seu curso (Matemática e Ciências da 

Natureza – 2º ciclo do Ensino Básico) e a insegurança que diz sentir no ensino das 

Ciências, sobretudo ao nível do domínio de conhecimentos científicos; (ii) não tem por 

hábito visitar museus sobre Ciência e Tecnologia e muito raramente procura visitar 

exposições relacionadas com estas áreas; (iii) no preenchimento do VOSTS, respondeu de 

forma realista aos itens 1 e 3, respectivamente sobre a “Definição de Ciência” e sobre 

“Ciência e Tecnologia e qualidade de vida”, e de modo aceitável ao item 2, relativo à 

“Definição de Tecnologia”. No decorrer da entrevista, revelou, contudo, concepções 

ingénuas de Ciência, de Tecnologia e da inter-relação destas duas áreas e a Sociedade; (iv) 

em relação às duas respostas ingénuas detectadas nas alíneas que escolheu no VOSTS, nos 

itens 7, relativo à “Influência de grupos de interesse particular sobre a Ciência”, e 16, 

referente à “Tomada de decisão sobre questões científicas”, manteve a resposta ingénua, no 

primeiro caso, e alterou, no segundo, para uma resposta realista; e (v) apesar de ter 

respondido de forma realista ao item 4 do VOSTS - “Controlo político e governamental da 

Ciência”, ao defender na entrevista que o cidadão comum, ainda que não organizado em 

grupos ou instituições, influencia os poderes de decisão, assume uma posição ingénua e, 

portanto, não consonante com visões contemporâneas acerca da Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. 

  
4.4.2- CARACTERIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS COM 

ORIENTAÇÃO CTS 
 

Em conformidade com as situações anteriores, pretende-se, neste ponto, 

caracterizar as práticas didáctico-pedagógicas da professora D – Carla. A tabela que se 

apresenta na página seguinte realça o número, a data, o tema e a duração aproximada de 

cada aula observada desta docente. 
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 Tabela 4.8- Aulas observadas da professora Carla (número, data, tema e duração 

aproximada de cada aula). 
 

 

Número 
 

Data Tema Duração aproximada
(minutos) 

1 23/04/2004

A reprodução humana: caracteres sexuais 

secundários e constituição do sistema 

reprodutor humano 

83 

2 30/04/2004

 

A reprodução humana: da fecundação ao 

embrião 
85 

3 07/05/2004

 

A reprodução humana: cuidados com a grávida 

e com o recém-nascido 
87 

 

Tal como é elucidado na tabela anterior, as três aulas da professora Carla que foram 

observadas no âmbito da presente investigação perfazem um total de aproximadamente 4 

horas e 15 minutos. 
 

A 1ª aula, relativa ao tema – A reprodução humana: caracteres sexuais secundários 

e constituição do sistema reprodutor humano masculino e feminino, começou com uma 

breve revisão dos conteúdos abordados na última aula (importância da reprodução humana 

/ caracteres sexuais primários), para passar, logo em seguida, à correcção do trabalho de 

casa. Esta fez-se oralmente, sem que fossem criadas oportunidades de análise dos erros 

cometidos pelos alunos, isto porque se aceitavam, apenas, as respostas correctas. 

A exploração de imagens do manual escolar e o questionamento da docente 

focalizado nos conhecimentos científicos permitiram a identificação, por parte dos alunos,  

dos caracteres sexuais secundários, isto num clima de aula desde cedo caracterizado pelo 

barulho e por alguma agitação. Nessa fase da aula, que se seguiu à correcção do trabalho 

de casa, foram levantadas várias questões, pelos próprios alunos, algumas socialmente 

relevantes e passíveis de uma exploração de cariz CTS (por exemplo: “o que é a pílula?” e 

“o que são preservativos?”). Não tendo sido essa a orientação seguida, as respostas obtidas 

foram superficiais, não resultaram de um processo de discussão / debate e evidenciaram 

concepções alternativas, não só dos alunos, como também da professora. Reveja-se, pois, o 

episódio correspondente extraído do Diário do Investigador. 
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 A – stora . por que razão os peitos das mulheres crescem e os nossos não? 

 Carla – é por causa das hormonas [Nada mais acrescenta. Não cria discussão.] . mais aspectos! 

 A – aparecimento da menstruação nas raparigas 

 Carla – e o que é a menstruação? 

 A – é algo que as raparigas começam a ter naquela fase de transformações . é um pouco de sangue 

que sai pela vagina 

 Vários – (risos) 

 Carla – / qual é a piada? \ . e a menstruação ou período é importante para a reprodução? 

 A – sim . porque quer dizer que o corpo da rapariga já está preparado para poder engravidar 

 Carla – é isso mesmo . vamos estudar este assunto depois . mas na realidade as mulheres que 

tiverem problemas a este nível não conseguirão engravidar 

 A – stora . o que é a pílula? 

 A – e o que são preservativos? 

 Vários – (risos) 

 Carla – / se eu ouvir mais risinhos vão arejar! \ . a pílula e os preservativos permitem evitar a 

gravidez e no caso dos preservativos também são importantes para evitar doenças sexualmente 

transmissíveis  

 A – a partir de que idade é que se pode tomar a pílula? 

 Carla – a pílula? . não há uma idade certa . depende do início das actividades sexuais (Anexo 6 – 

Diário do Investigador, 1ª aula, 23/04/2004). 

Denota-se, como já se referiu, concepções alternativas por parte dos alunos e da 

própria professora, por exemplo ao considerarem que a partir do momento em que a 

“rapariga” é menstruada o seu corpo já se encontra preparado para poder engravidar. O 

episódio anterior realça, também, características de um clima de aula em que é evidente o 

desrespeito por regras básicas de convivência escolar. Os risos constantes de vários alunos, 

sobretudo no momento em que as questões documentadas anteriormente eram colocadas à 

docente, criavam a necessidade desta elevar frequentemente o seu tom de voz. 

Um momento de registo dos conteúdos abordados, numa síntese que os alunos 

copiaram para os cadernos diários e que a docente construiu basicamente a partir da leitura 

da informação contida no manual escolar adoptado, antecedeu a realização de uma ficha de 

trabalho. Esta, resolvida com consulta do manual escolar, exigia, fundamentalmente, a 

mobilização dos conhecimentos aí veiculados, os quais permitiam aos alunos completar 

uma legenda e um mapa de conceitos, ambos relativos ao sistema reprodutor masculino. 

Nesta fase, vários alunos conversavam sobre temas alheios ao da aula e o barulho 

dominava. Um dos alunos, que entretanto afirmara – “que seca”, num tom de voz mais 



 155

elevado, foi mesmo convidado a sair da sala de aulas e a permanecer no seu exterior 

durante cinco minutos. Nesse momento fez-se silêncio, mas por pouco tempo. 

A ficha de trabalho foi corrigida por meio de uma transparência, em que as duas 

questões apareciam já resolvidas. Cada aluno foi, então, solicitado a “comparar as suas 

respostas com as do acetato” e a corrigir, individualmente, se fosse necessário. 

Seguiu-se a apresentação e leitura, por parte da docente, de uma segunda 

transparência relativa ao sistema reprodutor masculino que repetia a mesma informação do 

manual escolar e da ficha de trabalho já corrigida, ou seja, os principais órgãos do sistema 

reprodutor masculino e as respectivas funções. O episódio que se segue e que se extraiu do 

Diário do Investigador mostra precisamente a grande ênfase atribuída pela professora Carla 

aos conteúdos programáticos e à sua memorização. 
 Carla – bom . basicamente o que têm de saber é o que está neste quadro (aponta para o quadro da 

transparência relativo às funções dos órgãos do sistema reprodutor masculino) . não precisam de 

passar . eu vou dar uma cópia para estudarem para o teste ... da mesma forma que fizemos para o 

sistema reprodutor masculino vamos pensar no sistema reprodutor feminino . vou também distribuir 

uma ficha de trabalho que vão resolver com ajuda das páginas 118 e 119 do vosso livro (Anexo 6 – 

Diário do Investigador, 1ª aula, 23/04/2004). 

 Deu-se, assim, início à repetição do processo anteriormente descrito, mas desta vez 

para o sistema reprodutor feminino: a partir da consulta do manual escolar, os alunos 

completaram uma legenda e um mapa de conceitos relativos ao sistema reprodutor 

feminino; a professora projectou duas transparências, a primeira, com a correcção dos 

exercícios propostos e, a segunda, com uma figura também legendada do sistema 

reprodutor feminino e com um quadro relativo às funções dos respectivos órgãos. As duas 

transparências foram lidas pela docente, corrigindo-se, dessa forma a legenda e o mapa de 

conceitos anteriormente referidos, sem que fossem identificados e analisados os erros 

cometidos pelos alunos e sem criar momentos de partilha e discussão de ideias. As 

conversas sobre assuntos alheios ao tema da aula continuaram e o barulho também.  
 

 A 2ª aula, sobre o tema – A reprodução humana: da fecundação ao embrião, 

começou, igualmente, com a correcção oral do trabalho de casa e nos mesmos moldes da 

aula anterior. Tratou-se de algumas questões de uma ficha do Caderno de Actividades do 

manual escolar, essencialmente de legendagem de figuras e associação de ideias, que 

exigiam apenas a aplicação dos conteúdos programáticos transmitidos. 
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 Seguiu-se o visionamento de um filme (“Ah! Então é assim!”) sobre a reprodução 

humana, que despertou algum interesse da parte dos alunos, a avaliar, sobretudo, pela 

atenção evidenciada, e levantou várias questões que poderiam ser exploradas numa 

perspectiva CTS, de que são exemplo – “Qual a importância dos métodos contraceptivos?” 

e “O que é a fecundação in vitro?”. Contudo, não se fez a análise dos episódios visionados, 

nem tão pouco se explorou esse conjunto de questões. Os comentários permitidos deram, 

antes, azo a intervenções despropositadas por parte dos alunos, principalmente pelo tom 

evidenciado de brincadeira e provocação. Nesse sentido, verifique-se o episódio aqui 

apresentado: 
 Carla – suponho que o filme respondeu a muitas das vossas questões . que comentário querem fazer 

ao filme? 

 A – aprendemos como acontece a gravidez 

 Carla – sim . mais coisas 

 A – vimos várias posições para o acto sexual 

 Vários – (risos) 

 Carla – / silêncio . já vão começar? \ 

 A – stora . o homem sente quando o esperma é libertado durante as relações sexuais? 

 Vários – (risos) 

 A – claro que sim . como o homem sente a urina a sair também deve sentir o esperma 

 Carla – / acabou  . como estás a rir pelos vistos já sabes a resposta . eu já disse que não vou permitir 

faltas de respeito \ [Não dá qualquer seguimento às duas últimas intervenções.] 

 A – stora . ainda não percebi muito bem o que acontece para nascerem gémeos 

 Carla – no filme também se falou desse aspecto . mas eu vou explicar novamente . abram todos o 

livro na página 142 . vamos ler S. (Anexo 6 – Diário do Investigador, 2ª aula, 30/04/2004). 
 O pedido de explicação relativamente ao desenvolvimento de gémeos na 

reprodução humana, também documentado no episódio anterior, levou a docente a solicitar 

a leitura da informação contida no manual escolar e a exaltar-se (a avaliar pela elevação 

considerável do seu tom de voz), quando o mesmo aluno afirmou – “mesmo assim não 

consigo entender lá muito bem o caso dos gémeos verdadeiros”. A explicação do manual 

foi, então, novamente repetida, como se a dificuldade de compreensão residisse na sua 

audição: 
 Carla – / não ouviste a leitura? \ . o óvulo é fecundado por um único espermatozóide . o ovo que se 

origina divide-se em duas partes iguais que se separam e que vão originar bebés semelhantes e do 

mesmo sexo (repete a explicação do manual escolar) . agora abram o livro na página 122 (Anexo 6 – 

Diário do Investigador, 2ª aula, 30/04/2004). 
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 A professora passou, então, a uma suposta “actividade de discussão”, também 

proposta pelo manual e que, tal como o restante material, consta do Diário do Investigador. 

Nesta, os alunos teriam, apenas, que responder a questões que incidem exclusivamente 

sobre os conceitos de fecundação e nidação, o que fizeram individualmente (portanto, sem 

qualquer partilha e discussão de opiniões) e socorrendo-se, mais uma vez, da informação 

contida num dos textos do manual adoptado.  

 Num ambiente de reduzida interactividade e recorrendo à sua exposição oral, a 

textos e a imagens do manual, a Carla procurou explicar os conceitos de ovulação, 

fecundação, divisão do ovo e nidação, transmitindo, igualmente, conhecimentos relativos 

ao desenvolvimento embrionário e fetal. O texto da página 125 do livro adoptado foi 

mesmo resumido pela docente e registado por alguns alunos no caderno diário. Os outros, 

pareciam, dadas as suas atitudes, evidenciar desinteresse pela aula, uma vez que já tinham 

arrumado os seus materiais na mochila e esperavam o toque de saída, conversando ou 

olhando através das janelas para o exterior. 

 O trabalho de casa consistia no preenchimento de um texto com lacunas, em que os 

alunos, mediante a aplicação dos conceitos já abordados, teriam que completar algumas 

frases sobre a reprodução humana. 
 

 A 3ª aula da professora Carla, referente ao tema – A reprodução humana: cuidados 

com a grávida e com o recém-nascido, não trouxe alterações relevantes ao tipo de aula 

anteriormente descrito. O recurso sistemático ao manual adoptado e as exposições da 

professora prevaleceram, num clima de aula pouco apelativo ao envolvimento dos alunos e 

em que estes, no geral, insistiam no incumprimento de regras de relacionamento escolar. 

 Pese embora tenham sido colocadas várias questões aos alunos no decorrer da aula, 

estas focalizaram-se nos conhecimentos científicos relativos à temática em foco, sendo 

abordadas de uma forma superficial e sem qualquer preocupação de cariz CTS. Questões 

relacionadas com a importância das ecografias e, mais uma vez, com a fecundação in vitro 

não mereceram aprofundamento, nem um tratamento naquela orientação. 

 Assim e após terem sido elicitadas algumas ideias dos alunos referentes aos 

cuidados que a mulher grávida deve ter, a docente deu indicações para que se concretizasse 

– individualmente – mais uma “actividade de discussão”, esta proposta pelo manual 

escolar. A actividade envolvia duas questões, que embora incidissem basicamente em 

conhecimentos poderiam constituir um bom ponto de partida para a discussão / reflexão, o 
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que efectivamente não aconteceu. A sua correcção fez-se oralmente, sendo enunciado, sem 

grande aprofundamento, um conjunto de regras relativas aos cuidados a ter durante a 

gravidez. À semelhança do que aconteceu nas aulas anteriores, a síntese dessas regras, que 

os alunos copiaram para o caderno diário, foi redigida no quadro pela Carla, a partir da 

leitura da informação do manual escolar. 

 Quanto aos cuidados a ter com o recém-nascido, a observação de imagens do 

manual, a leitura das respectivas legendas e a exposição oral da docente permitiram, 

também, enunciar um conjunto de regras que, de igual modo, foram sintetizadas pela Carla 

no quadro e registadas pelos alunos no caderno diário.  

 Na parte final da aula, um aluno questionou a professora sobre o significado de 

“fecundação in vitro”. A este propósito, verifique-se a resposta da docente e a orientação 

por si dada à questão no seguinte episódio extraído do Anexo 6: 
 Carla – é quando a fecundação não acontece naturalmente . é manipulada em laboratório . ora lê o 

texto que aparece nessa página (solicita a leitura do texto ao aluno que colocou a questão) 

A – (lê o texto do manual) 

Carla – percebeste? 

A – mais ou menos . portanto pode ser um casal que não consegue ter filhos naturalmente e com 

essas técnicas já pode conseguir 

 Carla – em muitos casos é mesmo assim . este tipo de fecundação permite ultrapassar certas 

dificuldades que o casal ou um dos dois pode ter ... agora abram o caderno de actividades . façam 

individualmente a actividade 17 (Anexo 6 – Diário do Investigador, 3ª aula, 07/05/2004). 

 O episódio anterior permite, mais uma vez, constatar que o manual escolar é 

utilizado para substituir a docente na exposição de conhecimentos. A questão colocada 

pelo aluno e a própria informação contida no texto lido, o qual consta do Diário do 

Investigador, necessitavam de uma exploração mais aprofundada e de uma abordagem de 

orientação CTS, o que não aconteceu. 

 No que se refere ao ambiente de Ensino / Aprendizagem, nesta terceira aula, aliás 

tal como aconteceu nas restantes, a agitação dos alunos e o barulho foram uma constante, o 

que levou a professora Carla, por várias vezes, a elevar o seu tom de voz e a sentar-se até 

que os “ânimos” se acalmassem. 
 

Feita a análise das três aulas anteriormente descritas e utilizando-se o Instrumento 

de Caracterização de Práticas Pedagógico-Didácticas com Orientação CTS (Vieira, 2003), 

também neste caso, não foi possível identificar qualquer episódio relevante que tornasse 
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visível a presença de pelo menos um dos indicadores das diferentes dimensões em foco. 

Contudo e para a caracterização das práticas didáctico-pedagógicas desta docente, seguiu-  

-se, como nos casos anteriores, as duas categorias do Instrumento de Caracterização de 

Práticas Pedagógico-Didácticas com Orientação CTS, atendendo-se às respectivas 

dimensões de análise e aos indicadores correspondentes. 

Categoria I – Perspectivas do Processo de Ensino / Aprendizagem 

 A – Ensino / Papel do Professor 

As práticas didáctico-pedagógicas da professora Carla configuram, em termos 

gerais, uma perspectiva de ensino por transmissão. Valorizaram-se, sobretudo, os 

conteúdos programáticos, em termos de conhecimentos científicos, que por várias vezes 

foram repetidos e que a docente, o manual escolar e as transparências veicularam de forma 

essencialmente expositiva. 

Num ensino efectivamente não contextualizado, ignorou-se a discussão de 

situações-problema que envolvem questões inter e transdisciplinares e, portanto, 

abordagens de índole CTS. As questões colocadas visavam basicamente a reprodução da 

informação transmitida, não sendo valorizados os erros do alunos, nem explorados com 

maior profundidade conceitos chave fundamentais. 

Quanto ao discurso da professora, foram identificadas algumas imprecisões 

científicas.  

 B – Aprendizagem / Papel do Aluno  

 Nas práticas da docente Carla, a aprendizagem foi encarada numa perspectiva 

meramente instrumental. Valorizou-se essencialmente o conhecimento disciplinar e a sua 

aquisição memorística, mediante processos de aprendizagem que não contemplaram, como 

já se referiu, a resolução de situações-problema de cariz CTS, nem a tomada de posições 

sobre questões controversas. Os alunos não foram chamados a debater ideias, a reflectir, a 

argumentar, a pesquisar, a cooperar, ..., limitando-se, apenas, a responder a algumas 

questões que a professora colocou, na maior parte das vezes, para reproduzirem os 

conhecimentos supostamente adquiridos. Sendo clara a preocupação da Carla com o 

“cumprimento dos conteúdos programáticos”, a informação a reter repetiu-se, por várias 

vezes, e foi por si sintetizada em súmulas que os alunos registaram no caderno diário, isto 

“para estudarem para o teste”. Estes registos, no entanto, nada acrescentaram à informação 

contida no manual escolar, antes a reproduziram. 
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 C – Concepção de: Trabalho Experimental, Ciência, Tecnologia, Cientista ... 

 As práticas didáctico-pedagógicas da Carla, para além de não recorrerem ao 

trabalho experimental, não contemplaram a Educação CTS. Transpareceram, antes de 

mais, uma visão internalista da Ciência, como corpo exacto e objectivo de conhecimentos, 

que não se dissocia da Tecnologia ou que a ignora. As inter-relações Ciência, Tecnologia e 

Sociedade não foram, portanto, sequer consideradas. 

 Encontrou-se, igualmente, ausente das suas práticas uma visão do cientista, numa 

imagem que se pretende mais humanizada, como alguém que é susceptível de ser 

influenciado no seu trabalho. 

Categoria II – Elementos de Concretização do Processo de Ensino / 

Aprendizagem 

 D – Actividades / Estratégias de Ensino / Aprendizagem 

 Prevaleceu a exposição oral da professora, mediada pelo questionamento focado 

nos conhecimentos científicos e pelo registo nos cadernos diários da informação a reter. 

 Não foram implementadas estratégias / actividades como debates, resolução de 

problemas, trabalho de grupo, entre outras, capazes de promoverem a interacção, a 

reflexão, a pesquisa, o trabalho cooperativo, ..., fundamentais em Educação CTS. 

 E – Recursos / Materiais Curriculares 

 O manual escolar, as transparências, as fichas de trabalho e o filme – únicos 

recursos / materiais utilizados, centraram-se basicamente nos conhecimentos científicos a 

transmitir e a sua exploração omitiu qualquer preocupação ou interacção de natureza CTS. 

O livro adoptado foi efectivamente encarado como o principal recurso didáctico. 

 Deste modo, não foram utilizados materiais como artigos de jornais, de revistas, de 

programas de rádio, de televisão e de computador ou outros recursos da comunidade 

relacionados com questões científicas e tecnológicas, nem se recorreu a materiais 

integrados em programas ou projectos concebidos numa perspectiva de inter-relação 

Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

 F – Ambiente de Ensino / Aprendizagem 

 O ambiente de sala de aula foi fortemente condicionado pelo reduzido 

envolvimento dos alunos nas actividades propostas e por algum alheamento da sua parte no 

que se refere ao cumprimento de regras e normas básicas de relacionamento escolar. 
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 As estratégias / actividades implementadas, no geral, não motivaram os alunos, 

nem surtiram efeito na sua responsabilização e na adopção de comportamentos e atitudes 

adequados a um trabalho construtivo e cooperativo, o que obrigava a docente a elevar, 

frequentemente, o seu tom de voz e, por exemplo, a pedir a alunos que saíssem da sala, 

como aconteceu na 1ª aula presenciada. 

 Com efeito, o ruído, as conversas em simultâneo sobre temas alheios aos da aula, a 

distracção de vários alunos que insistiam em observar o recreio através das janelas, 

algumas intervenções despropositadas dos alunos e o tom de voz da própria professora não 

propiciaram o ambiente de Ensino / Aprendizagem que se advoga em contextos de 

Educação CTS. 

 
4.5 - SÍNTESE COMPARATIVA 

 

Neste ponto, pretende-se apresentar uma síntese global das principais diferenças e 

semelhanças entre  os quatro casos estudados, relativamente às concepções sobre CTS das 

professoras colaboradoras e às respectivas práticas didáctico-pedagógicas presenciadas no 

âmbito da presente investigação, isto em função, também, dos dois níveis de ensino 

considerados (1º e 2º ciclos do Ensino Básico). 

Da análise dos dados recolhidos foi possível, de acordo com a metodologia do seu 

tratamento, definir algumas categorias de resposta referentes às concepções sobre CTS 

perfilhadas por duas ou mais professoras e, ainda, identificar ideias isoladas que não foram 

integradas em categorias de resposta, isto é, ideias idiossincráticas. Assim e no que se 

refere às primeiras, os dados recolhidos pelas entrevistas indiciam várias concepções que 

seguidamente se destacam. 

(i) concepção de Ciência como “corpo de conhecimentos ao serviço do Homem”: 

Professora Sílvia – Ciência como “ uma área da Sociedade [...] que tenta fazer os possíveis 

para melhorar as nossas condições de vida”, “no campo da saúde”, “no campo do trabalho” 

e “no campo da educação . também”. A Ciência “terá [...] que trabalhar teoricamente 

alguma coisa que a Tecnologia vai pôr na prática”. Professora Maria – a Ciência é “aquilo 

[...] no qual nós poderemos confiar . porque entrou já em tese”, mas um “conhecimento 

científico [...] sempre na perspectiva de que está aberto a toda a inovação e a todas as 

descobertas que poderão ser realizadas”. A Ciência como um campo de conhecimentos 
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aberto “e só assim é que ela pode ser encarada”, influencia-nos e acompanha-nos 

“permanentemente” e é “uma ajuda muito grande” nas “nossas convicções [...] na nossa 

regra de vida [...] até na própria maneira de . de ver o mundo . de contemplar o mundo . de 

olhar . de ver . de sentir . de agir”. Professora Elsa – a Ciência “é um conjunto de . 

informações . de pesquisas . de . conhecimentos que o Homem faz com o objectivo de 

servir o próprio Homem”. Professora Carla – a Ciência “como um conjunto de áreas que 

tentam conhecer não só o Homem mas tudo o que o rodeia . toda a natureza . todos os 

fenómenos [...]”; 

(ii) concepção de Tecnologia como “aplicação / concretização da Ciência”: 

Professora Sílvia – a Tecnologia é “a concretização da Ciência”. A “Tecnologia vai pôr na 

prática” o que a Ciência trabalha “teoricamente”. Professora Maria – a Tecnologia é 

definida como tudo o “que facilita . as condições do Homem . o viver do Homem”. A 

“Tecnologia apoia a Ciência” e faculta-lhe os “meios” que lhe permitem “ir mais . mais à 

frente”. Professora Elsa – a Tecnologia “serão todos os meios que estão ao alcance do 

Homem para servir essa Ciência . para aplicar essa Ciência”, também em benefício da 

Humanidade – meios aqui entendidos como instrumentos / “aparelhos”. Professora Carla – 

Tecnologia como “uma aplicação da Ciência para tentar conhecer ou para tentar descobrir 

os . fenómenos”; 

(iii) concepção de Ciência e Tecnologia como “áreas interligadas com influência na 

Sociedade”: Professora Sílvia – “não dissocio a Tecnologia da Ciência e também a Ciência 

da Tecnologia . e . e penso . pronto . também como já disse há bocado que elas influenciam 

imensamente o que se faz na Sociedade”. Professora Maria – entre Ciência e Tecnologia 

“há uma interdependência e uma interacção permanente . e isso origina . ahm . * que tenha 

grandes condições [...] graças à Ciência e à Tecnologia que nós hoje podemos ter 

condições de vida fabulosas . impensáveis há alguns anos atrás”. Professora Elsa – a 

Ciência e a Tecnologia “estão interligadas”, pois “a Ciência necessita da Tecnologia para 

poder evoluir”, “para poder ser aplicada” e “a Tecnologia sem a Ciência também não 

poderia evoluir”. Os “avanços médicos que a Ciência nos permite e a Tecnologia . tudo 

isto vai-se tornar uma maior eficiência . para o futuro . para a humanidade”. Professora 

Carla – “se não há evolução da Ciência também não há evolução da Tecnologia e se não há 

evolução da Tecnologia a Ciência também se calhar não vai ter grandes avanços”. A 

Ciência necessita dos “instrumentos” e “aparelhos”, isto é, necessita da Tecnologia, e esta 
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precisa dos “conhecimentos científicos” para poder avançar; “eu penso que a evolução da 

Ciência e a evolução da Tecnologia vai também condicionar toda a Sociedade”; 

(iv) concepção da Ciência e da Tecnologia “como domínios de benefício para a 

Sociedade”: Professora Sílvia – a Ciência contribui “para o melhoramento da Sociedade”; 

“claro que somos nós que beneficiamos com [...] essa interdependência entre a Ciência e a 

Tecnologia”. Professora Maria – é “[...] graças à Ciência e à Tecnologia que nós hoje 

podemos ter condições de vida fabulosas . impensáveis há alguns anos atrás”. A Ciência e 

a Tecnologia beneficiam a Sociedade, “tudo isto numa perspectiva positiva”. Professora 

Elsa – “eu acho que qualquer investigação científica . ahm . deve ser . ahm . com 

objectivos positivos . em beneficio da humanidade . ahm . acho que não deveria ser 

permitido . ou . investigar . ahm . em coisas que vão prejudicar de alguma maneira a 

humanidade”; 

(v) concepção de que “nem sempre as instituições e grupos de interesse particular 

têm influência sobre a Ciência”: Professora Elsa – esses grupos e instituições poderão 

influenciar a opinião pública, mas não conseguem demover os cientistas. Estes “podem e 

conseguem continuar com as suas investigações . com os seus projectos para a frente”, 

cabendo-lhes “sempre” a última decisão. Professora Carla – “embora tentem, nem sempre 

estas instituições ou grupos conseguem influenciar com êxito a condução de determinadas 

pesquisas”. 

No preenchimento do Questionário VOSTS, as duas docentes do 1º ciclo – 

professoras Sílvia e Maria – apresentaram, respectivamente, duas e seis respostas 

categorizadas como “ingénuas”. Na entrevista, a professora Sílvia alterou as suas respostas 

ingénuas para respostas do tipo “realista”. O mesmo aconteceu com a professora Maria, 

exceptuando-se uma resposta que foi alterada para a categoria “aceitável”. Quanto às 

professoras Elsa e Carla, do 2º ciclo do Ensino Básico, evidenciaram, no preenchimento do 

VOSTS, cinco e duas respostas do tipo “ingénuo”, respectivamente. Contudo, no decorrer 

da entrevista, a primeira docente manteve quatro respostas “ingénuas” e a segunda uma. 

Refira-se, ainda, que as quatro professoras colaboradoras revelaram na entrevista 

concepções “ingénuas” de Ciência, Tecnologia e da sua inter-relação com a Sociedade, 

pese embora tenham respondido de forma “aceitável” ou “realista” nos três itens do 

VOSTS correspondentes, isto à excepção da professora Elsa que também aí respondeu 

ingenuamente a um dos itens. 
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A análise dos dados recolhidos na entrevista permitiu, por outro lado, identificar 

ideias isoladas que não foram integradas em categorias de resposta. Trata-se de ideias 

“ingénuas” idiossincráticas sobre CTS, que a tabela da página seguinte salienta para cada 

professora colaboradora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 165

Tabela 4.9- Ideias Idiossincráticas sobre CTS de cada Professora Colaboradora. 
 

Professora Ideias Idiossincráticas 

A 

(Sílvia) 

(i) A “...Sociedade também define um pouco aquilo que . * se calhar o governo . aquilo que 

se calhar que se trata a nível da Ciência e aquilo que se precisa a nível da Tecnologia em 

função das características do país . da Sociedade” (item 3). Em função das necessidades da 

Sociedade, o governo e não aquela influencia “um pouco” a Ciência e a Tecnologia; 

(ii) Evidencia uma visão em parte ingénua da actividade do cientista ao considerar que este 

“tem a vantagem de contribuir para . para o melhoramento da sociedade”. 

B 

(Maria) 

(i) Uma única “entidade privada ou não privada [...] uma instância que . que devidamente 

organizada . concedida . preparada . regulará toda a investigação científica . de forma a que 

quando se trate de determinadas áreas que têm a ver com a vida humana . ahm . não . 

ultrapasse aquilo que lhe é permitido [...]” (item 6). 

C 

(Elsa) 

(i) O compromisso entre os efeitos positivos e negativos da Ciência e da Tecnologia “não faz 

sentido”. Os novos desenvolvimentos destas áreas só fazem sentido se não prejudicarem “de 

alguma maneira a humanidade” (item 9); 

(ii) A “opinião” científica é inteiramente baseada no conhecimento dos factos por parte dos 

cientistas e, como não é possível dispor de conhecimento sobre todos os factos, nem sempre 

se encontra consenso acerca dum determinado assunto. Isto “porque . os cientistas que 

estiverem . ahm . a tentar encontrar um consenso sobre um determinado assunto . ahm . eles 

vão tentar obter o máximo de conhecimento sobre esse assunto . e esse conhecimento não 

vai ser influenciável ou aliás a sua opinião não vai ser influenciável por valores morais ou . 

ou por motivos pessoais ou religiosos ou seja que motivos forem . eles vão tentar adquirir 

conhecimentos * mais profundos possíveis  e são esses conhecimentos que vão levar a uma 

opinião” (item 16); 

(iii) Evidencia uma visão estereotipada / ingénua de cientista e da sua actividade. O cientista 

é visto como pessoa “muito aérea”, “uma pessoa muito distraída”, mas com os valores de 

“uma pessoa normal”. Em termos profissionais, o cientista é “rigoroso”,  “perfeito”, 

“objectivo”, “rígido” e “sério”, sendo influenciado no seu trabalho apenas pelo aspecto 

financeiro. 

D 

(Carla) 

(i) As instituições ou grupos de interesse particular nem sempre conseguem influenciar com 

êxito a condução de determinadas pesquisas, mas, em seu entender, os cientistas não são os 

últimos a decidir. O poder de decisão, para esta professora, cabe também “ao governo”, “à 

sociedade” e “a tudo o que englobe o próprio projecto” e, inclusivamente, “ao cidadão 

comum”. Esta docente, ao perfilhar a ideia de que o cidadão comum, ainda que não 

organizado em grupos ou instituições, influencia os poderes de decisão, assume uma posição 

que indicia uma concepção que é ingénua e, neste caso, também idiossincrática (item 7). 
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Analisando-se a tabela anterior, pode-se afirmar que das quatro professoras 

colaboradoras, a professora Elsa, do 2º ciclo do Ensino Básico, é a docente que apresenta 

maior número de ideias ingénuas idiossincráticas. 

Comparando-se os casos estudados, mas agora no que diz respeito às práticas 

didáctico-pedagógicas das professoras envolvidas, destacam-se, seguidamente, os aspectos 

comuns e as principais diferenças. A súmula dos resultados obtidos é apresentada de 

acordo com as duas categorias do Instrumento de Caracterização de Práticas Pedagógico-   

-Didácticas com Orientação CTS (Vieira, 2003) e respectivas dimensões e contempla, 

igualmente, uma análise comparativa desses resultados no que se refere aos dois ciclos de 

ensino envolvidos (1º e 2º ciclos do Ensino Básico). 

Deste modo, atente-se, primeiramente, aos aspectos comuns a duas ou mais 

professoras. 

Categoria I – Perspectivas do Processo de Ensino / Aprendizagem 

A – Ensino / Papel do Professor 

(i) Ensino das Ciências internalista, não contextualizado, centrado na professora e 

na transmissão de conhecimentos científicos – Professoras Elsa e Carla; 

(ii) Ensino não expositivo, em que a professora assume um papel de orientadora, 

dinamizadora e em que transparece alguma preocupação de contextualização do processo 

de Ensino / Aprendizagem – Professoras Sílvia e Maria; 

(iii) Ensino com algumas imprecisões científicas – Professoras Elsa e Carla; 

(iv) Ensino em que não são valorizados e intencionalmente explorados os erros dos 

alunos – Professoras Maria, Elsa e Carla; 

(v) Ensino desprovido da discussão de questões socialmente relevantes, de natureza 

inter e transdisciplinar, que decorrem da necessidade de compreender o mundo na sua 

globalidade e complexidade – Professoras Sílvia, Maria, Elsa e Carla; 

(vi) Ensino com reduzida incidência em conceitos chave fundamentais – 

Professoras Maria, Elsa e Carla. 

B – Aprendizagem / Papel do Aluno 

(i) Aprendizagem encarada numa perspectiva meramente instrumental, valorizando-

-se essencialmente o conhecimento disciplinar e a sua aquisição memorística – Professoras 

Elsa e Carla; 
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(ii) Aprendizagem centrada no aluno, na promoção da sua iniciativa, autonomia e 

espírito cooperativo e, ainda, no estabelecimento de algumas relações com situações do seu 

quotidiano – Professoras Sílvia e Maria; 

(iii) Aprendizagem não focalizada na resolução de situações-problema de cariz CTS 

–  Professoras Sílvia, Maria, Elsa e Carla; 

(iv) Uso de capacidades de pensamento ligadas ao controlo de variáveis, sobretudo 

no trabalho de grupo e no desenvolvimento de actividades práticas experimentais – 

Professoras Sílvia e Maria. 

 C – Concepção de: Trabalho Experimental, Ciência, Tecnologia, Cientista ... 

(i) Recurso ao trabalho prático numa lógica meramente ilustrativa / demonstrativa – 

Professoras Maria e Elsa; 

(ii) Práticas que denotam uma visão internalista da Ciência, como corpo exacto / 

objectivo / definitivo de conhecimentos, que não se dissocia da Tecnologia ou que 

simplesmente a ignora – Professoras Elsa e Carla; 

(iii) Práticas que evidenciam uma visão da Ciência mais ligada à exploração do 

desconhecido e de coisas novas do que a um conjunto de verdades absolutas / 

inquestionáveis – Professoras Sílvia e Maria; 

(iv) Práticas que não transparecem a preocupação com uma visão do cientista, 

numa imagem que se pretende mais humanizada, como alguém que é susceptível de ser 

influenciado no seu trabalho – Professoras Sílvia, Elsa e Carla; 

(v) Práticas que não fazem referência à Tecnologia, nem contemplam as inter-         

-relações CTS – Professoras Sílvia, Elsa e Carla. 

Categoria II – Elementos de Concretização do Processo de Ensino / 

Aprendizagem 

 D – Actividades / Estratégias de Ensino / Aprendizagem 

(i) Prevalência da exposição oral da professora, apoiada pelo manual escolar, por 

transparências e mediada pelo questionamento focado nos conhecimentos científicos, 

seguindo-se o registo nos cadernos diários da informação a reter – Professoras Elsa e 

Carla; 

 (ii) Práticas que não recorrem a actividades / estratégias de simulação da realidade, 

como debates / discussões, pesquisa, trabalho de grupo, resolução de problemas, entre 

outras – Professoras Elsa e Carla; 
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 (iii) Práticas que não apelam ao uso sistemático do questionamento orientado para a 

promoção de capacidades de pensamento com adequado tempo de espera – Professoras 

Elsa e Carla; 

 (iv) Utilização de estratégias como trabalho de grupo, trabalho prático 

experimental, discussão de ideias e pesquisa no processo de ensino / aprendizagem das 

Ciências – Professoras Sílvia e Maria. 

 E – Recursos / Materiais Curriculares 

 (i) Utilização do manual escolar, transparências e fichas de trabalho, por forma a 

facilitar a transmissão de conhecimentos científicos, ignorando-se a inclusão de questões 

de natureza CTS – Professoras Elsa e Carla; 

 (ii) Práticas que não recorrem a materiais intencionalmente seleccionados / 

(re)elaborados para abordagens de índole CTS ou a materiais integrados em programas ou 

projectos concebidos nessa perspectiva – Professoras Sílvia, Maria, Elsa e Carla; 

 (iii) Práticas que não utilizam artigos de jornais, de revistas, de programas de rádio, 

de televisão e de computador ou outros recursos da comunidade relacionados com questões 

científicas e tecnológicas – Professoras Sílvia, Elsa e Carla. 

 F – Ambiente de Ensino / Aprendizagem 

 (i) Ambiente de empatia e aceitação da diversidade de alunos e das suas opiniões, 

do qual transparece uma relação afectuosa entre professora e alunos e, no geral, o 

cumprimento de regras de participação individual e de trabalho de grupo – Professoras 

Sílvia e Maria; 

 (ii) Ambiente propício à verbalização de ideias, à formulação de algumas questões, 

à reflexão, à argumentação de pontos de vista, bem como à promoção da cooperação, 

iniciativa e autonomia dos alunos – Professoras Sílvia e Maria; 

 (iii) Aulas caracterizadas por um clima de reduzida interactividade e em que nem 

sempre se reconheceu e aceitou a diversidade dos alunos e das suas opiniões – Professoras 

Elsa e Carla; 

 (iv) Ambiente pouco adequado à concentração, à reflexão, à discussão, ao trabalho 

cooperativo, sendo caracterizado, essencialmente, por um reduzido envolvimento dos 

alunos nas actividades propostas, pela distracção frequente de vários alunos e por 

conversas alheias aos temas das aulas – Professoras Elsa e Carla; 
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 (v) Ambiente que, no geral, se pautou pela ausência de oportunidades de 

exploração, compreensão e avaliação de inter-relações Ciência, Tecnologia e Sociedade – 

Professoras Sílvia, Maria, Elsa e Carla. 

Quanto às principais diferenças entre as quatro professoras e ainda no que se refere 

às suas práticas didáctico-pedagógicas, apresenta-se, seguidamente, a tabela 4.10. 
 

Tabela 4.10- Principais diferenças entre as Professoras Colaboradoras no que se 

refere às suas práticas didáctico-pedagógicas. 
 

Professora Principais diferenças 

A 

(Sílvia) 

Evidenciou um esforço constante de interacção que procurou estabelecer com os seus alunos e 

entre estes. Valorizou conceitos chave fundamentais relacionados com as temáticas em foco e 

o questionamento dirigido com adequados tempos de espera. Explorou intencionalmente os 

erros dos alunos. Promoveu a realização de trabalho experimental com algum “controlo de 

variáveis” e de acordo com guiões práticos por si apresentados. Estes foram estruturados tendo 

em vista o envolvimento dos alunos na própria concepção e concretização das actividades e 

transpareceram algum pluralismo metodológico. Não recorreu ao manual escolar. 

B 

(Maria) 

Pouca ênfase na exploração das ideias dos alunos e da informação por estes pesquisada. O 

trabalho prático, na maior parte dos casos, envolveu apenas alguns alunos. Recorreu à música 

e a “jogos de silêncio” para promover a concentração. Utilizou, na 2ª aula, um “jogo” de 

pergunta – resposta sobre conteúdos abordados em aulas anteriores e explorou, na última aula, 

situações vivenciadas pelos alunos numa saída que a turma fez ao exterior. Dessa aula, 

transpareceu uma preocupação em explorar, ainda que brevemente, uma “campanha de 

sensibilização” para a preservação do ambiente numa perspectiva CTS. O cientista surgiu, 

também, numa visão que pareceu humanizada. Valorizou a pesquisa de informação em 

revistas, jornais, enciclopédias, dicionários e na Internet. Os materiais / objectos utilizados nas 

actividades experimentais foram seleccionados e apresentados pelos próprios alunos, em 

função das suas pesquisas e propostas de actividades. O manual escolar foi utilizado, mas o de 

Língua Portuguesa e apenas uma vez, para se proceder à leitura de um pequeno texto. 

C 

(Elsa) 

Foi praticamente nulo o envolvimento dos alunos no trabalho prático experimental. Este foi 

concretizado pela professora ou por si esquematizado (por meio de transparências), de acordo 

com protocolos estereotipados contidos no manual escolar e radicados no suposto “Método 

Científico”. 

D 

(Carla) 

Não recorreu ao trabalho prático. Os alunos evidenciaram reduzido interesse pelas actividades 

/ estratégias implementadas e algum alheamento no que se refere ao cumprimento de regras e 

normas básicas de relacionamento escolar. 
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 Numa análise comparativa dos resultados obtidos, mas agora entre os dois ciclos de 

ensino considerados, constata-se que as práticas didáctico-pedagógicas das professoras do 

1º ciclo do Ensino Básico (Professoras Sílvia e Maria) apesar de, no geral, não 

contemplarem abordagens de cariz CTS, denotam algum esforço de implementação de um 

tipo de ensino que, de algum modo, se aproxima de perspectivas que actualmente têm sido 

advogadas em contextos de Educação CTS. Em termos globais, as professoras Sílvia e 

Maria evitaram a exposição de conhecimentos científicos; apostaram num papel activo dos 

alunos na construção das suas aprendizagens; valorizaram a pesquisa, o trabalho de grupo e 

o trabalho prático (embora com a professora Maria este tenha surgido numa lógica 

meramente ilustrativa); criaram ambientes propícios à aceitação da diversidade de alunos e 

das suas opiniões e em que estes tiveram oportunidade de reflectir, apresentar e argumentar 

algumas ideias. Nas suas práticas, surgiu, pois, uma visão da Ciência mais ligada à 

exploração do desconhecido e de coisas novas acerca do mundo do que propriamente a um 

conjunto de verdades absolutas / inquestionáveis. 

 Quanto ao 2º ciclo do Ensino Básico, as práticas observadas denotam, 

principalmente, um ensino internalista da Ciência, centrado no poder expositivo das 

professoras e num carácter instrumental das aprendizagens. Para além de se omitirem 

abordagens de índole CTS, valorizou-se, em grande medida, o conhecimento científico e a 

sua aquisição memorística. O manual escolar surgiu como o principal recurso didáctico, 

sendo explorado conjuntamente com transparências e fichas de trabalho e de acordo com 

um questionamento focalizado nos conhecimentos científicos a reter. As professoras Elsa e 

Carla não apelaram a actividades / estratégias de simulação da realidade, como o debate de 

ideias em contextos de resolução de problemas, a pesquisa, o trabalho de grupo, entre 

outras. Por outro lado, também não conseguiram criar um ambiente de aula motivador e de 

aceitação, propício à concentração, à reflexão, à apresentação e argumentação de pontos de 

vista. Trata-se, portanto, de práticas didáctico-pedagógicas que configuram um ensino de 

natureza transmissiva e, como tal, um ensino que se distancia dos propósitos da Educação 

CTS. 

 No que se refere a pontos comuns, em nenhum dos dois ciclos de ensino se 

valorizou a discussão de questões socialmente relevantes, de natureza inter e 

transdisciplinar, pelo que não foram criadas oportunidades de exploração, compreensão e 

avaliação de inter-relações Ciência, Tecnologia e Sociedade. Nesse sentido, também não se 
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recorreu a materiais intencionalmente seleccionados / (re)elaborados para abordagens de 

índole CTS ou a materiais integrados em programas ou projectos concebidos nessa 

perspectiva. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

 
Deste quinto e último capítulo constam quatro secções. A primeira apresenta as 

principais conclusões, formuladas em função das questões da presente investigação. Nas 

secções dois e três incluem-se, respectivamente, as implicações dos resultados deste estudo 

e as suas limitações. Na quarta e última secção, sugerem-se algumas investigações 

consideradas relevantes e que decorrem do estudo desenvolvido.  

 
5.1- PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

Recorde-se, nesta secção, que este estudo teve como finalidade contribuir para a 

compreensão da relação entre as concepções CTS de professores do Ensino Básico 

Português, nomeadamente do 1º e 2º ciclos, e as práticas didáctico-pedagógicas que 

implementam no ensino das Ciências. 

De acordo com esta finalidade e em função do quadro teórico de referência 

(apresentado no segundo capítulo deste trabalho), pretendeu-se dar resposta a três questões 

de investigação que, para facilitar a apresentação das principais conclusões, serão, aqui, 

novamente enunciadas: 

(i) Que concepções sobre CTS possuem os professores do 1º e 2º ciclos do Ensino 

Básico envolvidos no estudo? 

(ii) Qual a importância que estes professores atribuem à interacção Ciência-            

-Tecnologia e Sociedade no desenvolvimento das suas práticas didáctico-pedagógicas? 

(iii) Que relação é possível estabelecer entre as concepções sobre CTS dos 

professores do 1º e 2º ciclos do Ensino Básico envolvidos e as práticas didáctico-                

-pedagógicas que implementam? 

Para cada uma destas questões, apresenta-se, seguidamente, uma síntese conclusiva. 

Começa-se, justamente, pelas concepções sobre CTS das professoras envolvidas, para se 

passar, logo em seguida, às suas práticas didáctico-pedagógicas também num enfoque 

CTS. Por fim, focaliza-se a atenção nas principais conclusões relativas à terceira questão 

de investigação, isto é, à relação entre as concepções sobre CTS das docentes 



 173

colaboradoras e as práticas didáctico-pedagógicas que implementam no ensino das 

Ciências. 
 

 Concepções das Professoras Colaboradoras sobre CTS 

No que diz respeito à primeira questão desta investigação, os resultados obtidos e 

apresentados no capítulo quarto deste trabalho apontam para várias concepções sobre CTS 

reveladas pelas professoras colaboradoras não consentâneas com o actual empreendimento 

científico. De facto, as quatro docentes do estudo encararam a Ciência como “corpo de 

conhecimentos ao serviço do Homem”; a Tecnologia como “aplicação / concretização da 

Ciência”; e a Ciência e a Tecnologia como “domínios de benefício” para a própria 

Sociedade. Estas concepções de tipo “ingénuo” sobre Ciência, Tecnologia e sobre a inter-  

-relação destas duas áreas e a Sociedade foram reveladas pelas quatro professoras na 

entrevista, isto apesar de terem respondido de forma “aceitável” ou “realista” nos três itens 

do VOSTS correspondentes, exceptuando-se a professora Elsa que também aí respondeu a 

um dos itens de forma “ingénua”. 

Por outro lado, para as duas professoras do 2º ciclo do Ensino Básico, professoras C 

e D, respectivamente Elsa e Carla, “nem sempre as instituições e grupos de interesse 

particular têm influência sobre a Ciência” – o que corresponde a uma posição que indicia 

uma concepção também de tipo “ingénuo”. 

Ainda que no preenchimento do Questionário VOSTS o número de respostas 

“ingénuas” tenha sido semelhante nos dois níveis de ensino envolvidos (no total, oito no 1º 

ciclo e sete no 2º), aquando da entrevista, foram as professoras C e D, do 2º ciclo do 

Ensino Básico, que revelaram maior número de ideias de tipo “ingénuo”. A professora C – 

Elsa – foi, inclusivamente, a que evidenciou mais ideias ingénuas idiossincráticas – três. 

Para esta docente, “não faz sentido” o compromisso entre os efeitos positivos e negativos 

da Ciência e da Tecnologia, uma vez que os avanços nestas duas áreas não devem 

prejudicar de maneira alguma a humanidade. Os cientistas, no seu dizer, não são 

influenciáveis “por valores morais ou . ou por motivos pessoais ou religiosos ou seja que 

motivos forem”, pautando a sua actividade por critérios de rigor, perfeição, objectividade, 

rigidez e seriedade. Quanto à opinião científica, a professora C considera que é 

inteiramente baseada no conhecimento dos factos, pelo que não sendo possível dispor de 

conhecimento sobre todos os factos, nem sempre se consegue o consenso acerca de 

determinados assuntos. 
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Durante a entrevista e apesar de ter sido identificado um maior número de respostas 

de tipo “ingénuo” no 2º ciclo do Ensino Básico, foram defendidas, nos dois níveis de 

ensino, aliás como já se referiu, concepções ingénuas sobre CTS. A Ciência e a Tecnologia 

foram encaradas, respectivamente, como corpo comprovado de conhecimentos e como a 

sua aplicação, numa perspectiva em que estas duas áreas constituem um único 

empreendimento – Tecnociência – com repercussões na Sociedade, sobretudo, por se 

tratarem de “domínios de benefício” para a própria Humanidade. As professoras parecem, 

no geral, possuir uma imagem de Ciência neutra, linear e dogmática, em que o 

conhecimento científico surge como um produto acabado, cuja construção emerge como 

inquestionável, incontroversa e independente de condicionalismos sociais. Também a 

actividade do cientista foi vista por professoras de ambos os ciclos de uma forma idealista 

ou ingénua, ao defenderem que o cientista “tem a vantagem de contribuir para . para o 

melhoramento da Sociedade” (1º ciclo, professora A) e que apenas é influenciado pelo 

aspecto financeiro, sendo, no seu trabalho, “rigoroso”, “perfeito”, “objectivo” e “sério” (2º 

ciclo, professora C). Para esta última professora e ainda numa visão estereotipada / 

ingénua, o cientista é uma pessoa “muito aérea” e “distraída”, mas com os valores de “uma 

pessoa normal”. Estas concepções parecem aproximar-se de uma visão positivista da 

Ciência, segundo a qual as teorias científicas se sobrepõem a valores, motivações e 

interesses pessoais e em que a tónica é colocada no estudo de leis, princípios, definições e 

fórmulas.  

As conclusões apresentadas, no que concerne às concepções sobre CTS das 

professoras colaboradoras, corroboram os resultados obtidos noutros estudos, de que são 

exemplo os de Fleming (1987), Paixão (1998) e Vieira (2003). De facto, o quadro de 

concepções aqui caracterizado reforça os principais resultados apurados com os 

instrumentos VOSTS e o TBA-STS em investigações sobre as concepções de professores 

relativamente à Ciência, Tecnologia e Sociedade, tal como no capítulo dois se salientou de 

acordo com Acevedo-Díaz (2001b) e Acevedo-Díaz, Vázquez-Alonso, Acevedo-Romero e 

Manassero-Mas (2002). Para além destes e de outros autores, também DeBoer (2000), 

Bueno (2003), Santos (2001), Vieira e Martins (2004) reforçam a existência de concepções 

inadequadas por parte dos professores sobre a natureza da Ciência, em especial numa 

perspectiva de inter-relação Ciência, Tecnologia e Sociedade, concepções que os 
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resultados da investigação têm permitido evidenciar e que também este estudo vem 

confirmar.  
  
Importância atribuída pelas Professoras Colaboradoras à interacção Ciência-            

-Tecnologia e Sociedade no desenvolvimento das suas práticas didáctico-pedagógicas  

No que se refere à segunda questão do estudo, os resultados obtidos permitem 

concluir que as práticas didáctico-pedagógicas das quatro professoras colaboradoras não 

contemplaram, pelo menos de modo explícito, uma orientação CTS. Em nenhum dos dois 

ciclos de ensino envolvidos (1º e 2º ciclos do Ensino Básico) se valorizou intencionalmente 

a discussão de questões socialmente relevantes, integradas na resolução de situações-         

-problema de pendor inter e transdisciplinar. Portanto, em termos globais, nenhuma das 

quatro docentes atribuiu verdadeiramente importância à interacção Ciência, Tecnologia e 

Sociedade no desenvolvimento das suas práticas didáctico-pedagógicas. 

Relativamente ao 1º ciclo do Ensino Básico, constatou-se, no entanto, alguma 

preocupação, por parte das docentes Sílvia e Maria, em implementar práticas didáctico-      

-pedagógicas que, em alguns aspectos, se coadunam com perspectivas que actualmente têm 

sido defendidas para o ensino das Ciências. De facto e tendo em conta o Instrumento de 

Caracterização de Práticas Pedagógico-Didácticas com Orientação CTS (Vieira, 2003), as 

professoras do 1º ciclo, no geral, evitaram a transmissão de conhecimentos científicos e 

apostaram, antes, na pesquisa, no trabalho de grupo, no trabalho prático e na discussão de 

ideias. Deste modo, os alunos assumiram um papel activo na construção das suas 

aprendizagens, evidenciando alguma iniciativa, autonomia e espírito cooperativo. Quanto 

ao ambiente de ensino / aprendizagem, foram criadas oportunidades para os alunos 

reflectirem, apresentarem e tomarem posições, em climas de aula caracterizados pela 

aceitação da diversidade de alunos e das suas opiniões e por uma relação afectuosa entre 

professoras e alunos. 

No que diz respeito ao 2º ciclo do Ensino Básico, as práticas didáctico-pedagógicas 

das professoras Elsa e Carla, para além de não contemplarem uma orientação CTS, 

transpareceram um ensino internalista da Ciência, focalizado na transmissão de 

conhecimentos científicos e na sua memorização. A Ciência foi encarada por estas 

docentes como um corpo exacto / objectivo / definitivo de conhecimentos e a sua 

aprendizagem assumiu um carácter essencialmente disciplinar. Esta perspectiva do 

processo de ensino / aprendizagem, subjacente às práticas didáctico-pedagógicas das duas 
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professoras do 2º ciclo, concretizou-se mediante a utilização de transparências, fichas de 

trabalho e do manual escolar, aqui encarado como o principal recurso didáctico. A sua 

exploração fez-se de acordo com um questionamento centrado nos conhecimentos 

científicos e sem apelar ao uso de capacidades de pensamento ou mesmo a atitudes e 

valores, portanto, ao desenvolvimento de competências. Não foram valorizadas actividades 

/ estratégias de ensino / aprendizagem de simulação da realidade, como o debate de ideias, 

a pesquisa, o trabalho de grupo, a resolução de situações-problema, entre outras. Quanto ao 

ambiente de ensino / aprendizagem, as aulas das professoras Elsa e Carla caracterizaram-   

-se, em termos gerais, pelo reduzido envolvimento dos alunos, por pouca interactividade e 

pela ausência de condições propícias à aceitação da diversidade de alunos e das suas 

opiniões. Com efeito, o ruído, as conversas em simultâneo sobre assuntos alheios aos da 

aula, a distracção de vários alunos e algumas das suas intervenções criaram um ambiente 

que se revelou, em ambos os casos, pouco adequado à concentração, à reflexão, à partilha e 

argumentação de pontos de vista, bem como ao trabalho cooperativo. 
 

Para finalizar este ponto relativo à segunda questão do estudo, apresentam-se, 

ainda, as principais conclusões referentes às práticas didáctico-pedagógicas de cada uma 

das quatro professoras colaboradoras, tendo presente os indicadores do Instrumento de 

Caracterização de Práticas Pedagógico-Didácticas com Orientação CTS (Vieira, 2003). 
 

Professora A – Sílvia 

As práticas didáctico-pedagógicas da professora Sílvia (1º ciclo do Ensino Básico) 

deram ênfase ao papel activo dos alunos na construção das suas aprendizagens e 

transpareceram uma concepção de Ciência mais ligada à exploração do desconhecido e de 

coisas novas do que a um conjunto de verdades absolutas / inquestionáveis. Com efeito e 

apesar de não ter sido contemplada uma orientação CTS, as práticas desta docente 

evidenciaram um esforço constante de interacção entre alunos e entre estes e a professora, 

apelaram à pesquisa, ao trabalho de grupo e ao uso de capacidades de pensamento, 

sobretudo no desenvolvimento e exploração de actividades práticas experimentais. Na 

verdade, a realização de trabalho prático experimental, com algum controlo de variáveis, 

constituiu uma das principais preocupações desta professora, de tal forma que o ensino das 

Ciências pareceu aqui limitar-se à sua planificação e concretização. Essas actividades 

práticas não surgiram, contudo, em contextos de resolução de situações-problema, antes se 

estruturaram a partir de material de uso corrente apresentado no início de cada aula pela 
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Sílvia e em função de guiões por esta construídos. Estes guiões de “experiências” foram, 

no entanto, concebidos numa perspectiva de envolvimento dos alunos no processo de 

ensino / aprendizagem. 

A valorização de conceitos chave fundamentais relacionados com os temas 

tratados, a exploração intencional dos erros dos alunos e alguma preocupação em articular 

as aprendizagens com situações do real foram, também, contemplados nas práticas 

didáctico-pedagógicas da professora Sílvia. Quanto ao ambiente de ensino / aprendizagem, 

as aulas desta docente caracterizaram-se por um clima de empatia, aceitação, 

interactividade e respeito mútuo. Nesse sentido, foram proporcionadas oportunidades de 

reflexão, partilha e argumentação de ideias. 

Portanto, muito embora as práticas didáctico-pedagógicas da professora Sílvia não 

tenham feito qualquer referência, pelo menos de modo explícito, à inter-relação Ciência, 

Tecnologia e Sociedade, conclui-se, pelo exposto, que se aproximam, em alguns aspectos, 

das perspectivas de ensino que têm sido recentemente defendidas, como o Ensino Por 

Mudança Conceptual – EMC e o Ensino Por Pesquisa – EPP. 
 

Professora B – Maria 

A professora Maria – do 1º ciclo do Ensino Básico, no geral, pareceu empenhar-se 

em promover um papel activo dos alunos na construção das suas aprendizagens, mediante 

a implementação de actividades / estratégias de ensino / aprendizagem das Ciências como 

o trabalho de grupo, a pesquisa, a discussão de ideias e o trabalho prático, embora este 

tenha surgido numa perspectiva meramente ilustrativa e, na maior parte dos casos, tenha 

envolvido apenas alguns alunos.  

Num ambiente de sala de aula caracterizado pela empatia, aceitação e pelo respeito 

por regras de participação individual e de trabalho de grupo, os alunos foram solicitados a 

pesquisar informação, a reflectir, partilhar e discutir ideias e, ainda, a apresentar e 

concretizar propostas de actividades. Por outro lado, foram estabelecidas algumas relações 

com situações do quotidiano dos alunos, pelo que as aprendizagens nem sempre surgiram 

numa perspectiva meramente disciplinar ou instrumental. A concepção de Ciência 

subjacente às aulas da professora Maria pareceu associar-se à exploração do mundo e do 

desconhecido e o cientista foi encarado numa visão humanizada, como alguém que 

necessita de apoio no seu trabalho e que também aí é influenciado.  
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Apesar dos aspectos anteriormente realçados e embora a docente tenha explorado, 

na primeira parte da terceira aula observada, a participação dos alunos numa “campanha de 

sensibilização para a preservação do ambiente” procurando relacionar a Ciência com a 

Tecnologia e a Sociedade, esta não foi, contudo, a orientação seguida pela professora 

Maria na generalidade das suas práticas de ensino. As suas aulas não se estruturaram, na 

realidade, a partir da exploração de situações-problema de pendor CTS, nem tão pouco 

promoveram a discussão sobre questões de natureza inter e transdisciplinar, decorrentes da 

necessidade de compreensão do mundo na sua globalidade e complexidade. 

Por outro lado, foi reduzida a exploração / discussão das ideias defendidas ou 

pesquisadas pelos alunos, principalmente quando estas eram apresentadas no grupo-turma, 

bem como das actividades práticas desenvolvidas. Não foram, deste modo, criadas 

oportunidades para se aprofundarem conceitos chave fundamentais ou para se 

identificarem e analisarem situações de erro evidenciadas pelos alunos. 

Pode, então, concluir-se que as práticas didáctico-pedagógicas da professora Maria 

evidenciaram alguns atributos consentâneos com as perspectivas de ensino mais 

contemporâneas, como o Ensino Por Pesquisa – EPP, contudo, não pareceram incidir, pelo 

menos explicitamente, na exploração de inter-relações Ciência, Tecnologia e Sociedade. 
 

Professora C – Elsa 

As práticas didáctico-pedagógicas da professora Elsa (2º ciclo do Ensino Básico) 

foram essencialmente de natureza transmissiva. Centraram-se nos conhecimentos 

científicos a memorizar pelos alunos e no poder expositivo da docente, transparecendo 

uma preocupação de carácter disciplinar / instrumental no que se refere às aprendizagens. 

Nas três aulas observadas, prevaleceu uma visão internalista da Ciência, sendo o 

conhecimento científico encarado como absoluto / definitivo e externo aos próprios alunos. 

A Tecnologia, por sua vez, não foi dissociada da Ciência ou, simplesmente, foi ignorada, o 

que também aconteceu com as inter-relações Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

Para além da exposição oral da docente, predominou o recurso ao manual escolar e 

a transparências, cuja exploração se fez mediante um questionamento centrado no domínio 

conceptual (com questões, em geral, rápidas e, por vezes, ambíguas), seguindo-se o registo 

nos cadernos diários da informação considerada relevante. O recurso a actividades práticas 

experimentais foi muito reduzido, centrou-se na professora e surgiu com um propósito 

meramente demonstrativo. Por outro lado, foram identificadas imprecisões científicas no 
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discurso desta docente e não se constatou, da sua parte, a preocupação em explorar 

intencionalmente os erros dos alunos ou em identificar as suas concepções alternativas. 

Apesar da empatia entre professora e alunos, em termos gerais, o ambiente de 

ensino / aprendizagem pautou-se por uma reduzida interactividade. A distracção frequente 

de vários alunos e a conversa sobre assuntos alheios aos temas das aulas pareceram indicar 

um reduzido envolvimento destes nas actividades concretizadas e contribuíram para um 

clima de aula pouco favorável à atenção / concentração, reflexão, discussão e cooperação.  

Em conclusão, as práticas didáctico-pedagógicas da professora Elsa configuram 

uma perspectiva de ensino não contextualizado, desprovido da discussão de questões de 

índole CTS – um ensino que não permitiu aos alunos construir conceitos e reflectir sobre 

os processos da Ciência e da Tecnologia e sobre a inter-relação destas duas áreas e a 

Sociedade. Trata-se de práticas didáctico-pedagógicas que, sendo consentâneas com a 

perspectiva de Ensino Por Transmissão – EPT, se distanciam das exigências e propósitos 

da Educação CTS. 
 

Professora D – Carla 

As práticas didáctico-pedagógicas da professora Carla, a leccionar no 2º ciclo do 

Ensino Básico, no seu primeiro ano de serviço, revelaram características consentâneas com 

a maior parte dos atributos do Ensino Por Transmissão – EPT. Centraram-se 

fundamentalmente na aquisição memorística de conteúdos programáticos, em termos de 

conhecimentos científicos, veiculados de forma expositiva pela docente e várias vezes 

repetidos com a ajuda de transparências, de fichas de trabalho e, sobretudo, do manual 

escolar. 

Não foram implementadas estratégias / actividades como debates, trabalhos de 

grupo, resolução de problemas, pesquisas, ..., fundamentais na promoção de capacidades 

de pensamento e na construção das aprendizagens. Estas surgiram numa perspectiva 

meramente instrumental, tendo os alunos sido solicitados, essencialmente, a reproduzir a 

informação transmitida, isto mediante um questionamento focado nos conhecimentos 

científicos.  

Por outro lado, não foi dada importância nem à exploração dos erros dos alunos, 

nem à identificação das suas concepções alternativas. Também o ambiente de ensino / 

aprendizagem se revelou pouco propício à construção das aprendizagens. As intervenções 

despropositadas de vários alunos, a sua distracção e as conversas em paralelo apontavam 
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para o desinteresse e reduzido envolvimento da generalidade da turma no que se refere às 

actividades desenvolvidas. 

 De facto, as práticas didáctico-pedagógicas da professora Carla, para além dos 

atributos já referidos, não contemplaram uma orientação CTS, antes tiveram subjacente 

uma visão internalista da Ciência que não considerou, desse modo, as interacções Ciência, 

Tecnologia e Sociedade. Pelo exposto, conclui-se que as práticas didáctico-pedagógicas 

desta docente não são consonantes com as perspectivas que mais recentemente têm sido 

advogadas para o ensino das Ciências. Enquadram-se, como já se referiu, numa perspectiva 

de Ensino Por Transmissão, distanciando-se, pois, das finalidades da Educação CTS. 

Os resultados da presente investigação, no que diz respeito às práticas didáctico-     

-pedagógicas das professoras colaboradoras, são consentâneos com o que tem sido referido 

por vários autores, de que são exemplo Solbes e Vilches (1997), Acevedo-Díaz (2001a) e 

Cachapuz e colaboradores (2002). Para estes, os professores, em geral, não relevam os 

aspectos interactivos CTS como elementos necessários e, por essa razão, não veiculam 

uma visão contextualizada da Ciência, pelo que só um reduzido número de docentes 

reflecte, nas suas práticas de ensino, intenções de cariz CTS. Por outro lado, a perspectiva 

de ensino que prevaleceu nas práticas didáctico-pedagógicas das professoras do 2º ciclo do 

Ensino Básico, é aquela que autores como Porlán e Martín (1997), Bueno (1998), Charpak 

(1999), Porlán, Rivero e Martín (2000), DeBoer (2000), Cachapuz e colaboradores (2002), 

Caamaño e Martins (2002) e Martins (2004) consideram que continua a imperar na 

realidade das salas de aula de Ciências – o Ensino Por Transmissão (EPT). Nesse sentido, 

este estudo reforça alguns aspectos já realçados em estudos anteriores, como por exemplo 

os de Gallagher (1991), Bueno (1998), Paixão (1998) e Vieira (2003), aspectos como a 

grande importância que muitos professores atribuem aos conteúdos programáticos, numa 

lógica disciplinar de reprodução do conhecimento; o recurso excessivo e de forma acrítica 

ao manual escolar, especialmente no 2º ciclo do Ensino Básico; o reduzido protagonismo 

dos alunos na construção das suas aprendizagens e a ausência de condições propícias ao 

desenvolvimento do raciocínio / capacidades de pensamento e ao trabalho cooperativo. 

Com efeito e no que se refere à aprendizagem e ao papel do aluno, os resultados 

relativos às práticas didáctico-pedagógicas das duas professoras do 2º ciclo evidenciam 

características que se coadunam com um conjunto de atributos que, de acordo com autores 

como Krajcik (1993), os principais resultados das investigações em didáctica das Ciências 
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têm permitido salientar, nomeadamente os seguintes: i) a aprendizagem radica, sobretudo, 

na memorização acrítica de factos, conceitos, princípios, ..., sendo os alunos solicitados a 

reproduzi-los, nos momentos de avaliação, e raramente chamados a resolver problemas do 

seu quotidiano e de interesse social, para os quais tenham que mobilizar conhecimentos 

anteriores, descrever e explicar diferentes situações e acontecimentos, bem como prever a 

sua evolução; ii) falta aos alunos uma compreensão científica e tecnológica, que a escola 

ainda não conseguiu desenvolver, que possa ser utilizada na resolução desses problemas; 

iii) os alunos, em termos gerais, não se encontram motivados pela aprendizagem das 

Ciências; e iv) a excessiva valorização da aprendizagem conceptual não resolve a 

desmotivação dos alunos, antes a acentua, nem promove capacidades de pensamento. 

Genericamente e considerando tudo o que já se referiu, em nenhum dos dois ciclos 

de ensino foram, verdadeiramente, criadas oportunidades de exploração, compreensão e 

avaliação de inter-relações Ciência, Tecnologia e Sociedade. Deste modo, a importância 

que a orientação CTS tem assumido na investigação em Didáctica das Ciências e nas 

perspectivas que mais recentemente têm sido defendidas para o seu ensino não 

transpareceu das práticas didáctico-pedagógicas anteriormente caracterizadas. Tal situação 

poderá apontar para uma insuficiente formação, por parte destas docentes, no que se refere 

a este importante domínio educacional. 
 

Relação entre as concepções sobre CTS das Professoras Colaboradoras e as práticas 

didáctico-pedagógicas que implementam no ensino das Ciências 

As quatro professoras colaboradoras evidenciaram, como já se referiu, concepções 

ingénuas de Ciência, Tecnologia e da inter-relação destas duas áreas e a Sociedade. Por 

outro lado e no que se refere às suas práticas didáctico-pedagógicas, não contemplaram, 

pelo menos de modo explícito ou intencional, uma orientação CTS. Pese embora esta 

constatação pareça indiciar uma possível relação entre as concepções reveladas pelas 

docentes e o tipo de práticas de ensino presenciadas, na verdade, numa análise mais 

cuidada, os resultados obtidos, só por si, não o permitem fundamentar. Senão, atente-se aos 

seguintes aspectos: (i) as duas professoras do 1º ciclo do Ensino Básico – Sílvia e Maria, 

com menor número de concepções ingénuas sobre CTS (na entrevista e no que diz respeito 

ao Questionário VOSTS, apresentaram, somente, respostas “aceitáveis” e/ou “realistas”), 

apesar de não terem estruturado as suas práticas de ensino numa perspectiva de inter-         

-relação Ciência, Tecnologia e Sociedade, desenvolveram práticas didáctico-pedagógicas 
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que, em vários aspectos, se aproximaram do que tem sido advogado para contextos de 

Educação CTS; (ii) a professora Elsa (2º ciclo), com maior número de concepções 

ingénuas sobre CTS, implementou práticas didáctico-pedagógicas características de um 

ensino transmissivo, o que parece ser consentâneo com a visão internalista da Ciência que 

evidenciou; e (iii) a professora Carla – também do 2º ciclo do Ensino Básico, revelou um 

reduzido número de concepções ingénuas no que se refere ao VOSTS, uma vez que na 

entrevista respondeu de forma ingénua apenas a um dos seus itens. Contudo, esta docente 

principiante não transpareceu nas suas práticas de ensino qualquer preocupação de cariz 

CTS. Apesar das suas respostas “realistas” e “aceitáveis” à quase totalidade das questões 

do questionário sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade, as suas práticas didáctico-              

-pedagógicas, para além de terem subjacente uma visão internalista da Ciência (esta foi 

encarada como neutra, objectiva e dogmática), configuraram uma perspectiva de Ensino 

Por Transmissão – EPT, distanciando-se, desse modo, das finalidades e exigências da 

Educação CTS. 

Ora se, por um lado, nos três primeiros casos (professoras A, B e C), as concepções 

evidenciadas parecem estar, de algum modo, relacionadas com o tipo de práticas de ensino 

concretizadas, por outro lado, no que diz respeito à professora D – Carla, o elevado número 

de respostas “aceitáveis” e “realistas” desta docente ao Questionário VOSTS não 

correspondeu aos atributos das práticas observadas. 

Na verdade, a controvérsia que a literatura tem permitido realçar no que concerne à 

relação entre as concepções e práticas sobre CTS dos professores parece, de certa maneira, 

estar patenteada nos resultados do presente estudo. De facto, se para as professoras A, B e 

C é possível estabelecer-se uma relação entre as suas concepções sobre CTS e a natureza 

das práticas didáctico-pedagógicas por si implementadas, aliás o que é consonante com o 

que tem sido defendido por autores como Brickhouse (1990), Gallagher (1991), Hewson e 

outros (1995), Porlán e Rivero (1998), Pórlan e Martín (1997), Porlán, Rivero e Martín 

(1998), Praia e Coelho (1998), Fernandéz, Gil-Pérez, Carrascosa, Cachapuz e Praia (2002) 

e Bueno (2003), já no caso da professora D essa relação não se afigura evidente. Neste 

sentido, autores como Lederman (1992; 1999) têm referido que muitos professores embora 

possuam concepções aceitáveis não as transparecem nas suas práticas de ensino. Por outro 

lado, os resultados obtidos, no que se refere à professora D – Carla (que estava no seu 

primeiro ano de serviço) parecem também corroborar o que recentemente foi defendido por 
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Luft, Roehrig e Patterson (2003), num estudo que realizaram com professores principiantes 

e no qual concluíram que a relação entre as concepções destes professores e as suas 

práticas ainda permanece indefinida. Embora, neste caso, parece não existir relação entre 

as concepções sobre CTS da docente Carla e as práticas didáctico-pedagógicas por si 

implementadas. 

Efectivamente e de acordo com Acevedo-Díaz e outros (2004), na Didáctica das 

Ciências têm sido transmitidos como mitos determinadas crenças que a investigação 

realizada ainda não permitiu sustentar. Um desses mitos corresponde justamente à suposta 

relação entre as práticas dos professores de Ciências e as suas concepções sobre a natureza 

da Ciência. Para estes autores, os estudos desenvolvidos mostram que essa relação não é 

linear e que a problemática abordada é realmente mais complexa. Os resultados desta 

investigação também o parecem indicar. De facto e no dizer de investigadores como 

Canavarro (2000), Schwartz e Lederman (2002), Acevedo-Díaz e outros (2004), Galvão e 

Freire (2004), Martín-Díaz, Gutiérrez-Julián e Gómez-Crespo (2004), existem outros 

factores que, para além das concepções dos professores, também poderão ser 

determinantes no tipo de práticas de ensino a adoptar, como sejam o conhecimento 

didáctico que os docentes possuem, os programas, os materiais / recursos disponíveis e, até 

mesmo, a própria resistência dos professores à inovação. 

Pelo exposto e genericamente, não parece fundamentada uma relação clara ou a 

ausência dela entre as concepções evidenciadas pelas professoras colaboradoras sobre CTS 

e as práticas didáctico-pedagógicas anteriormente caracterizadas. 

 
5.2- IMPLICAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO 

 

De acordo com os resultados e conclusões apresentados, apontam-se algumas 

implicações, primeiro, para a investigação em Educação em Ciências e, depois, para a 

formação de professores.  

Com efeito, o presente estudo ao investigar as concepções e práticas de professores 

sobre CTS e as relações entre umas e outras constitui um contributo, ainda que modesto, 

para a compreensão dessa relação e para o aprofundamento do que Paixão (1998) 

denomina de “conteúdo empírico da Didáctica das Ciências”. Na verdade, os resultados 

obtidos salientam a complexidade do objecto de estudo e reforçam a necessidade de se 
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continuar a desenvolver investigações sobre as concepções e práticas dos professores num 

enfoque CTS, por forma a conseguir-se uma “maior consistência” e mais “dados empíricos 

para a consolidação teórica deste campo” (Vieira, 2003). Esta tem sido, aliás, uma 

recomendação também de outros investigadores, de que são exemplo Acevedo-Díaz e 

outros (2002). 
  
Por outro lado e uma vez que a síntese conclusiva apresentada na secção anterior 

realça a existência de concepções ingénuas sobre CTS reveladas pelas docentes 

colaboradoras deste estudo, bem como práticas de ensino desprovidas dessa orientação, 

urge, como implicação, uma formação de professores mais consentânea com as exigências 

e finalidades da Educação CTS, concretamente no 1º e 2º ciclos do Ensino Básico 

português. De facto, os resultados desta investigação poderão constituir uma base para se 

repensarem as práticas educativas bem como a própria formação de professores. Esta deve 

ser reequacionada a nível inicial e continuado e não pode ficar dependente de esforços 

pontuais e descontextualizados das exigências que são devidas à Educação CTS. Impõe-se, 

verdadeiramente, uma (re)estruturação dos programas de formação inicial e continuada dos 

professores de Ciências, de modo a contemplarem explicitamente uma vertente CTS. 

Contudo, sem um maior investimento na formação de professores, não será possível 

integrar essa orientação no ensino das Ciências (Vieira e Martins, 2004), uma vez que os 

professores necessitam de valorizar, compreender e desenvolver a capacidade de 

implementar as novas propostas (Mendes e Rebelo, 2004). 

Tal como defende Membiela (2002), uma das primeiras acções a empreender na 

formação dos professores é ajudá-los a tomar conhecimento das suas próprias concepções e 

valores sobre a inter-relação Ciência, Tecnologia e Sociedade e a reflectir sobre as suas 

práticas no ensino das Ciências. Nesse sentido, os resultados da presente investigação 

poderão dar um importante contributo, não só no processo formativo das quatro 

professoras colaboradoras, mas também no de outros docentes, sobretudo pela reflexão / 

consciencialização sobre concepções e práticas que poderão despoletar. Com efeito, para 

Acevedo-Díaz e Acevedo-Romero (2002), praticamente não têm sido criadas 

oportunidades para que os professores, no seu processo formativo, possam repensar as suas 

concepções sobre a natureza da Ciência. A este propósito, Fernandéz e outros (2002, p. 63) 

consideram importante que os docentes tenham possibilidade de «contactar com as 

principais concepções de Ciência, reflectir nelas, discuti-las, confrontá-las, aprofundando 
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as suas próprias concepções e daí retirando indicações, orientações e ensinamentos quanto 

às estratégias, métodos e procedimentos a adoptar no seu trabalho docente». Desse modo, 

deverão ser criadas condições para que as práticas didáctico-pedagógicas também sejam 

repensadas e reestruturadas, por forma a integrarem as dimensões de educação em, sobre e 

pelas Ciências (Santos, 2001; Pedrosa et al., 2004). Uma “formação reflexiva” poderá 

ajudar os professores a evoluírem para uma maior autonomia e responsabilização na sua 

acção educativa (Marques, 2004). «Trata-se de desenvolver percursos de reflexão que se 

constituam, eles próprios, em percursos de formação» (Cachapuz et al., 2002, p. 342) e 

que, antes demais, deverão acontecer em cada escola, em função do diagnóstico das 

necessidades pessoais e profissionais dos sujeitos envolvidos, bem como das experiências 

relacionadas com a sua prática educativa. 

Assim, apostar na formação continuada de professores, enveredando pelo conceito 

de escola como “locus” dessa formação, partindo dos problemas que emergem das práticas 

educativas e das crenças, dúvidas e convicções de cada professor ou grupo de professores, 

parece constituir um bom caminho para a melhoria da qualidade do ensino das Ciências. 

Por outro lado e em conformidade com o que tem sido advogado por Cachapuz e 

colaboradores (2002), a cooperação entre investigadores e professores afigura-se, nesse 

processo, como indispensável, articulando-se uma “lógica da investigação” com uma 

“lógica das exigências da acção”. Nesse sentido, estes autores sistematizam um conjunto 

de ideias que poderão orientar a mudança de atitudes na formação dos professores e que 

aqui parecem ser relevantes tendo em conta as conclusões formuladas neste estudo. Essas 

ideias são as seguintes: (i) é fundamental que se valorize uma formação científica 

interdisciplinar e transdisciplinar, o que pressupõe uma leitura mais aberta dos currículos e 

facilitará abordagens mais completas de temas científicos, a partir de contextos 

socialmente relevantes para os alunos e mediante a resolução de situações-problema; (ii) 

deverá caminhar-se de uma visão internalista para uma visão pós-positivista da Ciência, 

cultural e humanamente exigentes; (iii) é igualmente importante que se aposte na formação 

epistemológica e em história da Ciência; (iv) importa valorizar a partilha, a exploração e a 

discussão dos materiais didácticos apresentados em trabalhos de investigação ou 

construídos pelos próprios professores; e (v) é indispensável que se promova a análise e a 

reflexão das práticas didáctico-pedagógicas implementadas, visando-se uma progressiva 

consciencialização das concepções epistemológicas dos professores subjacentes às 
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estratégias e actividades de ensino. Este conjunto de ideias faz apelo, entre outros aspectos, 

à partilha e à cooperação entre docentes, nomeadamente ao nível da gestão dos conteúdos e 

temas a abordar, da planificação e implementação conjunta de actividades / estratégias de 

aula, bem como da reflexão e análise das práticas de ensino desenvolvidas. Trata-se, 

portanto, de romper com o tradicional trabalho isolado destes profissionais, o que, no dizer 

de autores como Martín-Díaz e outros (2004), Galvão e Freire (2004), não tem sido 

conseguido pela formação continuada de professores. 

Tal como defendem Macedo, Mestre, Fonseca, Sanches, Morais e Belo (2004), 

entende-se que o trabalho de parceria colaborativa entre docentes poderá facilitar a 

implementação de práticas mais inovadoras, na medida em que se tornam mais fáceis as 

abordagens interdisciplinares dos temas e o intercâmbio de conhecimentos. Deste modo, 

desenvolver cursos de formação, por exemplo com o formato de círculo de estudos, que 

apostem na partilha de experiências, na pesquisa, em trabalhos de grupo e de projecto, na 

reflexão, ..., parece constituir uma aposta enriquecedora e uma via promissora para o 

ensino das Ciências. Por outro lado e concretamente no que se refere à formação 

continuada de professores, é fundamental que esta decorra em estreita articulação com as 

universidades, de modo a que os principais resultados da investigação, neste caso sobre 

Educação CTS, sejam efectivamente considerados e os próprios professores também 

possam «assumir uma atitude investigativa, onde o tornar-se e o ser-se professor como que 

se sobrepõem, ganhando o sentido de um processo contínuo, marcado por avanços, 

paragens e recuos, porém, um processo nunca acabado» (Cachapuz et al., 2002, p. 334). 

Na verdade e como acrescenta Martins (2002b), a formação de professores deverá 

contemplar outras dimensões que não apenas a formação disciplinar específica. O 

envolvimento e aprofundamento em temáticas actuais, de cariz multi e interdisciplinar, 

numa perspectiva CTS, a participação em debates e colóquios sobre questões sociais 

emergentes, a frequência de exposições científicas, museus, centros de Ciência, parques 

temáticos e bibliotecas e até mesmo a leitura de revistas científicas ou técnicas são outros 

aspectos que a formação dos professores deverá valorizar, tendo em vista a promoção da 

sua literacia científica e a melhoria do nível da Ciência escolar. Refira-se, a este propósito, 

que os resultados desta investigação também apontam para uma reduzida valorização de 

alguns destes aspectos por parte de pelo menos três das quatro docentes colaboradoras, isto 

numa perspectiva de acesso informal à Ciência.  
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Em suma, os resultados e conclusões do presente estudo apelam a uma formação 

continuada de professores que permita a (re)construção das suas concepções acerca da 

Ciência, Tecnologia e Sociedade e a promoção de práticas didáctico-pedagógicas com uma 

orientação CTS. 

 
5.3- LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

    

Nesta secção do último capítulo, são enunciadas algumas limitações que, nesta fase, 

é já possível identificar no estudo desenvolvido. Entre essas limitações, as duas primeiras 

que aqui serão apontadas estão relacionadas com um dos instrumentos utilizados na 

recolha dos dados – a entrevista. Face à reduzida experiência do investigador na 

implementação deste tipo de instrumento de inquérito, admite-se que o número de 

entrevistas realizadas no estudo piloto possa ter sido insuficiente para um desenvolvimento 

mais consolidado das capacidades específicas envolvidas que, por exemplo, permitem 

explorar com maior profundidade as respostas dos entrevistados. Uma segunda limitação 

prende-se com as questões do VOSTS que foram alvo de exploração no decorrer das 

entrevistas. De acordo com a recomendação de outros investigadores, aliás como se 

explicitou no capítulo da Metodologia, centrou-se a atenção apenas nas respostas ingénuas 

e nas definições de Ciência, Tecnologia e na inter-relação destas duas áreas e a Sociedade. 

Ora, uma vez que se detectaram concepções ingénuas nos itens do VOSTS 

correspondentes, nos três primeiros, em relação aos quais as docentes tinham previamente 

apresentado respostas escritas aceitáveis e/ou realistas, será que tal situação não se repetiria 

nos outros itens em que as respostas não foram classificadas como ingénuas? Será que a 

entrevista não deveria ter explorado todas as respostas aos dezanove itens do questionário? 

Admite-se que se tal procedimento tivesse sido adoptado, o número de concepções 

ingénuas pudesse, eventualmente, ser superior. 

Uma terceira limitação tem a ver com o facto de não ter sido possível filmar as 

aulas das professoras colaboradoras, pelas razões já mencionadas neste trabalho. Perante 

tal situação, assumiu especial relevância o corpo de registos do investigador, por forma a 

complementar os dados recolhidos através da audiogravação. Contudo, em alguns casos 

pontuais, não se conseguiu o registo de todas as intervenções dos alunos, sobretudo quando 
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estes falavam em simultâneo e a qualidade do som gravado não permitia a sua 

compreensão. 

Aponta-se, igualmente, como limitação deste estudo, o número de aulas que foi 

permitido ao investigador observar para a caracterização das práticas didáctico-                  

-pedagógicas das professoras colaboradoras – apenas três por docente. A impossibilidade 

de observar um número superior de aulas, como aliás seria recomendável, ficou a dever-se 

à incompatibilidade de horários, uma vez que o investigador nunca deixou de exercer as 

suas funções de docência no período em que decorreu a presente investigação.  

Por outro lado, é muitas vezes apontada como limitação para este tipo de estudos a 

possível influência que as próprias concepções do investigador poderão ter na recolha e 

análise dos dados, bem como o impacte da sua presença nas salas de aula. Nesse sentido e 

procurando-se minimizar qualquer tipo de influência, recorreu-se a várias técnicas e 

instrumentos de recolha de dados e a análise destes fez-se de forma contínua, mediante 

reinspecções e comparações sucessivas. Quanto à presença do investigador nas salas de 

aula em que as práticas foram observadas, adoptou-se uma postura neutra e discreta, o que 

pareceu ter sido facilitado pelo facto das aulas não serem videogravadas. 

Por fim, importa referir que o estudo no âmbito das concepções e práticas de um 

grupo restrito de professores pode constituir em si mesmo uma limitação, por lidar com 

constructos mais ou menos pessoais e que dizem respeito apenas a alguns indivíduos, pelo 

que não é legítimo proceder a generalizações.  
 

5.4- SUGESTÕES PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES 
 

 Em função dos resultados obtidos na presente investigação e de acordo com todo o 

processo reflexivo até aqui desenvolvido, apresentam-se, seguidamente, algumas propostas 

para futuros estudos considerados relevantes no âmbito da Educação em Ciências com 

orientação CTS. 
 

(i) Relação entre as concepções dos professores sobre CTS a as suas práticas 

didáctico-pedagógicas 
 

 Na sequência desta e de outras investigações e sendo ainda controversos os 

resultados sobre a relação entre as concepções dos professores sobre CTS e as suas práticas 

didáctico-pedagógicas, importa que se continuem a aprofundar estudos sobre esta temática, 
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não só no que se refere aos dois primeiros ciclos da escolaridade, mas também a outros 

níveis de ensino, sobretudo pela importância da sequencialidade e articulação que se espera 

na Educação em Ciências. Esta tem sido, aliás, uma recomendação de diferentes 

investigadores, de que são exemplo Cachapuz, Praia, Paixão e Martins (2000), Acevedo-    

-Díaz, Vázquez-Alonso, Acevedo-Romero e Manassero-Mas (2002) e Vieira (2003). 

Por outro lado, importa que o aprofundamento da investigação sobre a relação entre 

as concepções dos professores sobre CTS e as práticas didáctico-pedagógicas que 

implementam no ensino das Ciências envolva, como aconteceu neste estudo, não só 

professores com vários anos de experiência profissional, mas também principiantes. Para 

estes, em particular, autores como Vieira (2003), Luft e outros (2003) apontam, 

igualmente, para a necessidade de se continuar a estudar a relação entre as suas concepções 

e práticas, uma vez que, tal como se constatou com uma das docentes desta investigação, 

no que concerne aos professores principiantes essa relação também não se encontra 

definida.  
 

 (ii) Relação entre as concepções e práticas dos professores sobre CTS e as 

concepções dos alunos 
 

 Para além da necessidade de se continuar a aprofundar o estudo sobre a relação 

entre as concepções dos professores sobre CTS e as suas práticas, é igualmente importante 

que a relação entre as concepções e práticas dos docentes de Ciências e as concepções que 

se desenvolvem nos alunos sobre as inter-relações Ciência, Tecnologia e Sociedade 

continuem a ser alvo de investigação. Isto porque, também aqui, os resultados obtidos em 

diferentes estudos não parecem ser consensuais, tal como defendem autores como 

Canavarro (2000), Acevedo-Díaz e Acevedo-Romero (2002) e Acevedo-Díaz e outros 

(2004).  
  

 (iii) Produção e validação de materiais curriculares sobre CTS para os diferentes 

ciclos do Ensino Básico 
 

 Embora já existam alguns materiais produzidos e validados no âmbito de 

programas ou projectos concebidos numa perspectiva de inter-relação Ciência, Tecnologia 

e Sociedade e até mesmo ao nível da formação de professores, como é o caso dos materiais 

produzidos por Vieira (2003) numa orientação CTS/PC, são ainda muito escassos para a 

Educação em Ciências no Ensino Básico (Membiela, 1997; Martins, 2002b; Vieira, 2003; 
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Acevedo-Romero e Acevedo-Díaz, 2003). Por outro lado, os resultados do presente estudo 

parecem realçar o desconhecimento desses materiais, pelo menos por parte das quatro 

professoras colaboradoras. Nesse sentido, é imperioso que se continue a produzir, validar e 

divulgar este tipo de recursos / materiais para os três ciclos da escolaridade obrigatória e 

estudar os seus efeitos nas aprendizagens dos alunos, especificamente ao nível da 

compreensão dos conceitos Científicos e Tecnológicos, numa perspectiva da sua inter-       

-relação com a Sociedade. Esta tem sido uma orientação defendida por vários  

investigadores, de que são exemplo Martins (2002b), Tenreiro-Vieira e Vieira (2004). 
 

 (iv) Análise de manuais escolares num enfoque CTS 
 

 Não sendo inovadora esta proposta de investigação no âmbito da Didáctica das 

Ciências, afigura-se, contudo, como relevante. Os resultados de diferentes estudos, 

incluindo os deste, reforçam a grande ênfase dada pelos docentes (neste estudo, 

especialmente as do 2º ciclo) na utilização do manual escolar em contexto de sala de aula. 

Por essa razão, é fundamental que se continuem a analisar, num enfoque CTS, os manuais 

escolares de Ciências apresentados pelas diferentes editoras, em particular, as mais 

recentes propostas. Refira-se, a este propósito, que alguns manuais de Ciências destinados 

ao 2º ciclo do Ensino Básico, propostos pela primeira vez para o ano lectivo de 2004/2005, 

apresentam já algumas “secções” denominadas sobre CTS, que importa, neste contexto, 

analisar cuidadosamente. 
 

 (v) Concepção, produção, implementação e avaliação de programas de formação 

continuada de professores do Ensino Básico sobre CTS   
  

 A importância da formação continuada dos professores na melhoria da qualidade do 

ensino das Ciências tem sido reconhecida por diferentes investigadores, como é o caso de 

Cachapuz e colaboradores (2002), Vieira (2003), Vieira e Martins (2004) e Vázquez-         

-Alonso e outros (2004). A necessidade de um maior investimento na formação continuada 

dos professores advém, entre outros aspectos, da dificuldade que tem sido realçada pelos 

resultados da investigação no que se refere à integração, por parte da generalidade dos 

docentes de Ciências, da orientação CTS nas suas práticas de ensino. No dizer de Martín-   

-Díaz (2000), essa dificuldade poderá ficar a dever-se a diferentes razões, como a 

resistência dos professores à mudança, a escassez dos recursos didácticos concebidos numa 

perspectiva CTS, a pluridisciplinaridade inerente aos próprios contextos de inter-relação 
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Ciência, Tecnologia e Sociedade, bem como uma insuficiente formação inicial e 

continuada da maior parte dos docentes neste domínio. Assim e uma vez que os resultados 

da presente investigação também apontam para essa dificuldade, parece de todo relevante 

não só o levantamento das necessidades de formação de professores de Ciências dos vários 

ciclos do Ensino Básico, como também a concepção, produção, implementação e avaliação 

de programas de formação continuada destinados a esses docentes, sobre Educação em 

Ciências com orientação CTS.   

 Desse modo, a formação continuada de professores poderá contribuir de forma mais 

consistente para uma Educação em Ciências que possibilite a todos os indivíduos «um 

melhor conhecimento, imbuído em pensamento crítico, da Ciência e das suas inter-relações 

com a Tecnologia e a Sociedade, capaz de implicar uma melhor qualidade de vida, num 

ambiente mais equilibrado e sustentável» (Vieira e Martins, 2004, p. 47). Assim, o futuro 

ficará cada vez mais próximo. 
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PERSPECTIVAS ACERCA DACIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE 
(Versão abreviada) 

Instruções 

Cada um dos temas focados neste questionário é apresentado sob a forma duma afirmação sobre um 

determinado assunto. 

 

A maioria destas afirmações exprime pontos de vista extremos. Daí que pode, eventualmente, concordar 

totalmente com esta ou aquela ou, inversamente, discordar delas. Admite-se, também, que possa assumir 

posições intermédias. 

 

Para cada assunto focado (cada afirmação) surgem determinadas opções de resposta ou pontos de vista 

distribuídos por alíneas. De entre esses pontos de vista, pedimos que escolha UM: o que entenda estar mais 

próximo da sua ideia ou perspectiva acerca do assunto em questão. Não se esqueça que isto não é um teste ou 

um exame e que neste caso não existem respostas certas ou erradas, apenas existe a SUA opinião, que é 

aquilo que interessa. 

 

Em resumo, deverá proceder do modo seguinte: 

- Preencher o cabeçalho da folha de respostas. 

- Ler com atenção cada afirmação (que corresponde a um determinado assunto). 

- Ler, na sequência, as hipóteses de resposta alineadas por letras do alfabeto. 

- Escolher, finalmente, a alínea que corresponda ao seu ponto de vista sobre o assunto mencionado. Esta será 

a sua resposta, a qual deve assinalar de forma visível na folha de resposta (com uma cruz no quadrado 

correspondente). 

- Responder sempre de forma sequencial a cada assunto. Deve responder a todas as questões e não deixar 

nenhuma resposta em suspenso. 

 

No final de cada página, inserem-se três afirmações típicas e que correspondem sempre às três últimas 

alíneas (de teor idêntico independentemente dos temas ou assuntos abordados) que podem ser entendidas: 

X – Não compreendo. Inclui os casos em que pode surgir uma palavra ou uma frase na afirmação inicial cujo 

significado não tenha totalmente entendido. 

Y – Não tenho conhecimentos suficientes para fazer uma escolha. Verifica que o assunto abordado 

necessitaria da sua parte dum maior aprofundamento para que pudesse fundamentar uma escolha. 

Z – Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. Pode ser o caso de nenhuma das 

alíneas anteriores corresponder em pleno ao que pensa ou o caso da sua opinião ser a síntese de duas das 

alíneas mencionadas. 

Qual é o objectivo deste questionário? 

Pretende-se conhecer os seus pontos de vista sobre a temática da Ciência, da Tecnologia e da Sociedade, 

numa perspectiva de relação entre estes tópicos. 
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10111    A DEFINIÇÃO DE CIÊNCIA É DIFÍCIL PORQUE A CIÊNCIA É ALGO DE 

COMPLEXO E QUE SE OCUPA DE MUITAS COISAS. TODAVIA, A CIÊNCIA É 

PRINCIPALMENTE: 

 

(seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a K) 

 

A- O estudo de áreas como a Biologia, a Química ou a Física. 

B- Um corpo de conhecimentos, tais como leis e teorias, que explicam o mundo à nossa volta (a 

matéria, a energia). 

C- A exploração do desconhecido e a descoberta de coisas novas acerca do nosso mundo e do 

Universo e como eles funcionam. 

D- O desenvolvimento de experiências com o objectivo de resolver problemas que afectam o 

mundo em que vivemos. 

E- A invenção ou a criação de, p. ex., corações artificiais, computadores ou veículos espaciais. 

F- A descoberta e utilização de conhecimentos para melhorar as condições de vida das pessoas (p. 

ex., cura de doenças, eliminação da poluição, desenvolvimento da agricultura). 

G- Um conjunto de pessoas (os cientistas) que possuem ideias e técnicas para descobrir novos 

conhecimentos. 

H- Ninguém pode definir Ciência. 

I- Não compreendo. 

J- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

K- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 
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10211     A DEFINIÇÃO DE TECNOLOGIA É DIFÍCIL PORQUE A TECNOLOGIA SE 

OCUPA DE MUITAS COISAS EM PORTUGAL. TODAVIA, A TECNOLOGIA É 

PRINCIPALMENTE: 

 

(seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a J) 

 

A- Muito parecida com a Ciência. 

B- A aplicação da Ciência. 

C- Um conjunto de novos processos, instrumentos, máquinas, utensílios, aparelhos, computadores, 

coisas práticas que utilizamos no dia-a-dia. 

D- A robótica, burótica, electrónica, informática, automação,… 

E- Uma técnica para a resolução de problemas práticos. 

F- Inventar, conceber e testar, p. ex., corações artificiais, computadores, veículos espaciais. 

G- Um conjunto de ideias e técnicas para a concepção de produtos, para a organização do trabalho 

das pessoas, para o progresso da sociedade. 

H- Não compreendo. 

I- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

J- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 
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10421      PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS, É MAIS ÚTIL O 

INVESTIMENTO NA INVESTIGAÇÃO TECNOLÓGICA DO QUE NA INVESTIGAÇÃO 

CIENTÍFICA. 

 

(seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a K) 

 

A- O investimento na investigação tecnológica leva a melhorias da produção e ao crescimento 

económico e do emprego. São resultados muito mais importantes do que aqueles que a investigação 

científica pode determinar. 

 

O investimento em ambas justifica-se: 

B- Porque, de facto, não fazem diferença uma da outra. 

C- Porque o conhecimento científico é necessário ao desenvolvimento tecnológico. 

D- Porque se interpenetram e complementam de forma perfeita. 

E- Porque cada uma beneficia a sociedade à sua maneira. Por exemplo, a Ciência dá-nos avanços 

médicos e a Tecnologia traz consigo maior eficiência. 

F- O investimento na investigação científica – nomeadamente na pesquisa médica e ambiental – 

é preferível ao investimento no fabrico de melhores computadores ou outros produtos da 

investigação tecnológica. 

G- O investimento na investigação científica conduz à melhoria da qualidade de vida (p. ex., 

curas médicas, combate à poluição). A investigação tecnológica, por outro lado, conduz à 

deterioração da qualidade de vida (p. ex., bombas atómicas, poluição, automação). 

H- Evitar o investimento em qualquer uma das investigações. A qualidade de vida não melhora 

com avanços científicos ou tecnológicos, mas melhorará com investimentos noutros sectores da 

sociedade (p. ex., educação, emprego, arte, auxílio aos pobres). 

I- Não compreendo. 

J- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

K- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 
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20121     O GOVERNO E A COMUNIDADE (GRUPOS ORGANIZADOS DE CIDADÃOS) 

DEVEM INDICAR AOS CIENTISTAS O QUE INVESTIGAR; A NÃO SER ASSIM, OS 

CIENTISTAS INVESTIGARÃO NA MEDIDA DOS SEUS INTERESSES. 

 

(seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a J) 

 

O Governo e a Comunidade (grupos organizados de cidadãos) devem comunicar aos cientistas o 

que investigar: 

A- Para que os cientistas possam, com o seu trabalho, melhorar a sociedade. 

B- Somente no âmbito dos problemas públicos mais importantes. 

C- Todos os interessados devem ter voz. As entidades responsáveis, governamentais e comunitárias 

(grupos organizados de cidadãos), e os próprios cientistas devem decidir em conjunto que 

problemas estudar, muito embora os cientistas estejam normalmente informados sobre as 

necessidades da sociedade. 

D- Caberá, maioritariamente, aos cientistas decidir o que investigar porque conhecem os 

problemas a estudar. Embora os responsáveis comunitários (grupos organizados de cidadãos) ou 

governamentais não dominem o conhecimento científico, a sua opinião não deverá ser minimizada 

porque poderá ser útil. 

E- Os cientistas devem, maioritariamente, ser chamados a decidir porque conhecem melhor quais 

as áreas aptas para a inovação, as áreas com melhores especialistas, as áreas com maiores 

possibilidades de auxiliar a sociedade na resolução dos seus problemas. 

F- Os cientistas devem decidir o que investigar, porque só eles sabem o que necessita de ser 

estudado. Os governos e as entidades responsáveis frequentemente colocam os seus interesses 

acima dos da sociedade. 

G- Os cientistas devem ter liberdade de decisão no que diz respeito à investigação porque dessa 

forma se garante o seu interesse num trabalho que deve ser criativo e bem sucedido. 

H- Não compreendo. 

I- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

J- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 
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20141    A POLÍTICA DO PAÍS AFECTA O TRABALHO DOS CIENTISTAS, PORQUE 

ESTES SÃO PARTE DA SOCIEDADE, ISTO É, NÃO VIVEM ISOLADOS DELA. 

 

(seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a M) 

 

Os cientistas SÃO afectados pelas políticas dos seus países: 

A- Porque os fundos financeiros para a Ciência provêm principalmente do Governo, que controla a 

respectiva administração. Por vezes, os cientistas são obrigados a recorrer a influências para 

obterem fundos para o desenvolvimento do seu trabalho. 

B- Porque os governos implementam políticas de apoio ao fomento científico, mas privilegiam 

certas áreas de investigação em detrimento de outras. 

C- Porque os governos definem áreas de desenvolvimento de novos projectos científicos sem se 

preocuparem com o financiamento total desses projectos, o que condiciona o trabalho dos 

cientistas. 

D- Porque a política científica determina o trabalho dos cientistas ao indicar que tipo de 

investigação tem de ser feita. 

E- Porque os governos podem obrigar os cientistas a realizarem projectos que não merecem a sua 

aprovação (p. ex. investigação sobre armamento) e, por conseguinte, não permitem aos cientistas 

trabalhar em projectos benéficos para a sociedade. 

F- Porque, como parte da sociedade, os cientistas são afectados pela política do país, como todos os 

outros cidadãos. 

G- Porque os cientistas tentam compreender e auxiliar a sociedade. Desta forma, atendendo à 

importância e ao envolvimento pessoal dos cientistas, estes estão directamente ligados à sociedade. 

H- Depende do país e da estabilidade do governo respectivo. 

 

Os cientistas NÃO são afectados pelas políticas dos países: 

I- Porque a investigação científica nada tem a ver com a política. 

J- Porque os cientistas vivem isolados da sociedade. 

K- Não compreendo. 

L- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

M- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 
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20211     A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA EM PORTUGAL SERIA MAIS EFICIENTE SE 

FOSSE CONTROLADA POR EMPRESAS PRIVADAS. 

 

(seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a I) 

 

As empresas privadas deveriam controlar a Ciência, principalmente: 

A- Porque um controlo mais apertado por parte deste tipo de empresas levaria a um conceito de 

Ciência mais utilitária, a descobertas mais rápidas através duma melhor comunicação entre os 

investigadores, a melhores financiamentos, a maior concorrência, etc. 

B- Porque melhoraria a cooperação entre Ciência e Tecnologia, levando a soluções conjuntas dos 

problemas. 

C- Permitindo-se uma avaliação pública, por parte do governo, dos resultados alcançados. 

 

As empresas privadas NÃO deveriam controlar a Ciência: 

D- Porque seriam levadas a limitar os seus interesses àqueles que as beneficiassem directamente (p. 

ex., em termos de lucros). As descobertas científicas mais importantes que beneficiam o público 

em geral são as que necessitam de total liberdade. 

E- Porque as empresas privadas podem causar barreiras à investigação científica, impedindo-a de 

trabalhar áreas, como p. ex., a poluição. 

F- A Ciência não pode ser controlada por empresas. Ninguém, nem mesmo o próprio cientista é 

capaz de controlar o que a Ciência pode descobrir. 

G- Não compreendo. 

H- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

I- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 
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20611    EM PORTUGAL EXISTEM INSTITUIÇÕES OU GRUPOS QUE SE OPÕEM A 

DETERMINADOS CAMPOS DE INVESTIGAÇÃO. OS PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO 

SÃO INFLUENCIADOS POR ESSAS INSTITUIÇÕES OU GRUPOS (TAIS COMO 

AMBIENTALISTAS, LIGA DE PROTECÇÃO DOS ANIMAIS, ORGANIZAÇÕES 

RELIGIOSAS). 

 

(seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a K) 

 

Essas instituições ou grupos realmente exercem influência: 

A- Porque têm o poder real de impedir ou interromper qualquer projecto científico ou 

tecnológico. 

B- Porque têm o poder de determinar que projectos são importantes. 

C- Porque influenciam a opinião pública e, por conseguinte, os cientistas. 

D- Porque influenciam o governo e as opções deste em matéria de financiamento à investigação.  

E- Porque grupos poderosos de interesses religiosos, políticos ou culturais apoiam 

financeiramente determinados projectos de investigação ou investem muito dinheiro para impedir 

certo tipo de pesquisas científicas. 

F- Embora tentem, nem sempre estas instituições ou grupos conseguem influenciar com êxito a 

condução de determinadas pesquisas, cabendo a última palavra aos cientistas. 

 

Essas instituições ou grupos NÃO exercem influência: 

G- Porque é o governo que realmente determina a política de investigação científica. 

H- Porque os cientistas e o governo é que decidem que projectos são importantes; e estes realizam-

-se, independentemente, do parecer dessas instituições ou grupos. 

I- Não compreendo. 

J- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

K- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 
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40217      OS CIENTISTAS E OS TÉCNICOS DEVEM SER OS ÚNICOS A DECIDIR SOBRE 

A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS A NÍVEL MUNDIAL (P. EX.: O QUE E ONDE PLANTAR, 

COMO TRANSPORTAR OS ALIMENTOS) PORQUE SÃO OS MAIS COMPETENTES PARA 

O EFEITO. 

 

(seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a J) 

 

Os cientistas e os técnicos devem decidir: 

A- Porque têm formação e conhecem os factos que lhes permitem a melhor compreensão do 

problema. 

B- Porque têm o conhecimento e a capacidade de tomar melhores decisões do que os burocratas do 

governo e das empresas privadas. 

C- Porque têm formação e conhecem os factos que lhes permitem a melhor compreensão do 

problema. MAS, o público em geral deve participar nesta decisão, pela informação ou pela 

consulta. 

D- As decisões devem ser tomadas equitativamente. As opiniões dos cientistas e técnicos devem 

ser consideradas, bem como as opiniões das pessoas informadas, porque a decisão afecta toda a 

sociedade. 

E- O Governo deve decidir, porque o assunto é essencialmente político. Mas não deve prescindir 

do conselho dos cientistas e dos técnicos. 

F- O público, as pessoas em geral, devem ser chamadas a decidir porque a decisão afecta a todos. 

Mas não deve prescindir do conselho dos cientistas e dos técnicos. 

G- O público, as pessoas em geral, devem ser chamadas a decidir, como forma de verificar e 

controlar o trabalho dos cientistas e dos técnicos, pois estes têm opiniões muito limitadas e, 

normalmente, não têm em linha de conta eventuais consequências. 

H- Não compreendo. 

I- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

J- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 
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40311    HAVERÁ SEMPRE A NECESSIDADE DE ESTABELECER COMPROMISSOS 

ENTRE OS EFEITOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. 

 

(seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a K) 

 

Existirão sempre compromissos: 

A- Porque todos os novos desenvolvimentos implicam resultados negativos. Se não aceitarmos este 

facto, não progrediremos no sentido de também usufruir dos benefícios. 

B- Porque os cientistas não são capazes de prever os efeitos de novos desenvolvimentos, a longo 

prazo, mal-grado o cuidadoso planeamento e os ensaios. Há que assumir o risco. 

C- Porque o que beneficia uns pode ser negativo para outros. Depende dos pontos de vista 

respectivos. 

D- Porque não se pode alcançar resultados positivos sem, previamente, ensaiar uma nova ideia e 

trabalhar os efeitos negativos.  

E- Mas esse compromisso não faz sentido. Por exemplo: Para quê conceber sistemas de economia 

de mão de obra que provocam mais desemprego? Porquê defender um país com o desenvolvimento 

de armas nucleares que são uma ameaça generalizada? 

 

Nem sempre existirão compromissos entre os efeitos positivos e negativos da Ciência e da 

Tecnologia: 

F- Porque certos novos desenvolvimentos beneficiam a humanidade sem causar efeitos negativos. 

G- Porque os efeitos negativos podem ser minimizados com um planeamento cuidadoso e sério e 

com ensaios devidamente programados. 

H- Porque os efeitos negativos podem ser eliminados com um planeamento cuidadoso e sério e 

com ensaios devidamente programados. De outro modo, nada de novo se faria em termos de 

Ciência e Tecnologia. 

I- Não compreendo. 

J- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

K- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 
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40321   DEVE HAVER MAIS INVESTIMENTO FINANCEIRO NA CIÊNCIA E NA 

TECNOLOGIA EM PORTUGAL, MESMO QUE ISSO SIGNIFIQUE GASTAR MENOS EM 

PROGRAMAS SOCIAIS OU NA EDUCAÇÃO. 

 

(seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a H) 

 

Deve haver mais investimento na Ciência e na Tecnologia: 

A- Para tornar Portugal mais competitivo. 

B- Para melhorar a vida das pessoas, tornando as coisas mais fáceis e mais rápidas, criando novas 

indústrias e mais postos de trabalho, fomentando a economia e solucionando problemas de saúde. 

C- Para dar maior apoio à investigação médica, à redução da poluição ou à melhoria dos 

fornecimentos de alimentos aos mais carenciados. 

D- Os investimentos devem ser equilibrados. A Ciência e a Tecnologia são áreas muito 

importantes mas outras também justificam investimentos. 

E- Deve haver menos investimentos na Ciência e na Tecnologia de modo a que haja verbas 

disponíveis para Programas Sociais e para a Educação. 

F- Não compreendo. 

G- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

H- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 
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40411     A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA PODEM DAR GRANDES CONTRIBUIÇÕES À 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO OS DA POBREZA, CRIME, DESEMPREGO, 

DOENÇA, AMEAÇA DE GUERRA NUCLEAR E EXCESSOS DE POPULAÇÃO. 

 

(seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a I) 

 

A- A Ciência e a Tecnologia podem, certamente, contribuir para resolver graves problemas, através 

de ideias provenientes da Ciência e de novas soluções tecnológicas. 

B- A Ciência e a Tecnologia podem contribuir para resolver certos problemas sociais, mas não 

outros.  

C- A Ciência e a Tecnologia podem contribuir para resolver certos problemas sociais, mas podem 

também estar na origem de muitos outros.  

D- A contribuição da Ciência e da Tecnologia para a resolução de certo tipo de problemas, prende- 

-se com a utilização correcta da Ciência e da Tecnologia por parte das pessoas. 

E- É difícil imaginar em que medida a Ciência e a Tecnologia podem contribuir para a solução de 

problemas sociais. Estes dizem respeito à natureza humana e têm pouco a ver com Ciência e 

Tecnologia. 

F- A Ciência e a Tecnologia tendem a tornar os problemas sociais ainda mais complicados. É esse 

o preço a pagar pelos avanços científicos e tecnológicos. 

G- Não compreendo. 

H- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

I- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 
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40531       MAIS TECNOLOGIA SIGNIFICA MELHOR NÍVEL DE VIDA. 

 

 (seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a I) 

 

A- Sim. A Tecnologia é sempre responsável pela melhoria do nível de vida das populações.  

B- Sim. O aumento do conhecimento permite às pessoas resolver os seus problemas.  

C- Sim, porque a Tecnologia cria postos de trabalho e prosperidade e contribui para facilitar a vida 

das pessoas.  

D- Sim, mas só para aqueles que são capazes de utilizá-la. 

E- Sim e não. O maior recurso à Tecnologia origina uma vida mais fácil, mais saudável e mais 

eficiente. Todavia, mais Tecnologia significa também mais poluição, desemprego e outros 

problemas. O nível de vida pode aumentar mas a qualidade de vida diminui. 

F- Não. Actualmente a utilização que se faz da Tecnologia apenas conduz a problemas graves 

como a poluição e a produção de armas. 

G- Não compreendo. 

H- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

I- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 
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60311       AS CRENÇAS RELIGIOSAS DO CIENTISTA NÃO AFECTAM O SEU TRABALHO. 
(seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a G) 

 

A- As crenças religiosas não afectam o trabalho do cientista. As descobertas científicas são 

fundamentadas em teorias e em métodos experimentais. As crenças religiosas são exteriores à 

Ciência. 

B- Depende da religião em causa e da importância e do significado da religião para o indivíduo (o 

cientista).  

 

As crenças religiosas afectam o trabalho do cientista: 

C- Porque determinam a forma como o indivíduo avalia as teorias científicas. 

D- Porque, por vezes, as crenças religiosas podem afectar a forma como o cientista trabalha, como 

selecciona o problema a estudar, a metodologia a aplicar, os resultados a divulgar, etc. 

E- Não compreendo. 

F- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

G- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 
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60411      OS CIENTISTAS NÃO TÊM PRATICAMENTE VIDA FAMILIAR OU SOCIAL, EM 

VIRTUDE DO SEU ENVOLVIMENTO NO TRABALHO. 

 

(seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a H) 

 

A- Os cientistas necessitam de um grande envolvimento no seu trabalho, de forma a garantir o 

sucesso. Este envolvimento tão profundo determina um afastamento social e familiar. 

B- Depende de cada indivíduo. Alguns cientistas envolvem-se tão profundamente que se isolam da 

sociedade; outros conseguem conciliar a profissão com a família e com a vida em sociedade. 

C- No âmbito profissional, os cientistas comportam-se de modo diferente dos outros indivíduos, 

mas isto não implica que não tenham vida familiar ou social. 

 

A vida familiar e social dos cientistas é normal: 

D- Senão a qualidade do seu trabalho será negativa. A vida familiar e social é importante para os 

cientistas. 

E- Porque só um número pequeno de cientistas se envolve no trabalho de maneira tão profunda que 

se isola de tudo o resto. 

F- Não compreendo. 

G- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

H- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 
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60611   EM PORTUGAL, HÁ MAIS HOMENS QUE MULHERES CIENTISTAS. A 

PRINCIPAL RAZÃO PARA ESTE FACTO É:  

 

(seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a K) 

 

A- Os homens são mais fortes, mais rápidos e mais aplicados e concentrados nos estudos. 

B- Os homens parecem ter melhores capacidades científicas que as mulheres. Estas podem 

ultrapassá-los noutras áreas. 

C- Os homens interessam-se mais pela Ciência que as mulheres. 

D- A sociedade tende a considerar os homens como mais inteligentes e lógicos que as mulheres. 

Este preconceito leva a que mais homens sejam cientistas, apesar das mulheres serem igualmente 

capazes. 

E- A Escola não encoraja suficientemente as mulheres a seguirem a profissão de cientista. 

F- Até há pouco tempo a profissão de cientista era vista como uma actividade masculina. No 

entanto, actualmente as coisas tendem a alterar-se e a Ciência surge como uma área de interesse 

profissional para as mulheres. 

G- As mulheres têm sido desencorajadas e mesmo proibidas de entrar em áreas científicas. Elas são 

tão interessadas e capazes como os homens mas estes desencorajam e intimidam as potenciais 

cientistas. 

H- NÃO existe uma razão particular para este facto. Ambos os sexos são igualmente capazes de 

originar bons cientistas e vivemos numa sociedade onde existe igualdade de oportunidades. 

I- Não compreendo. 

J- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

K- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 
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70212     QUANDO OS CIENTISTAS NÃO CONSEGUEM ENCONTRAR UM CONSENSO 

ACERCA DUM ASSUNTO (P. EX. SE UM NÍVEL DE RADIAÇÃO É OU NÃO NOCIVO), 

ISSO DEVE-SE A NÃO DISPOREM DE TODOS OS FACTOS. ISTO NADA TEM A VER 

COM ÉTICA (POSTURA CERTA OU ERRADA) NEM COM MOTIVAÇÕES PESSOAIS 

(AGRADAR A QUEM FINANCIA A INVESTIGAÇÃO). 

 

(seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a J) 

 

Pode não se encontrar consenso acerca dum determinado assunto: 

A- Porque nem todos os factos foram descobertos. A Ciência baseia-se nos factos observáveis. 

B- Porque cada cientista está atento a factos distintos. A opinião científica é inteiramente baseada 

no conhecimento dos factos por parte dos cientistas e não é possível dispor de conhecimento sobre 

todos os factos. 

C- Porque os cientistas interpretam os factos de modo diverso, à luz de diferentes teorias 

científicas, e não por efeito de valores morais ou motivos pessoais. 

D- Sobretudo, porque os cientistas não dispõem de todo o conhecimento sobre os factos mas, em 

parte, porque diferem em termos de opiniões pessoais, valores morais ou motivos individuais. 

E- Por um grande número de razões: falta de factos, desinformação, teorias diferentes, opiniões 

pessoais, valores morais ou motivos individuais. 

F- Sobretudo porque existem diferenças em termos de opiniões pessoais, valores morais ou 

motivos individuais. 

G- Porque os cientistas são objecto de influências e pressões por parte do estado e de empresas. 

H- Não compreendo. 

I- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

J- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 
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80111    QUANDO UMA NOVA TECNOLOGIA É DESENVOLVIDA (P. EX. UM NOVO 

COMPUTADOR) PODE OU NÃO SER COLOCADA EM PRÁTICA. A DECISÃO DE 

UTILIZAR OU NÃO UMA NOVA TECNOLOGIA DEPENDE SOBRETUDO DA SUA 

EFICIÊNCIA.  

 

(seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a K) 

 

A- A decisão de utilizar ou não uma nova Tecnologia depende sobretudo da sua eficiência. Não 

utilizamos algo que não seja eficiente, que não funcione bem.  

B- A decisão depende de muitas coisas como: custo, eficiência, utilidade, e também dos efeitos que 

essa Tecnologia terá em termos do Emprego.  

 

A decisão NÃO depende necessariamente da eficiência: 

C- Mas da relação custo/eficiência. 

D- Mas das necessidades ou anseios da sociedade. 

E- Mas do facto de ajudar as pessoas e não implicar efeitos negativos. As novas Tecnologias não 

são utilizadas se causarem danos. 

F- Mas do apoio do Governo. 

G- Mas dos lucros que pode gerar.  

H- Porque algumas Tecnologias são colocadas em prática antes de provarem a sua eficiência. 

Muitas vezes são aperfeiçoadas posteriormente. 

I- Não compreendo. 

J- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

K- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 
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80211   OS DESENVOLVIMENTOS TECNOLÓGICOS PODEM SER CONTROLADOS 

PELOS CIDADÃOS.  

 

(seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a J) 

 

A- Sim, porque é da população em geral que provem cada geração de cientistas e de técnicos que 

contribuirão para o progresso da Tecnologia. Deste modo, porque os cientistas são parte da 

população, os cidadãos vão controlando os desenvolvimentos tecnológicos através dos tempos. 

B- Sim, porque os progressos tecnológicos são apoiados e controlados pelo Governo. No acto de 

eleição do Governo, os cidadãos podem controlar a política que foi levada a cabo.  

C- Sim, porque a Tecnologia está ao serviço das necessidades dos consumidores. Os progressos 

tecnológicos acontecem em áreas de elevada procura e de elevada margem lucrativa. 

D- Sim, mas unicamente quando se trata de colocar em prática novos desenvolvimentos. Os 

cidadãos não têm capacidade para controlar o desenvolvimento original. 

E- Sim, mas unicamente quando se reúnem em organizações ou em grupo. Os cidadãos, em 

conjunto, podem controlar e modificar quase tudo. 

 

Não, os cidadãos NÃO estão envolvidos no processo de controlo dos progressos tecnológicos: 

F- Porque os progressos tecnológicos são tão rápidos que o cidadão comum não consegue 

acompanhar os desenvolvimentos em causa. 

G- Porque os cidadãos são impedidos de participar nesses assuntos por aqueles que têm o poder de 

desenvolver a Tecnologia. 

H- Não compreendo. 

I- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

J- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 
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90211    MUITOS MODELOS CIENTÍFICOS UTILIZADOS NA INVESTIGAÇÃO (TAIS 

COMO O NEURÓNIO, O DNA, O ÁTOMO) SÃO CÓPIAS DO REAL. 

 

seleccionar uma opção de entre as apresentadas de A a J) 

 

Os modelos científicos SÃO cópias da realidade: 

A- Porque se os cientistas afirmam que eles são verdadeiros, eles têm que ser verdadeiros. 

B- Porque trabalhos científicos mostram que eles são verdadeiros.  

C- Porque a sua finalidade é mostrar-nos a realidade ou ensinar-nos algo a respeito dela.  

D- Os modelos científicos aproximam-se de cópias da realidade, porque são baseados na 

observação e na investigação científicas. 

 

Os modelos científicos NÃO são cópias da realidade: 

E- Porque se resumem a meros auxiliares explicativos, com as respectivas limitações. 

F- Porque mudam com os tempos e com os estágios do nosso conhecimento, tal como acontece 

com as teorias. 

G- Porque estes modelos apenas podem ser uma avaliação do real, visto que não o podemos 

observar. 

H- Não compreendo. 

I- Não tenho conhecimentos para fazer uma escolha. 

J- Nenhuma das afirmações anteriores coincide com o meu ponto de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 232

PERSPECTIVAS ACERCA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

Adaptação Portuguesa (Versão Abreviada) de: 
Views on Science-Technology-Society 

 Canavarro (2000) 
 

FOLHA DE RESPOSTAS 
 

 

Professora: A     B     C     D        Nível de Ensino:   1º Ciclo     2º Ciclo  

Idade: _______                                            Anos de serviço docente: _______       
 

Item / Código 

Original 
Opções de resposta 

1 / 10111 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K  

2 / 10211 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    

3 / 10421 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K  

4 / 20121  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    

5 / 20141 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M  

6 / 20211 A   B   C   D   E   F   G   H   I    

7 / 20611 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K  

8 / 40217 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    

9 / 40311 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K  

10 / 40321 A   B   C   D   E   F   G   H    

11 / 40411 A   B   C   D   E   F   G   H   I    

12 / 40531 A   B   C   D   E   F   G   H   I    

13 / 60311 A   B   C   D   E   F   G     

14 / 60411 A   B   C   D   E   F   G   H    

15 / 60611 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K  

16 / 70212 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    

17 / 80111 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K  

18 / 80211 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    

19 / 90211 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    
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ANEXO 2 

 

 

GUIÃO ORIENTADOR DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA SOBRE AS 

RESPOSTAS DADAS AO VOSTS 
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GUIÃO DA ENTREVISTA 
 

 

DIMENSÕES 
 

QUESTÕES TIPO 
 

FORMAÇÃO 

ACADÉMICA 

 

1- Que curso(s) possui?  

2- Quando concluiu o(s) seu(s) curso(s) e em que instituição(ões)?  

3- Após ter concluído a sua formação inicial, já frequentou algum 

curso de formação contínua? Qual(ais)? Em que instituição(ões)? 
 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

 

4- Antes de concluir o(s) seu(s) curso(s) teve alguma experiência de 

ensino? 

5- Depois de concluída a sua formação inicial quando começou a 

trabalhar? 

6- Qual é o seu grau de satisfação em relação às funções que 

desempenha? Porquê? 

7- Como se sente quando ensina Ciências? 
 

ACESSO INFORMAL 

À CIÊNCIA 

 

8- Costuma ver programas de televisão sobre Ciência ou 

Tecnologia? Qual(ais)? Quando? Com que frequência o faz? Qual a 

sua opinião sobre esse(s) programa(s)? 

9- Costuma ler revistas sobre Ciência ou Tecnologia? Qual(ais)? 

Com que frequência o faz? 

10- Costuma visitar museus sobre Ciência e Tecnologia? E 

exposições relacionadas com estes temas? Quais? Com que 

frequência o faz? 
 

RESPOSTAS AO 

QUESTIONÁRIO 

VOSTS 

 

11- Perante as respostas da entrevistada ao questionário VOSTS, 

solicita-se o comentário e clarificação das opções categorizadas 

como respostas ingénuas: 

  Por que razão respondeu com a opção x (A a K…) à questão 

número y (1-19)? 

  Não escolheu a opção x (A a K…), porquê? 

  O que quer dizer a opção x (A a K…) da questão número y (1-

19)? 
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ANEXO 3 

 

 

ADAPTAÇÃO DO GUIÃO ORIENTADOR DA ENTREVISTA SEMI-  

-ESTRUTURADA A CADA UMA DAS PROFESSORAS COLABORADORAS EM 

FUNÇÃO DAS SUAS RESPOSTAS AO VOSTS 
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GUIÃO DA ENTREVISTA  

 PROFESSORA A – 1º Ciclo do Ensino Básico 
 

           Nota introdutória: 

           Antes de se dar início à entrevista, importa, mais uma vez, justificar a sua utilidade 

no âmbito da presente investigação e realçar a sua importância para o esclarecimento de 

algumas respostas dadas ao questionário sobre “Perspectivas acerca da Ciência, 

Tecnologia e Sociedade”. É igualmente indispensável reiterar o pedido para se proceder à 

gravação da entrevista em áudio e agradecer antecipadamente a colaboração do 

entrevistado, garantindo-lhe o anonimato e a confidencialidade de todas as informações. 
 

 

DIMENSÕES 
 

QUESTÕES  
 

FORMAÇÃO 

ACADÉMICA 

 

1- Que curso(s) possui?  

2- Quando concluiu o(s) seu(s) curso(s) e em que instituição(ões)?  

3- Após ter concluído a sua formação inicial, já frequentou algum 

curso de formação contínua? Qual(ais)? Em que instituição(ões)? 
 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

 

4- Antes de concluir o(s) seu(s) curso(s) teve alguma experiência de 

ensino? 

5- Depois de concluída a sua formação inicial quando começou a 

trabalhar? 

6- Qual é o seu grau de satisfação em relação às funções que 

desempenha? Porquê? 

7- Como se sente quando ensina Ciências? 
 

ACESSO INFORMAL 

À CIÊNCIA 

 

8- Costuma ver programas de televisão sobre Ciência ou 

Tecnologia? Qual(ais)? Quando? Com que frequência o faz? Qual a 

sua opinião sobre esse(s) programa(s)? 

9- Costuma ler revistas sobre Ciência ou Tecnologia? Qual(ais)? 

Com que frequência o faz? 

10- Costuma visitar museus sobre Ciência e Tecnologia? E 

exposições relacionadas com estes temas? Quais? Com que 

frequência o faz? 
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DIMENSÕES 
 

QUESTÕES  
 

RESPOSTAS AO 

QUESTIONÁRIO 

VOSTS 

 

Nesta fase da entrevista pretende-se esclarecer os seus pontos de 

vista relativos a algumas respostas que deu ao questionário VOSTS.

11- Antes de me explicar as razões pelas quais fez algumas opções 

em relação às questões que lhe foram colocadas e para que melhor 

compreenda os seus pontos de vista, diga-me, por favor, o que 

entende por Ciência? E por Tecnologia? Que relação estabelece 

entre ambas e a Sociedade? 

12- No item 5 (20141), sobre o “Controlo político e governamental 

da Ciência”, seleccionou, entre as várias respostas, a alínea G. 

Assim, na sua opinião, a política de um país afecta o trabalho dos 

cientistas, porque estes ”tentam compreender e auxiliar a 

sociedade. Desta forma, atendendo à importância e ao 

envolvimento pessoal dos cientistas, estes estão directamente 

ligados à sociedade”. Depois de ler novamente as várias alíneas, 

mantém a sua resposta? Pode explicar melhor o seu ponto de vista? 

 13- No que se refere ao item 16 (70212), relativo à “Tomada de 

decisão sobre questões científicas”, seleccionou a opção B. No seu 

ponto de vista, quando não existe consenso acerca dum 

determinado assunto é “porque cada cientista está atento a factos 

distintos. A opinião científica é inteiramente baseada no 

conhecimento dos factos por parte dos cientistas e não é possível 

dispor de conhecimento sobre todos os factos”. Continua a ser esta 

a opção que traduz a sua opinião? Porquê? 
            

           Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua colaboração e saber se continua 

disponível para outras participações no âmbito da presente investigação, nomeadamente 

no que se refere à observação de aulas por si dinamizadas e, possivelmente, à cedência de 

algum material que possa vir a utilizar. 
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GUIÃO DA ENTREVISTA  

 PROFESSORA B – 1º Ciclo do Ensino Básico 
 

           Nota introdutória: 

           Antes de se dar início à entrevista, importa, mais uma vez, justificar a sua utilidade 

no âmbito da presente investigação e realçar a sua importância para o esclarecimento de 

algumas respostas dadas ao questionário sobre “Perspectivas acerca da Ciência, 

Tecnologia e Sociedade”. É igualmente indispensável reiterar o pedido para se proceder à 

gravação da entrevista em áudio e agradecer antecipadamente a colaboração do 

entrevistado, garantindo-lhe o anonimato e a confidencialidade de todas as informações. 
 

 

DIMENSÕES 
 

QUESTÕES  
 

FORMAÇÃO 

ACADÉMICA 

 

1- Que curso(s) possui?  

2- Quando concluiu o(s) seu(s) curso(s) e em que instituição(ões)?  

3- Após ter concluído a sua formação inicial, já frequentou algum 

curso de formação contínua? Qual(ais)? Em que instituição(ões)? 
 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

 

4- Antes de concluir o(s) seu(s) curso(s) teve alguma experiência de 

ensino? 

5- Depois de concluída a sua formação inicial quando começou a 

trabalhar? 

6- Qual é o seu grau de satisfação em relação às funções que 

desempenha? Porquê? 

7- Como se sente quando ensina Ciências? 
 

ACESSO INFORMAL 

À CIÊNCIA 

 

8- Costuma ver programas de televisão sobre Ciências? Qual(ais)? 

Quando? Com que frequência o faz? Qual a sua opinião sobre 

esse(s) programa(s)? 

9- Costuma ler revistas sobre Ciência ou Tecnologia? Qual(ais)? 

Com que frequência o faz? 

10- Costuma visitar museus sobre Ciência e Tecnologia? E 

exposições relacionadas com estes temas? Quais? Com que 

frequência o faz? 
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DIMENSÕES 
 

QUESTÕES  
 

RESPOSTAS AO 

QUESTIONÁRIO 

VOSTS 

 

Nesta fase da entrevista pretende-se esclarecer os seus pontos de 

vista relativos a algumas respostas que deu ao questionário VOSTS.

11- Antes de me explicar as razões pelas quais fez algumas opções 

em relação às questões que lhe foram colocadas e para que melhor 

compreenda os seus pontos de vista, diga-me, por favor, o que 

entende por Ciência? E por Tecnologia? Que relação estabelece 

entre ambas e a Sociedade? 

12- Como resposta ao item 6 (20211), sobre o “Controlo da Ciência 

pelo sector privado”, escolheu a alínea B. Na sua opinião, as 

empresas privadas deveriam controlar a Ciência, principalmente: 

“Porque melhoraria a cooperação entre Ciência e Tecnologia, levando a 

soluções conjuntas dos problemas”. Depois de ler novamente todas as 

alíneas, mantém a sua opção? Por que razão? 

13- No item 8 (40217), sobre a “Contribuição da Ciência e da 

Tecnologia para decisões sociais”, seleccionou, entre as várias 

respostas, a alínea B. Assim, na sua opinião, os cientistas e os 

técnicos devem ser os únicos a decidir sobre a produção de 

alimentos a nível mundial “porque têm o conhecimento e a 

capacidade de tomar melhores decisões do que os burocratas do 

governo e das empresas privadas”. Depois de ler novamente as 

várias alíneas, mantém a sua resposta? Pode explicar melhor o seu 

ponto de vista?  

 14- No que se refere ao item 10 (40321), relativo ao “Investimento 

em C & T versus investimento social”, escolheu para sua resposta a 

opção B. No seu ponto de vista, deve haver mais investimento 

financeiro na Ciência e na Tecnologia, ainda que isso acarrete 

menos gastos em programas sociais ou na educação, pois dessa 

forma será possível  “melhorar a vida das pessoas, tornando as 

coisas mais fáceis e mais rápidas, criando novas indústrias e mais 

postos de trabalho, fomentando a economia e solucionando  
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DIMENSÕES 
 

QUESTÕES  
 

RESPOSTAS AO 

QUESTIONÁRIO 

VOSTS 

 

problemas de saúde”. Continua a ser esta a opção que traduz a sua 

opinião? Porquê? 

15- Relativamente ao item 13 (60311), referente a “Ideologias e 

crenças religiosas dos cientistas”, optou pela resposta A. Deste 

modo, entende que as crenças religiosas do cientista não afectam o 

seu trabalho, pois “As descobertas científicas são fundamentadas em 

teorias e em métodos experimentais. As crenças religiosas são exteriores 

à Ciência”. Peço-lhe que leia novamente as diferentes alíneas deste 

item e me diga, justificando, se mantém ou não a sua resposta.   

16- No item 16 (70212), relativo à “Tomada de decisão sobre 

questões científicas”, seleccionou a opção B. No seu ponto de vista, 

quando não existe consenso acerca dum determinado assunto é 

“porque cada cientista está atento a factos distintos. A opinião 

científica é inteiramente baseada no conhecimento dos factos por 

parte dos cientistas e não é possível dispor de conhecimento sobre 

todos os factos”. Continua a ser esta a opção que traduz a sua 

opinião? Porquê? 

17- No que concerne ao item 19 (90211), relativo à “Natureza dos 

modelos científicos”, respondeu com a alínea B. Assim, no seu 

entender, muitos modelos científicos utilizados na investigação 

(tais como o neurónio, o DNA, o átomo) são cópias do real, 

“Porque trabalhos científicos mostram que eles são verdadeiros”. 

Mantém a sua resposta? Porquê? 

           Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua colaboração e saber se continua 

disponível para outras participações no âmbito da presente investigação, nomeadamente 

no que se refere à observação de aulas por si dinamizadas e, possivelmente, à cedência de 

algum material que possa vir a utilizar. 
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GUIÃO DA ENTREVISTA 

 PROFESSORA C – 2º Ciclo do Ensino Básico 
 

           Nota introdutória: 

           Antes de se dar início à entrevista, importa, mais uma vez, justificar a sua utilidade 

no âmbito da presente investigação e realçar a sua importância para o esclarecimento de 

algumas respostas dadas ao questionário sobre “Perspectivas acerca da Ciência, 

Tecnologia e Sociedade”. É igualmente indispensável reiterar o pedido para se proceder à 

gravação da entrevista em áudio e agradecer antecipadamente a colaboração do 

entrevistado, garantindo-lhe o anonimato e a confidencialidade de todas as informações. 

 
 

DIMENSÕES 
 

QUESTÕES  
 

FORMAÇÃO 

ACADÉMICA 

 

1- Que curso(s) possui?  

2- Quando concluiu o(s) seu(s) curso(s) e em que instituição(ões)?  

3- Após ter concluído a sua formação inicial, já frequentou algum 

curso de formação contínua? Qual(ais)? Em que instituição(ões)? 
 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

 

4- Antes de concluir o(s) seu(s) curso(s) teve alguma experiência de 

ensino? 

5- Depois de concluída a sua formação inicial quando começou a 

trabalhar? 

6- Qual é o seu grau de satisfação em relação às funções que 

desempenha? Porquê? 

7- Como se sente quando ensina Ciências? 
 

ACESSO INFORMAL 

À CIÊNCIA 

 

8- Costuma ver programas de televisão sobre Ciência ou 

Tecnologia? Qual(ais)? Quando? Com que frequência o faz? Qual a 

sua opinião sobre esse(s) programa(s)? 

9- Costuma ler revistas sobre Ciência ou Tecnologia? Qual(ais)? 

Com que frequência o faz? 

10- Costuma visitar museus sobre Ciência e Tecnologia? E 

exposições relacionadas com estes temas? Quais? Com que 

frequência o faz? 
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DIMENSÕES 
 

QUESTÕES  
 

RESPOSTAS AO 

QUESTIONÁRIO 

VOSTS 

 

Nesta fase da entrevista pretende-se esclarecer os seus pontos de 

vista relativos a algumas respostas que deu ao questionário VOSTS.

11- No item 3 (10421), sobre o tópico- “Ciência e Tecnologia e 

Qualidade de Vida”, seleccionou como resposta a opção E, segundo 

a qual se justifica o investimento na investigação científica e 

também na investigação tecnológica, “porque cada uma beneficia 

a sociedade à sua maneira. Por exemplo, a Ciência dá-nos avanços 

médicos e a Tecnologia traz consigo maior eficiência.”  (solicitar 

uma nova leitura). 

Antes de me explicar as razões pelas quais não optou por qualquer 

outra alínea e para que melhor entenda os seus pontos de vista, 

diga-me, por favor, o que entende por Ciência? E por Tecnologia? 

- Mantém a mesma resposta ao item 3? Explique-me por que razão 

escolheu essa opção. 

12- Como resposta ao item 6 (20211), sobre o “Controlo da Ciência 

pelo sector privado”, escolheu a alínea A. Na sua opinião, as 

empresas privadas deveriam controlar a Ciência, principalmente: 

“porque um controlo mais apertado por parte deste tipo de 

empresas levaria a um conceito de Ciência mais utilitária, a 

descobertas mais rápidas através de uma melhor comunicação 

entre os investigadores, a melhores financiamentos, a maior 

concorrência, etc”. Depois de ler novamente todas as alíneas, 

mantém a mesma opção? Por que razão? 

13- No item 7 (20611), relativo à “Influência de grupos de interesse 

particular sobre a Ciência”, seleccionou, entre as várias respostas, a 

alínea F. Assim, no seu entender, “embora tentem, nem sempre 

estas instituições ou grupos conseguem influenciar com êxito a 

condução de determinadas pesquisas, cabendo a última palavra 
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DIMENSÕES 
 

QUESTÕES  
 

RESPOSTAS AO 

QUESTIONÁRIO 

VOSTS 

(CONTINUAÇÃO) 

 

aos cientistas”. Mantém a sua resposta? Porquê? 

- Lembra-se de alguma situação ou circunstância que exemplifique 

a sua opinião? 

14- No item 9 (40311) e em relação à afirmação “Haverá sempre a 

necessidade de estabelecer compromissos entre os efeitos positivos 

e negativos da Ciência e da Tecnologia”, posicionou-se escolhendo 

a alínea E, segundo a qual “esse compromisso não faz sentido. Por 

exemplo: Para quê conceber sistemas de economia de mão de obra 

que provocam mais desemprego? Porquê defender um país com o 

desenvolvimento de armas nucleares que são uma ameaça 

generalizada?”. Depois de uma nova leitura das diferentes opções 

de resposta, mantém a sua escolha? Pode explicar melhor a sua 

posição? 

15- No que se refere ao item 16 (70212), relativo à “Tomada de 

decisão sobre questões científicas”, optou pela resposta C. No seu 

ponto de vista, quando não existe consenso acerca dum 

determinado assunto é “porque os cientistas interpretam os factos 

de modo diverso, à luz de diferentes teorias científicas, e não por 

efeito de valores morais ou motivos pessoais.” Continua a ser esta 

a opção que traduz a sua opinião? Porquê? 
            

           Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua colaboração e saber se continua 

disponível para outras participações no âmbito da presente investigação, nomeadamente 

no que se refere à observação de aulas por si dinamizadas e, possivelmente, à cedência de 

algum material que possa vir a utilizar. 
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GUIÃO DA ENTREVISTA 

 PROFESSORA D – 2º Ciclo do Ensino Básico 
 

           Nota introdutória: 

           Antes de se dar início à entrevista, importa, mais uma vez, justificar a sua utilidade 

no âmbito da presente investigação e realçar a sua importância para o esclarecimento de 

algumas respostas dadas ao questionário sobre “Perspectivas acerca da Ciência, 

Tecnologia e Sociedade”. É igualmente indispensável reiterar o pedido para se proceder à 

gravação da entrevista em áudio e agradecer antecipadamente a colaboração do 

entrevistado, garantindo-lhe o anonimato e a confidencialidade de todas as informações. 

 
 

DIMENSÕES 
 

QUESTÕES  
 

FORMAÇÃO 

ACADÉMICA 

 

1- Que curso(s) possui?  

2- Quando concluiu o(s) seu(s) curso(s) e em que instituição(ões)?  

3- Após ter concluído a sua formação inicial, já frequentou algum 

curso de formação contínua? Qual(ais)? Em que instituição(ões)? 
 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

 

4- Antes de concluir o(s) seu(s) curso(s) teve alguma experiência de 

ensino? 

5- Depois de concluída a sua formação inicial quando começou a 

trabalhar? 

6- Qual é o seu grau de satisfação em relação às funções que 

desempenha? Porquê? 

7- Como se sente quando ensina Ciências? 
 

ACESSO INFORMAL 

À CIÊNCIA 

 

8- Costuma ver programas de televisão sobre Ciência ou 

Tecnologia? Qual(ais)? Quando? Com que frequência o faz? Qual a 

sua opinião sobre esse(s) programa(s)? 

9- Costuma ler revistas sobre Ciência ou Tecnologia? Qual(ais)? 

Com que frequência o faz? 

10- Costuma visitar museus sobre Ciência e Tecnologia? E 

exposições relacionadas com estes temas? Quais? Com que 

frequência o faz? 
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DIMENSÕES 
 

QUESTÕES  
 

RESPOSTAS AO 

QUESTIONÁRIO 

VOSTS 

 

Nesta fase da entrevista pretende-se esclarecer os seus pontos de 

vista relativos a algumas respostas que deu ao questionário VOSTS.

11- Antes de me explicar as razões pelas quais fez algumas opções 

em relação às questões que lhe foram colocadas e para que melhor 

compreenda os seus pontos de vista, diga-me, por favor, o que 

entende por Ciência? E por Tecnologia? Que relação estabelece 

entre ambas e a Sociedade? 

12- No item 7 (20611), relativo à “Influência de grupos de interesse 

particular sobre a Ciência”, seleccionou, entre as várias respostas, a 

alínea F. Assim, no seu entender, “Embora tentem, nem sempre 

estas instituições ou grupos conseguem influenciar com êxito a 

condução de determinadas pesquisas, cabendo a última palavra 

aos cientistas”. Mantém a sua resposta? Porquê? 

- Lembra-se de alguma situação ou circunstância que exemplifique 

a sua opinião? 

13- No que se refere ao item 16 (70212) - “Tomada de decisão sobre 

questões científicas”, optou pela resposta C. No seu ponto de vista, 

quando não existe consenso acerca dum determinado assunto é 

“porque os cientistas interpretam os factos de modo diverso, à luz 

de diferentes teorias científicas, e não por efeito de valores morais 

ou motivos pessoais.” Continua a ser esta a opção que traduz a sua 

opinião? Porquê? 
            

           Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua colaboração e saber se continua 

disponível para outras participações no âmbito da presente investigação, nomeadamente 

no que se refere à observação de aulas por si dinamizadas e, possivelmente, à cedência de 

algum material que possa vir a utilizar. 
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ANEXO 4 

 

 

CONVENÇÕES UTILIZADAS NA TRANSCRIÇÃO DAS GRAVAÇÕES 

(Adaptadas de Martins, 1989) 
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CONVENÇÕES UTILIZADAS NA TRANSCRIÇÃO DAS GRAVAÇÕES 
(Adaptadas de Martins, 1989) 

 

Descrição do comportamento verbal gravado Notação utilizada 
 

Professora colaboradora a falar 
 

Entrevistador a falar 
 

Pausa curta (t ≤ 3 s) 
 

Pausa média ( 3 s < t ≤ 6 s) 
 

Pausa longa ( 6 s < t ≤ 15 s) 
 

Pausa muito longa (  t > 15 s) 
 

Voz mais baixa (A professora fala consigo própria) 
 

Voz mais alta (por exemplo, a apresentação de uma ideia 

que de repente se tornou clara) 
 

Questão / pergunta 
 

Falar em simultâneo 
 

Palavra não identificada 
 

Gagueja  
 

Sinal de que o entrevistador acompanha o discurso da 

professora 
 

Espanto ou entendimento óbvio 
 

Evitar interpretação ambígua (por exemplo: “não, quero 

estar aqui” ou “não quero estar aqui”) 
 

Suspiros, risos e outros sinais  
 

Entrevistador executa uma tarefa 
 

Professora executa uma tarefa identificada 

 

P 
 

E 
 

. 
 

... 
 

..... 
 

...... (t= valor indicado) 
 

\ palavras da professora / 

 

/ palavras da professora \ 
 

? 
 

--- 
 

* 
 

ahm 
 

 

uhm 
 

! 
 

, 

 
(identificação pelo termo) 

 

(mostra, apresenta) 
 

(lê, faz) 
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ANEXO 5 

 

 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS A CADA PROFESSORA 

COLABORADORA  
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PROFESSORA A (Silvia) 

 
E1- olá . bom dia 

P1- bom dia 

E2- espero que esteja bem disposta 

P2- ahm . à excepção da constipação está tudo bem (risos) 

E3- muito bem . antes de mais gostaria de lhe agradecer a sua presença e toda a 

disponibilidade que tem evidenciado no âmbito da presente investigação   

P3- de nada 

E4- esta entrevista será certamente muito importante na medida em que 

possibilitará o esclarecimento de alguns dos seus pontos de vista relativos ao questionário 

sobre “Perspectivas acerca da Ciência Tecnologia e Sociedade”, isto é, o Questionário 

VOSTS na sua adaptação portuguesa, que já preencheu, e ainda porque me  permitirá ter 

acesso a um conjunto de dados referentes a aspectos como a sua formação académica, 

experiência profissional, entre outros, igualmente relevantes para o estudo que estou a 

desenvolver . é também o momento para lhe perguntar se autoriza a gravação desta 

entrevista em registo áudio 

P4- sim 

E5- posso fazê-lo?  

P5- sim . sim . à vontade 

E6- queria também dizer-lhe que serão absolutamente anónimas e confidenciais 

todas as informações que aqui quiser disponibilizar . podemos começar a entrevista? 

P6- sim . sim 

E7- que curso possui? 

P7- tenho a licenciatura em professores do primeiro Ciclo do Ensino Básico  

E8- . quando concluiu o seu curso e em que instituição o fez? 

P8- concluí o meu curso no ano de 2000 e fiz a minha licenciatura na Universidade 

de Aveiro 

E9- após ter concluído a sua formação inicial já frequentou algum curso de 

formação contínua no âmbito das Ciências? 

P9- ahm . não . não 

E10- antes de concluir o seu curso teve alguma experiência de ensino? 
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P10- ahm . o estágio integrado de um ano . embora não tenha representado um ano 

de aulas . não é! porque foi um estágio gradual . * . intervindo numa aula depois num dia 

depois numa semana . portanto eu acho que não deu para ter realmente a noção do que é 

ser professora a cem por cento . mas foi uma boa experiência 

E11- depois de concluída a sua formação inicial quando é que efectivamente 

começou a trabalhar? 

P11- portanto . acabei no dia treze de Julho de 2000 e comecei no dia vinte e dois 

de Setembro de 2000 

E12- qual é o seu grau de satisfação em relação às funções que desempenha? 

P12- ... ahm . portanto . eu sinto-me bastante satisfeita em ser professora . acho que 

não me imagino a fazer outra coisa . mas por vezes sinto-me frustrada com determinadas 

turmas que nós temos . com a falta de apoios que temos . e de não conseguir chegar a todos 

os alunos . mas como professora sinto-me perfeitamente realizada 

E13- e quando ensina ciências . ahm . como é que efectivamente se sente? 

P13- ahm . depende das turmas . ahm . há turmas que dá gosto desenvolver o tema . 

fazer experiências e faço de acordo com aquilo que aprendi e que acho que é correcto . 

noutras turmas . ahm . digamos que é um bocado . aos tropeços . não é! vai-se dando os 

conteúdos mas depois também há falta de materiais para desenvolver esses mesmos 

conteúdos e vai-se fazendo o mínimo que é possível 

E14- nesse caso quais são as dificuldades que na sua opinião poderão constituir 

algum obstáculo ao desempenho que pretendia? 

P14- portanto . nomeadamente . ahm . a falta de materiais na . na parte da 

concretização dos conteúdos porque no 1º ciclo é necessário . é muito necessário a 

concretização . ahm . essa é uma das falhas . depois penso que . ahm . pelo menos com as 

turmas com as quais eu tenho interagido não têm assim conhecimentos que permitam 

desenvolver . ir muito mais além daquilo que . que é esperado . ahm . e depois como são 

turmas complicadas não dá para pôr em prática aquilo que nós sabemos que é correcto . 

porque são as fases . ahm . estou a falar nas . nas experiências . que são as fases correctas 

de . de desenvolver uma experiência . a fase de . agora falhou-me os termos (risos) . 

E15- refere-se ao método que --- que utilizaria?  

P15- exacto . eu tive uma boa formação por acaso na Universidade de Aveiro em 

termos de Ciências . já não posso falar a mesma coisa em termos da Matemática e da 
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Língua Portuguesa . e sei perfeitamente quando é que estou a ter uma aula correcta em 

termos de Ciências e quando sei que estou a atropelá-la completamente . mas com . há 

determinadas turmas . há determinados contextos em que nós não podemos fazer de outra 

maneira 

E16- costuma ver programas de televisão sobre Ciências? 

P16- ahm . raramente (risos) . a não ser / a BBC sobre vida selvagem \ . aqueles que 

vão passando nos canais normais porque eu também não tenho acesso aos outros . ahm . 

mas não é nada de . de especial 

E17- portanto sente que não tira grande proveito --- do visionamento desses 

programas em relação às suas práticas? 

P17- não . não . não . não . também não acho que ao nível da televisão passe muita 

coisa assim sobre Ciências Ciências . é mais sobre a vida animal . vida . 

E18- costuma ler revistas sobre Ciência ou Tecnologia? 

P18- às vezes . sim 

E19- lembra-se do nome de alguma? 

P19- ahm . ai . é uma estrangeira . science não sei quê . mas eu não me lembro do 

nome correcto (risos) 

E20- com que frequência o faz? 

P20- ahm . muito raramente 

E21- essas leituras têm-lhe ajudado de algum modo no ensino das Ciências? 

P21- . ahm . não muito porque eu acho que essas revistas são um bocado já 

especializadas demais . ahm . que não posso transpor muito para o meu dia-a-dia enquanto 

professora do 1º ciclo 

E22- costuma visitar museus e exposições sobre Ciência e Tecnologia? 

P22- ahm . sim --- cada vez que posso . sim --- mas vou mais quando estou com os 

alunos . não fora do contexto . ahm . é mesmo em termos de escola . não é! visitas que 

programe com os miúdos . ahm . é mais nessa . nessa situação  

E23- lembra-se de algum museu ou exposição que tenha visitado ultimamente? 

P23- ahm . nós fomos por exemplo ao Pavilhão da Água . ahm . no Porto . ahm . foi 

muito interessante . ahm . o Visionarium também . / não sei se  posso dizer que é um 

museu . não é! \ mas de qualquer das maneiras tem a ver com . com Ciência e Tecnologia . 

não é! são os dois mais . sim . são os dois pelo menos que me lembro agora 
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E24-  e relativamente a essas visitas que fez . ahm . sentiu que tirou algum proveito 

para o seu desempenho profissional? 

P24- eu? eu talvez não tenha tirado muito . mas para os miúdos foi . foi . foi 

diferente porque lá está . eles tinham lá os materiais que nós na sala de aula . às vezes é só 

no falar . e eles lá viam a concretização . * . (risos) 

E25- nesta fase da entrevista pretende-se esclarecer os seus pontos de vista relativos 

a algumas respostas que deu ao questionário VOSTS . antes de me explicar as razões pelas 

quais fez algumas opções em relação às questões que lhe foram colocadas e para que 

melhor compreenda os seus pontos de vista diga-me por favor o que entende por Ciência  

P25- portanto Ciência é uma área da ... uma área da Sociedade . não é! uma área . 

por um lado . ahm . teórica por outro lado prática e que penso que tenta fazer os possíveis 

para melhorar as nossas condições de vida . ahm . no campo da saúde . no campo do 

trabalho . ahm . no campo da educação . também . porque não! 

E26- e por Tecnologia? 

P26- portanto . Tecnologia será a meu ver a concretização da Ciência . não é! a 

Ciência terá . ahm . por base que trabalhar teoricamente alguma coisa que a Tecnologia vai 

pôr na prática 

E27- estabelece uma relação entre Ciência e Tecnologia   

P27- estabeleço 

E28- ahm . vê a Tecnologia como a aplicação de certa forma da Ciência   

P28- sim . sim 

E29- ahm . que relação estabelece entre estas duas áreas Ciência e Tecnologia e a 

Sociedade? 

P29- . portanto como eu disse há pouco . ahm . não dissocio a Tecnologia da 

Ciência e também a Ciência da Tecnologia . e . e penso . pronto . também como já disse há 

bocado que elas influenciam imensamente o que se faz na Sociedade . mas também penso 

que a Sociedade também define um pouco aquilo que . * se calhar o governo . aquilo que 

se calhar que se trata a nível da Ciência e aquilo que se precisa a nível da Tecnologia em 

função das características do país . da Sociedade que temos . mas . ahm . o cidadão comum 

acho que participa muito pouco . ahm . nessa tomada de decisão . do que é que se vai tratar 

na Ciência . do que é que se vai tratar na Tecnologia 
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E30- o que pensa que realmente falta para que o cidadão comum possa ter uma 

intervenção mais activa nesse domínio? 

P30- ahm . talvez num primeiro plano falta de informação . acho que ... ahm . as 

pessoas comuns que não têm uma formação como eu como o colega se calhar estão um 

pouco à margem dos temas . não é! ahm . também talvez porque não tenham acesso a eles 

ou talvez porque não queiram . mas penso que a primeira . a primeira condição necessária 

para isso era informarem-se . depois também acho que o governo também não dá assim 

tantas oportunidades quanto isso para nós tomarmos essas decisões 

E31- lembra-se de alguma situação ou de alguma circunstância que traduza essa 

interdependência entre Ciência Tecnologia e Sociedade? 

P31- ahm . a nível da saúde . por exemplo . eu vou pegar num exemplo básico . não 

é! que é por exemplo as vacinas . à partida é um cientista que estuda a fórmula necessária 

para combater determinada doença ou determinada epidemia . ahm . depois a nível 

tecnológico ela vai ser transferida para um medicamento . para uma solução mais prática . 

e claro que somos nós que beneficiamos com . com essa solução e essa interdependência 

entre a Ciência e a Tecnologia . a nível do trabalho . por exemplo . será um cientista que 

visualiza o modo de funcionamento de uma máquina . ahm . ou a melhor maneira de ela 

tirar o maior rendimento possível . a nível tecnológico ela é . é visualizada e nós podemos 

ver e tocar e dizer realmente se funciona ou não e depois a empresa . os trabalhadores o 

empresário terão ou não esse resultado 

E32- (mostra a folha de respostas da professora ao questionário VOSTS) ..... no 

item 5 sobre o “Controlo político e governamental da Ciência”, isto já em relação ao 

Questionário VOSTS, sobre Ciência Tecnologia e Sociedade seleccionou entre as várias 

respostas a alínea G . Assim, na sua opinião, a política de um país afecta o trabalho dos 

cientistas porque estes ”tentam compreender e auxiliar a sociedade . Desta forma, 

atendendo à importância e ao envolvimento pessoal dos cientistas, estes estão directamente 

ligados à sociedade” . (mostra o item 5 do VOSTS) . depois de ler novamente as várias 

alíneas mantém a sua resposta? 

P32- (lê as várias alíneas do item 5) ...... (t= 45 s) não vou manter a minha resposta . 

penso que a B se calhar . diz . vai mais de encontro àquilo que eu penso 

E33- quer explicar . quer explicar porquê? por que fez essa alteração?  
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P33- ahm . porque penso que  o . ahm . o governo . ahm . faz políticas que 

influenciam aquilo que . ahm . os cientistas vão investigar . mesmo que um cientista queira 

investigar um outro tema que acha que até se calhar é mais . mais viável para a Sociedade . 

para os problemas que a Sociedade tem . uma vez que é financiado pelo governo se calhar 

não o vai fazer porque sabe que à partida vai ser um projecto falhado . porque não vai ter 

fundos para o desenvolver . no entanto penso que não será só a política do país que afectará 

. ahm . o cientista . também as questões éticas . as questões pessoais . ahm . mas se calhar 

na prática . na prática falamos de dinheiro e  dinheiro é que controla se calhar o que é que 

se pode realmente fazer ou não 

E34- no que se refere ao item 16, relativo à “Tomada de decisão sobre questões 

científicas” seleccionou a opção B . no seu ponto de vista quando não existe consenso 

acerca dum determinado assunto é “porque cada cientista está atento a factos distintos . A 

opinião científica é inteiramente baseada no conhecimento dos factos por parte dos 

cientistas e não é possível dispor de conhecimento sobre todos os factos” . (mostra o item 

16 do questionário) . Continua a ser esta a opção que traduz a sua opinião? 

P34- (lê as várias alíneas do item 16) ...... (t= 50 s) portanto . não vou manter a 

resposta B 

E35- vai alterar para qual? 

P35- vou alterar para a alínea E 

E36- quer explicar porquê?  

P36- ahm . sim . porque eu acho que na alínea B estava a limitar . ahm . só à falta 

do conhecimento de todos factos . é claro que isso também é . é importante . mas penso 

que há outras razões como . como o facto de terem teorias diferentes opiniões pessoais as 

questões éticas . ahm . motivações também individuais etc que vão . ahm ... dar ou não um 

consenso acerca de um . de um assunto . não é! cada pessoa é um ser diferente portanto 

logo vai ter milhões de aspectos que vai pensar diferente do outro 

E37- como é que vê o cientista? 

P37- ahm . bem . eu vejo o cientista pelo menos de duas formas . em primeiro lugar 

acho que é uma pessoa se calhar igual a mim com . com medos . com . com . virtudes . 

com defeitos . ahm . mas depois penso que será um profissional que tem acesso a um 

conjunto de dados que a maior parte de nós não teve acesso e que tem a vantagem de 
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contribuir para . para o melhoramento da sociedade . de acordo com aquilo que ele pensa 

de acordo com todos os aspectos que nós já falámos e que o influenciam certamente 

E38- mais uma vez gostaria de lhe agradecer toda a sua colaboração e saber se 

continua disponível para outras participações no âmbito da presente investigação, 

nomeadamente no que se refere à observação de aulas por si dinamizadas e possivelmente 

à cedência de algum material que possa vir a utilizar 

 P38- sim . sim 

 E39- muito obrigada 

 P39- de nada 

 
PROFESSORA B (Maria) 

 
(antes de se proceder à gravação da entrevista, foi novamente apresentada à docente 

a sua folha de respostas ao Questionário VOSTS, tendo-se, igualmente, solicitado uma 

nova leitura de alguns itens). 

E1- boa tarde 

P1- boa tarde 

E2- queria desde já agradecer a sua presença e toda a disponibilidade que tem 

evidenciado no âmbito da presente investigação . esta entrevista será certamente muito 

importante não só porque possibilitará o esclarecimento de alguns dos seus pontos de vista 

relativos ao questionário sobre “Perspectivas acerca da Ciência Tecnologia e Sociedade”, 

isto é, o Questionário VOSTS na sua adaptação portuguesa, que já preencheu, mas também 

porque me  permitirá ter acesso a um conjunto de dados referentes a aspectos como a sua 

formação académica, experiência profissional, entre outros, igualmente relevantes para o 

estudo que se pretende desenvolver . é também chegado o momento para lhe perguntar se 

autoriza a gravação desta entrevista em registo áudio, garantindo-lhe que serão 

absolutamente anónimas e confidenciais todas as ideias, informações que aqui quiser 

disponibilizar . posso fazê-lo? 

P2- sim . pode fazê-lo e estou disponível e gosto de colaborar em todas estas 

iniciativas porque um dia também se precisar . gostarei de encontrar portas abertas 

E3- muito obrigada . podemos iniciar a entrevista? 

P3- pode . sim 
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E4- que curso possui? 

P4- eu tenho a licenciatura do 1º ciclo e para além da licenciatura do 1º ciclo eu 

tenho . ahm . portanto . formação acrescida na área das necessidades educativas especiais . 

tenho o curso de braille e tenho . também . portanto as técnicas educativas Jean Quiry que . 

que adquiri para outra formação ligada à educação artística . mas * dá apoio a toda a minha 

dinâmica 

E5- relativamente à sua formação inicial, quando concluiu o seu curso e em que 

instituição o fez? 

P5- o meu curso inicial . o meu curso . portanto . no magistério primário de Aveiro . 

particular 

E6- ahm . após ter concluído a sua formação inicial já frequentou algum curso de 

formação contínua no âmbito das Ciências? 

P6- ahm . no âmbito das Ciências . também . deixe ver aqui . no âmbito . no âmbito 

das Ciências . sim . eu tive uma cadeira de ecologia que nos dava imenso . imenso trabalho 

e práticas laboratoriais . portanto posteriormente e que ajudou imenso a essa * --- das 

Ciências e . e portanto verificar que realmente as Ciências são um contributo excelente 

para a criança . e . portanto . essa área como apoia e portanto direcciona . focaliza e 

enfatiza a experimentação . a manipulação . a observação directa . a experiênciação . 

portanto . é fundamental . para a formação da criança 

E7- essas cadeiras a que se refere . ahm . ocorreram na sua formação inicial --- ou --

- 

P7- * não . não . não . não . não . só na licenciatura . mesmo na licenciatura . * 

pronto . ahm . pronto . ahm . vocacionado para o primeiro ciclo e dava uma série de 

orientações metodológicas e até inclusivamente experiências para fazermos com as 

crianças . práticas laboratoriais excelentes e . e essa cadeira a ecologia também 

E8-  portanto foi . ahm . formação acrescida que fez ao bacharelato --- que obteve 

no magistério 

P8- foi . foi . foi 

E9- antes de concluir o seu curso teve alguma experiência de ensino? 

P9- . antes de concluir o curso? 

E10- a sua formação inicial 

P10- sim . sim 
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E11- quer explicar? 

P11- quero . pronto . o . o meu pai trabalhava na Nestlé . era contabilista no 

escritório e já era um quadro . pronto . na altura . então . porque ele supervisionava a 

contabilidade toda na altura e realmente era assim um lugar já de destaque . e então . ahm . 

ahm . ahm . a Nestlé pensou em implementar . estou um bocadinho cansada . em 

implementar . ahm . educação físico-motora . portanto . educação física . ahm . nas 

funcionárias . só no sector feminino . e então como eu já dava . gostava muito de dança e . 

e toda essa área . e . o meu pai pediu-me . e então eu disse que sim . eu  recordo-me que 

inclusivamente . ahm . portanto . o motorista ia buscar-me a Aveiro . eu ia para a Nestlé e 

dava duas vezes por semana . e isso ajudou imenso e . portanto . aí já revelei que gostava 

de lidar com . com pessoas . portanto . eram todas operárias . de vários escalões etários e 

elas eram motivadas para fazer a prática . essa prática . eu já . já tinha música . já 

implementava alguns passos de dança . algumas coreografias e foi uma experiência 

enriquecedora e ... e também ainda orientei algumas crianças com dificuldades de 

aprendizagem graves . acentuadas mesmo dificuldades de aprendizagem e outras mais 

leves . ahm . com as quais . pronto . os pais não sabiam lidar muito bem e eu já com algum 

conhecimento e alguma . alguma apetência para lidar com esse tipo de situações . também . 

ahm . dei as explicações a essas crianças . habilitei-as . consegui resultados fabulosos a 

custo zero 

E12- depois de concluída a sua formação inicial quando começou a trabalhar? 

P12- . em que ano? 

E13- uhm (confirma acenando positivamente com a cabeça) 

P13- ... portanto eu iniciei logo o trabalho em . no dia . eu não sei se era . em . ahm. 

não era Setembro era Outubro . não . era em Setembro . no dia 15 de Setembro . / portanto 

eu iniciei logo no primeiro dia que era obrigatório na altura \ porque . ahm . concluí com 

uma nota belíssima e portanto isso dava lugar a que eu escolhesse a escola . inclusivamente 

a escola . a localidade e até a turma   

E14- qual é o seu grau de satisfação em relação às funções que neste momento 

desempenha? 

P14- eu gosto imenso daquilo que faço . gosto imenso de lidar com crianças e . 

portanto . ahm . fiz despiste vocacional . os meus pais fizeram-me despiste vocacional . 

pagaram e a minha vocação . porque eles queriam que eu fosse médica . e . ahm . ahm . 
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ahm . portanto . os resultados dos testes indicava para professora de . de todos os níveis de 

ensino e eu sinto realmente que gosto . eu não trocaria a minha profissão por outra e por 

exemplo . ahm . ahm . vamos imaginar um dia na . na aposentação . não sei como é que 

será . ou então ficar sem a componente lectiva como muitas colegas e . portanto . usufruir 

desse . desse estatuto durante dois anos . eu não consigo ver-me nessa situação . só se 

entretanto as forças me faltarem . as capacidades começarem a fraquejar . mas para já não 

estou a ver nada disso . não consigo 

E15- em particular quando ensina ciências, como é se sente? 

P15- sinto-me muito bem . gosto imenso . pronto .  ahm . a Ciência está em tudo e . 

ahm .  e gosto imenso de levar as crianças a vê-las entusiasmadas na experimentação . na . 

na plantação . na . no manuseamento . nas observações directas que fazem . nos registos . 

depois nas transformações que vão verificando . as conclusões que tiram . os raciocínios 

que vão trabalhando . enfim toda a elaboração mental que o próprio . ahm . percurso das 

Ciências permite às crianças 

E16- costuma ver programas de televisão sobre Ciências? 

P16- sim  

E17- qual ou quais? 

P17- ahm . o National . ahm . ahm . Geographic e vejo também . sempre que eu 

posso . o canal de história . que também . que também está ligado às Ciências . \ e que é 

que eu vejo mais / . e . e pronto tudo que seja a natureza . tudo que seja . ahm . a área da 

saúde . ahm . pronto . gosto imenso da biologia . tudo o que seja essa área . pronto . 

botânica . 

E18- em termos gerais qual é a sua opinião sobre esses programas? 

P18- acho . ahm . acho fantásticos e acho extremamente educativos . excelentes 

mesmo 

E19- sente que tira algum proveito do visionamento desses programas --- ao nível 

do seu desempenho profissional? 

P19- sim 

E20- em que aspectos? 

P20- são curiosidades . estamos sempre a aprender e como a Ciência deverá estar 

aberta e tem que estar aberta . pronto . e o que é hoje amanhã já está desactualizado mas 
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está sempre aberta à . à inovação e a todas as descobertas que se vão operando . ahm . esses 

. esses ensinamentos são fundamentais 

E21- costuma ler revistas sobre Ciência ou Tecnologia? 

P21- sim 

E22- --- quais? 

P22- tudo o que seja dado à . à . portanto . ahm . tudo o que seja ligado à 

informática eu gosto muito . tudo o que seja ligado à . à biologia eu gosto imenso . tudo o 

que seja ligado . ahm . portanto . à . à  . ahm . à área da saúde fascina-me --- o cérebro . 

tudo . sim . pronto eu vou dizer . / tudo o que seja cérebro humano . tudo o que seja cérebro 

humano \ e há muita . muita . portanto . na área da psicologia . eu devoro a leitura . gosto 

muito 

E23- com que frequência o faz? 

P23- com a máxima frequência . tudo o que seja ligado ao cérebro humano . 

inteligência emocional e áreas da saúde . espiritualização  e . portanto . modos de levar as 

crianças a concentrarem-se a . tudo o que seja ligado . portanto . a essa área * 

E24- essas leituras têm-lhe ajudado também no ensino das Ciências? 

P24- muito . muito . muito . ahm . aliás eu penso que grande parte da minha 

formação eu devo ao vício que o meu pai me incrementou de ler . e ler livros técnicos 

E25- costuma visitar museus sobre Ciência e Tecnologia? 

P25- sim . sim  

E26- ahm . e exposições relacionadas com esses temas? 

P26- também 

E27- lembra-se de algum museu ou exposição que tenha visitado --- ultimamente 

P27- sim . Nova Iorque . ahm . Nova Iorque . Museu da Ciência e da Técnica ... 

ahm . \ deixe-me cá ver / . visitei uma exposição em Malta há dois anos . em Roma não . 

em Roma não . portanto . foi mais a parte histórica * . e todos pronto . na Alemanha . em 

Berlim . visitei em Berlim . também 

E28- com que frequência o procura fazer? 

P28- é assim . todos os anos nas férias . nós procurámos . ahm . mais ou menos dez 

dias para descanso absoluto . ahm . geralmente é no Funchal . \ o que é que isso interessa / . 

ahm . a outra parte é sempre para visitar duas cidades da Europa porque no mundo inteiro 

já vi aquilo que queria . graças a Deus . e portanto na Europa nessas duas cidades sempre 
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que há um museu de Ciência e de Técnica e há sempre . ou da história do Homem ou disso 

. pronto . é sempre visitado 

E29- depreendo igualmente que essas visitas lhe têm ajudado também nas --- suas 

práticas lectivas 

P29- / sempre \ . aliás também o . o . todas as possibilidades que me têm sido 

facultadas de visitar . pronto . os sítios do mundo que eu queria 

E30- tem aproveitado 

P30- tenho aproveitado . tenho aproveitado muito --- não consigo ver assim umas 

férias só de lazer . pronto . eu não consigo porque o ritmo é tão grande . é verdade . que 

não consigo . não consigo tomar o pequeno almoço sem ler . é um vício terrível mas é 

verdade 

E31- muito bem . nesta fase da entrevista pretende-se esclarecer alguns dos seus 

pontos de vista relativos a algumas respostas que deu ao questionário VOSTS . (mostra a 

folha de respostas da professora ao questionário VOSTS) ... antes de me explicar as razões 

pelas quais fez algumas opções em relação às questões que lhe foram colocadas e para que 

melhor compreenda os seus pontos de vista, diga-me, por favor, o que entende por 

Ciência? 

P31- . Ciência . ahm ... aquilo que . ahm . no qual nós poderemos confiar . porque 

entrou já em tese  . portanto . já . Ciência como conhecimento científico . e que . mas que . 

ahm . sempre na perspectiva de que está aberto a toda a inovação e a todas as descobertas 

que poderão ser realizadas . e a . e a Ciência é isso mesmo . e . ahm . e portanto é uma 

ajuda muito grande . ahm . nas nossas convicções e na nossa . nas nossas .  na nossa regra 

de vida . como . 

E32- quer . quer explicar melhor? 

P32- sim . como . como . ahm . como adquirir métodos . métodos de vida saudáveis 

. na alimentação no . ahm . pronto . em todas as regras . ahm . na alimentação . na . ahm . 

na . na maneira . portanto . de . de ver a parte . a parte clínica . mais . na . mesmo até 

inclusivamente nas visitas de estudo . como escolher . como optar . como . como sugerir . 

pronto . eu penso que a Ciência  que nos acompanha permanentemente . até na própria 

maneira de . de ver o mundo . de contemplar o mundo . de olhar . de ver . de sentir . de agir 
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E33- portanto vê a Ciência como . ahm . um corpo de conhecimentos sobre várias . 

diferentes áreas . ahm .  com --- influências no nosso quotidiano . na nossa . na nossa vida -

-- mas um corpo de conhecimentos aberto 

P33- exactamente . com grande influência . aberto . sempre aberto  

E34- e por --- Tecnologia? queria acrescentar alguma coisa em relação à Ciência 

ainda? 

P34- sim . sempre aberto e só assim é que ela pode ser encarada . porque senão . 

hoje . o que está hoje a . a . ahm . o . o conhecimento científico hoje amanhã já pode estar 

obsoleto e arcaico . \ exacto / . tem que estar sempre aberta e está . neste momento está 

aberta 

E35- e o que entende por Tecnologia? 

P35- . por Tecnologia . sei lá . todo o mundo que . que facilita . as condições do 

Homem . o viver do Homem . sei lá . * tudo 

E36- que relação estabelece entre Ciência e Tecnologia e entre estas duas áreas e a 

Sociedade? 

P36- \ a Tecnologia / . a Tecnologia apoia a Ciência . ahm . e por isso é que a 

Ciência pode fruir de meios para poder ir mais . mais à frente . e . logo há uma 

interdependência e uma interacção permanente . e isso origina . ahm . * que tenha grandes 

condições . portanto . tudo isto numa perspectiva positiva graças à Ciência e à Tecnologia 

que nós hoje podemos ter condições de vida fabulosas . impensáveis há alguns anos atrás 

E37- lembra-se de alguma situação ou de alguma circunstância que possa 

apresentar e que exemplifique essa interligação que estabelece entre Ciência Tecnologia e 

Sociedade? algum caso concreto? 

P37- por exemplo . ahm . as . muitas patologias que não eram detectáveis . ahm . 

portanto . anteriormente . ainda há pouco tempo . neste momento . muitos síndromas que 

provocam grandes patologias . e graves problemas . portanto . na vida humana . ahm . são 

detectáveis e podemos . ahm . podem ser debeladas muitas delas ou então sublimadas . 

portanto . isso é fantástico . estou-me a lembrar da trissomia vinte e um e outros . outros 

casos 

E38- como resposta ao item seis do Questionário VOSTS sobre o “Controlo da 

Ciência pelo sector privado”, escolheu a alínea B . na sua opinião as empresas privadas 

deveriam controlar a Ciência principalmente: “Porque melhoraria a cooperação entre 
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Ciência e Tecnologia, levando a soluções conjuntas dos problemas” . depois de ler 

novamente todas as alíneas, mantém a sua opção?  

P38- . não . ahm . é o seguinte . eu na altura devia ter explicado . ahm . melhor . a 

minha ideia primeira foi que toda . a Ciência em virtude do seu caminhar tão rápido . tão 

acelerado em todas as vertentes . em múltiplas vertentes . poderá eventualmente trazer 

consequências desastrosas se não tiver um controlo . ahm . por uma entidade privada ou 

não privada . por uma entidade . uma instância que . que devidamente organizada . 

concedida . preparada . regulará toda a investigação científica . de forma a que quando se 

trate de determinadas áreas que têm a ver com a vida humana . ahm . não . ultrapasse 

aquilo que lhe é permitido . e então aí . o que é preciso ter? . toda a ética . todos os valores 

morais e espirituais e tudo aquilo que possa ajudar o Homem e não a aniquilar ou truncar 

na sua própria vida e na sua própria função . pronto 

E39- nesse caso qual é a alínea que se aproxima --- 

P39- então a alínea que se aproxima . as empresas privadas . pronto . dada a 

realidade que nos cerca . ahm . as empresas privadas de forma alguma poderão controlar a 

Ciência . e porquê? . porque logicamente que veriam em primeiro lugar . ou nem que fosse 

em primeiro lugar, em segundo ou terceiro . veriam sempre interesses em seu próprio 

benefício . o que não seria correcto . --- não havia isenção e nestes casos tem que haver 

isenção . a Ciência tem que saber caminhar como e porquê e quando . e sempre com a 

regulação que também é necessária 

E40- qual é a alínea que escolheria nesse caso? 

P40- . ahm . a alínea  ... esta * a alínea D 

E41- no item oito . sobre a “Contribuição da Ciência e da Tecnologia para decisões 

sociais”, seleccionou, entre as várias respostas, a alínea B . na sua opinião os cientistas e os 

técnicos devem ser os únicos a decidir sobre a produção de alimentos a nível mundial 

“porque têm o conhecimento e a capacidade de tomar melhores decisões do que os 

burocratas do governo e das empresas privadas” . depois de ler novamente as várias 

alíneas, mantém a sua resposta?  

P41- (efectua nova leitura das diferentes alíneas) ...... (t= 30 s) não . não mantenho 

porque se calhar li precipitadamente ou . ou não . não vi verdadeiramente todas as questões 

. mas vou optar pela D * . “as decisões devem ser tomadas equitativamente . as opiniões 
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dos cientistas e técnicos devem ser consideradas bem como as opiniões das pessoas 

informadas porque a decisão afecta toda a sociedade” (lido do VOSTS) 

E42- quer explicar a razão por --- essa mudança? 

P42- sim . ahm . ahm . porquê? porque realmente tem que haver uma 

consensualidade . uma informação geral e automaticamente tem de haver uma . uma 

diversidade de opiniões para que se possa chegar um entendimento mais eficaz . mais 

sólido e com . e com uma maior amplitude para verificação 

E43- no que se refere ao item dez relativo ao “Investimento em Ciência e 

Tecnologia versus investimento social”, escolheu para sua resposta a opção B . no seu 

ponto de vista deve haver mais investimento financeiro na Ciência e na Tecnologia, ainda 

que isso acarrete menos gastos em programas sociais ou na educação, pois dessa forma 

será possível  “melhorar a vida das pessoas, tornando as coisas mais fáceis e mais rápidas, 

criando novas indústrias e mais postos de trabalho, fomentando a economia e solucionando 

problemas de saúde” . continua a ser esta a opção que traduz a sua opinião?  

P43- (lê as diferentes opções de resposta) ..... não . ahm . realmente li 

precipitadamente . talvez barulho . talvez confusão . pronto . ou menos atenção . então . 

ahm . escolhe . ahm .  escolherei a D porque realmente está dentro daquilo que eu penso 

que deverá ser 

E44- quer explicar o seu ponto de vista? 

P44- sim . “os investimentos devem ser equilibrados. A Ciência e a Tecnologia são 

áreas muito importantes mas outras também justificam investimentos” (lido do VOSTS) . 

então eu não posso . tenho que pensar na educação que é a área que me atinge e que 

realmente está altamente deficitária em muitas vertentes e tem de ser . ahm . imediatamente 

. ahm . verificada e . a educação . serviços sociais . ahm . Portugal está bastante carenciado 

e precisa de melhorar . portanto . não pode descurar de forma alguma . ahm . ahm . a 

investigação . a Ciência . a Tecnologia porque senão também perde o poder competitivo e 

perde o . o . portanto . o acompanhamento dos outros países evoluídos . mas ao mesmo 

tempo tem que haver uma . uma regulação e uma observação e . portanto . investimentos 

equilibrados dados . dadas as nossas dificuldades 

E45- relativamente ao item treze, referente a “Ideologias e crenças religiosas dos 

cientistas”, optou pela resposta A . deste modo, entende que as crenças religiosas do 

cientista não afectam o seu trabalho, pois “As descobertas científicas são fundamentadas 
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em teorias e em métodos experimentais. As crenças religiosas são exteriores à Ciência” . 

peço-lhe que leia novamente as diferentes alíneas deste item e me diga, justificando, se 

mantém ou não a sua resposta .   

P45- (efectua uma nova leitura das diferentes possibilidades de resposta) ...... (t= 35 

s) pronto . ahm . reflectindo verdadeiramente agora e pronto lendo atenta . ahm . 

minuciosamente não poderei manter a resposta que dei porque ela está na minha 

perspectiva completamente errada . mas optarei sim pela D . “porque, por vezes, as crenças 

religiosas podem afectar a forma como o cientista trabalha, como selecciona o problema a 

estudar, a metodologia a aplicar, os resultados a divulgar, etc” (lido do Questionário 

VOSTS) . logicamente que o ser humano tem uma parte espiritual . que conta que pesa 

muito na sua vida  . e se essa parte é truncada ou . ou . influenciada por . por . por factores 

que realmente o possam levar a acreditar . ahm . em . em . portanto . em . em crenças 

desmoronáveis . logicamente se ele for cientista ele está a ser influenciado por essas 

mesmas crenças por esses mesmos costumes por esses mesmos preconceitos por esses 

mesmos tabus . não pode ser . portanto . ahm . eu . eu respondi mal 

E46- no item dezasseis, relativo à “Tomada de decisão sobre questões científicas”, 

seleccionou a opção B . no seu ponto de vista, quando não existe consenso acerca dum 

determinado assunto é “porque cada cientista está atento a factos distintos. A opinião 

científica é inteiramente baseada no conhecimento dos factos por parte dos cientistas e não 

é possível dispor de conhecimento sobre todos os factos” . continua a ser esta a opção que 

traduz a sua opinião?  

P46- (efectua uma leitura das várias alíneas) ...... (t= 38 s) não . de forma nenhuma . 

também houve precipitação na resposta . não uma leitura minuciosa com análise como 

deverá ser e . portanto . eu altero para a resposta D . “sobretudo, porque os cientistas não 

dispõem de todo o conhecimento sobre os factos mas, em parte, porque diferem em termos 

de opiniões pessoais, valores morais ou motivos individuais “ (lê do VOSTS) . 

E47- quer explicar a razão --- dessa mudança? 

P47- sim . exactamente . ahm . porque . ahm . qualquer ser humano é . é 

influenciável . tem que o ser . senão ele deixará de ser ser humano e passará a ser um 

indivíduo . pronto . não . não chegará . ahm . ao . ao patamar de pessoa . como tal ele é 

altamente influenciável . por isso ele tem que . eu não poderia ter dado aquela resposta 
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E48- depreende-se da sua opinião que as opiniões pessoais . os valores morais e os 

motivos --- individuais afectam o trabalho do cientista 

P48- afectam o trabalho do cientista 

E49- no que concerne ao item dezanove . portanto ao último item do Questionário 

VOSTS, relativo à “Natureza dos modelos científicos”, respondeu com a alínea B . assim, 

no seu entender, muitos modelos científicos utilizados na investigação, tais como o 

neurónio, o DNA, o átomo, são cópias do real, “Porque trabalhos científicos mostram que 

eles são verdadeiros” . mantém a sua resposta, depois de ler as diferentes alíneas?  

P49- . não . de forma nenhuma . “os modelos científicos aproximam-se de cópias da 

realidade, porque são baseados na observação e na investigação científicas” na minha 

perspectiva é esta (selecciona e lê, do VOSTS, a alínea D) 

E50- escolhe portanto a alínea . 

P50- a alínea D 

E51- D . quer explicar essa alteração que fez? 

P51- sim . ahm . porque ... 

E52- na alínea B posicionou-se . ahm . --- 

P52- que os trabalhos científicos mostram que eles são verdadeiros . não . portanto . 

esta está muito mais completa . os modelos científicos . ahm . ahm . portanto . / baseiam-se 

. na . na realidade . aproximam-se da realidade \ . e depois . ahm . toda uma investigação e 

uma observação irá dar . realmente . o conhecimento . pretendido . tanto quanto possível . 

não é! 

E53- mais uma vez gostaria de lhe agradecer a sua colaboração e saber se continua 

disponível para outras participações no âmbito da presente investigação, nomeadamente no 

que se refere à observação de aulas por si dinamizadas e possivelmente à cedência de 

algum material que possa utilizar nessas aulas 

P53- sim . gosto muito de participar . de . de apoiar . de colaborar . e toda . toda a 

minha disponibilidade pode contar com ela 

E54- muito obrigada . então 
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PROFESSORA C (Elsa) 

 
E1- olá . muito boa tarde 

P1- boa tarde 

E2- ahm . espero que esteja bem disposta 

P2- ahm . mais ou menos 

E3- antes de mais gostaria de lhe agradecer a sua presença e toda a disponibilidade 

que tem evidenciado no âmbito da presente investigação . queria também dizer-lhe que esta 

entrevista será certamente muito importante para mim não só porque possibilitará o 

esclarecimento de alguns dos seus pontos de vista relativos ao questionário sobre 

“Perspectivas acerca da Ciência, Tecnologia e Sociedade”, isto é, o Questionário VOSTS 

na sua adaptação portuguesa, que já preencheu, mas também porque me irá permitir ter 

acesso a um conjunto de dados referentes a aspectos como a sua formação académica, 

experiência profissional, entre outros, igualmente relevantes para o estudo que estou a 

desenvolver . é também o momento para lhe perguntar se autoriza a gravação desta 

entrevista em registo áudio, garantindo-lhe, desde já, que serão absolutamente anónimas e 

confidenciais todas as informações que aqui quiser disponibilizar . posso fazê-lo? 

P3- claro . esteja à vontade 

E4- podemos começar a entrevista? 

P4- sim . estou pronta 

E5- que curso possui? ou que cursos possui? 

P5- ahm . professora do segundo ciclo do ensino básico variante de Matemática e 

Ciências  

E6- quando concluiu o seu curso e em que instituição o fez? 

P6- ahm . eu concluí o curso em 1994 . tirei o curso numa E.S.E . a E.S.E. a Escola 

Superior de Educação de Viseu 

E7- uma vez que é professora de Ciências e de Matemática qual destas áreas a 

motivou mais no momento em que decidiu inscrever-se no seu curso? 

P7- ahm . das duas disciplinas a que mais me motivou sempre foi a matemática . as 

Ciências nem tanto . não é uma disciplina que . para a qual eu tenha assim um gosto . 

prefiro a Matemática 

E8- após ter concluído a sua formação inicial já frequentou algum curso de 

formação contínua no âmbito das Ciências? 
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P8- não . não 

E9- antes de concluir o seu curso teve alguma experiência de ensino? 

P9- não 

E10- depois de concluir a sua formação inicial quando começou a trabalhar? 

P10- logo nesse ano de noventa e . ahm .  2000 . não . noventa e quatro 

E11- portanto disse que a Matemática foi a área que mais a motivou e que de certa 

forma a orientou para a decisão . ahm . do curso que possui . no entanto . neste momento, é 

docente de Matemática e de Ciências . ahm . relativamente às funções que desempenha 

como se sente? qual é o seu grau de satisfação? 

P11- eu acho . eu sinto-me satisfeita a leccionar Matemática e gradualmente 

também me vou sentindo satisfeita a leccionar Ciências porque . ahm . sinto que consigo 

transmitir . ahm . informações úteis aos meus alunos e .  ahm . a curiosidade deles também 

me satisfaz e faz com que eu consiga / querer \ saber mais para lhes poder explicar mais e 

melhor 

E12- ahm . podemos depreender da sua resposta que relativamente às expectativas e 

à motivação pela própria disciplina em si houve alterações desde a sua formação inicial até 

ao momento? 

P12- sim . sim . sim 

E13- costuma ver programas de televisão sobre Ciências? 

P13- sim . eu costumo ver . ahm . programas sobre a vida animal que dão na 

televisão e sempre que me permite 

E14- qual é a frequência com que faz o visionamento desses programas?  

P14- mais ou menos . vejo pelo menos uma vez por semana . ao fim-de-semana 

E15-  qual é a opinião que tem sobre esses programas? 

P15- muitos deles são educativos e bastante interessantes 

E16- sente que tira algum proveito do visionamento desses programas ao nível do 

seu desempenho profissional? 

P16- sim . com certeza 

E17- em que aspectos? 

P17- ahm . aprofundar conhecimentos sobre por exemplo a reprodução . a maneira 

de se alimentarem . de procurarem se defender no ambiente . tudo . tem tudo a ver 

E18- costuma ler revistas sobre Ciência ou Tecnologia? 
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P18- não 

E19- costuma visitar museus sobre Ciência e Tecnologia? 

P19- não . não costumo . infelizmente não costumo 

E20- nesta fase da entrevista pretende-se esclarecer os seus pontos de vista relativos 

a algumas respostas que deu ao questionário VOSTS . (mostra a folha de respostas da 

professora ao questionário VOSTS) ..... no item 3 sobre o tópico “Ciência e Tecnologia e 

Qualidade de Vida” seleccionou como resposta a opção E segundo a qual se justifica o 

investimento na investigação científica e também na investigação tecnológica “porque cada 

uma beneficia a sociedade à sua maneira . por exemplo, a Ciência dá-nos avanços médicos 

e a Tecnologia traz consigo maior eficiência” . antes de me explicar as razões pelas quais 

não optou por qualquer outra alínea e para que melhor entenda os seus pontos de vista 

diga-me por favor o que entende por Ciência  

P20- . ahm . para mim Ciência . ahm . é um conjunto de . informações . de 

pesquisas . de . conhecimentos que o Homem faz com o objectivo de servir o próprio 

Homem 

E21- e Tecnologia? 

P21- Tecnologia serão todos os meios que estão ao alcance do Homem para servir 

essa Ciência . para aplicar essa Ciência --- para benefício do próprio Homem 

E22- deixe-me tentar clarificar as suas ideias . vê a Ciência essencialmente como 

um corpo de conhecimentos e a Tecnologia como a aplicação desses conhecimentos em 

benefício da Humanidade . é assim? 

P22- exactamente 

E23- estabelece alguma relação entre Ciência e Tecnologia? 

P23- claro . ahm . 

E24- de que forma? 

P24- ... \ de que forma / .  ahm . a Ciência necessita da Tecnologia para poder 

evoluir . para ser . para poder ser aplicada  . e a Tecnologia sem a Ciência também não 

poderia evoluir . por isso as duas  estão interligadas 

E25- lembra-se de alguma  situação ou de alguma circunstância que possa 

apresentar e que de certa forma exemplifique essa inter-relação que estabelece entre 

Ciência e Tecnologia? 
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P25- por exemplo no campo da saúde . ahm . as grandes operações que os médicos 

fazem . ahm . ahm . 

E26- onde é que nesse caso vê a Ciência e a Tecnologia e a relação que estabelece 

entre ambas? 

P26- por exemplo . ahm . por exemplo na televisão aparece muitas vezes essas . 

agora então aparece muitas situações dessas de operações a / mostrar o que se fez  o que é 

que a Ciência evoluiu o que é já capaz de fazer \ . ahm . para fazer essas operações . para 

fazer . aplicar essa Ciência que o Homem adquiriu . não é!  ahm . eles necessitam de apoio 

tecnológico . ahm . por exemplo de monitores de . de ecografias . ahm . aparelhos que lhes 

permitam chegar a um certo nível * . ao contrário também a Tecnologia está a beneficiar 

da Ciência porque . ahm . a Tecnologia também só pode ser aperfeiçoada e evoluir se 

houver a Ciência para ajudar a atingir esses objectivos  . se * aplicar Ciência numa 

pesquisa com objectivo de melhorar toda essa Tecnologia que já se conseguiu até agora  

E27- retomando o item três . ahm . sobre o tópico “Ciência, Tecnologia e Qualidade 

de Vida”, justifica-se na sua opinião o investimento na investigação científica e também na 

investigação tecnológica “porque cada uma beneficia a sociedade à sua maneira . por 

exemplo, a Ciência dá-nos avanços médicos e a Tecnologia traz consigo maior eficiência” . 

(mostra este item do questionário) . mantém a mesma resposta ao item três? 

P27- (lê as diferentes opções de resposta deste item) ...... (t= 35 s) sim . eu vou 

manter a minha resposta 

E28- quer explicar por que razão não escolheu nenhuma das outras alíneas? 

P28- . porque não achei que as outras . ahm . estivessem de acordo com a afirmação 

posta . a minha opinião é essa . ahm . os avanços médicos que a Ciência nos permite e a 

Tecnologia . tudo isto vai-se tornar uma maior eficiência . para o futuro . para a 

humanidade 

E29- depreende-se da sua resposta que o investimento é igualmente importante quer 

na investigação científica quer na investigação tecnológica . no entanto, considera alguma 

destas áreas prioritárias? 

P29- não . não considero porque se uma beneficia a outra a outra também beneficia 

a outra . ou seja as duas estão interligadas . têm as duas o mesmo . ahm . a mesma 

prioridade 
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E30- como resposta ao item seis, sobre o “Controlo da Ciência pelo sector 

privado”, escolheu a alínea A . na sua opinião as empresas privadas deveriam controlar a 

Ciência  principalmente: “porque um controlo mais apertado por parte deste tipo de 

empresas levaria a um conceito de Ciência mais utilitária, a descobertas mais rápidas 

através de uma melhor comunicação entre os investigadores, a melhores financiamentos, a 

maior concorrência, etc” . (mostra a parte do Questionário VOSTS correspondente a este 

item) . depois de novamente todas as alíneas mantém a mesma opção?  

P30- ...... (t= 40 s) não . ahm . ahm . eu acho que nesta altura escolheria a E 

E31- a E? quer explicar-me porquê? 

P31- . talvez porque . ponderando bem agora a situação . ahm . as . embora eu 

concorde um bocado com a A . eu acho que as empresas privadas também necessitam de 

ser controlodas . porque . elas depois . ahm . teriam tendência além de haver . ahm . a tal 

concorrência para fazer o melhor produto ou a melhor investigação . elas também iriam 

descorar outros problemas . ahm . inerentes dessas descobertas como por exemplo . ahm . 

sei lá . poluição . ahm . desemprego . etc . elas iriam tentar obter o seu melhor produto com 

o menor custo . não é! e . ahm . havendo algum tipo de controlo . ahm . acho que os 

resultados seriam melhores nesse aspecto 

E32- no item 7 relativo à “Influência de grupos de interesse particular sobre a 

Ciência”, seleccionou entre as várias respostas a alínea F . assim, no seu entender, 

“Embora tentem, nem sempre estas instituições ou grupos conseguem influenciar com 

êxito a condução de determinadas pesquisas, cabendo a última palavra aos cientistas” . 

(mostra o item do questionário em questão) . mantém a sua resposta? 

P32- (lê as outras opções de resposta) ...... (t= 32 s)sim . mantenho 

E33- quer explicar porquê? 

P33- ahm . porquê? . porque . embora esses grupos essas instituições . ahm . tentem 

influenciar a opinião pública . não é! . ahm . muitas vezes não conseguem influenciar os 

próprios cientistas . os cientistas podem . ou podem e conseguem continuar com as suas 

investigações . com os seus projectos para a frente 

E34- lembra-se de alguma situação ou circunstância que exemplifique a sua 

opinião? 

P34-  ahm . por exemplo a história de . de ter havido a tentativa de fazerem clones 

nas animais . muitos grupos . muitas instituições foram contra porque não era natural . não 



 271

era uma investigação natural . mas muitos dos cientistas que estavam nessa investigação 

levaram a sua investigação até ao fim e obtiveram os resultados que todos nós sabemos 

E35- na sua opinião a última decisão cabe desse modo aos cientistas? 

P35- cabe . cabe sempre aos cientistas . porque o cientista se não poder levar a cabo 

a sua . a sua investigação nos locais próprios . nos seus laboratórios . no qual é pago para 

fazer esse trabalho . se ele for proibido de o fazer nesses laboratórios ele pode fazer a 

investigação . ahm . a título particular 

E36- ..... (apresenta a parte do questionário relativa ao item 9) . no item nove e em 

relação à afirmação “Haverá sempre a necessidade de estabelecer compromissos entre os 

efeitos positivos e negativos da Ciência e da Tecnologia”, posicionou-se escolhendo a 

alínea E, segundo a qual “esse compromisso não faz sentido . por exemplo: Para quê 

conceber sistemas de economia de mão de obra que provocam mais desemprego? Porquê 

defender um país com o desenvolvimento de armas nucleares que são uma ameaça 

generalizada?” . depois de uma nova leitura das diferentes opções de resposta, mantém a 

sua escolha?  

P36- (faz uma nova leitura das várias alíneas) ...... (t= 43 s) sim . mantenho 

E37- pode explicar melhor a sua posição? 

P37- . ahm . eu acho que qualquer investigação científica . ahm . deve ser . ahm . 

com objectivos positivos . em beneficio da humanidade . ahm . acho que não deveria ser 

permitido . ou . investigar . ahm . em coisas que vão prejudicar de alguma maneira a 

humanidade 

E38- no que se refere ao item dezasseis, relativo à “Tomada de decisão sobre 

questões científicas”, optou pela resposta C . no seu ponto de vista quando não existe 

consenso acerca dum determinado assunto é “porque os cientistas interpretam os factos de 

modo diverso, à luz de diferentes teorias científicas, e não por efeito de valores morais ou 

motivos pessoais.” . (mostra a folha relativa a este item) . continua a ser esta a opção que 

traduz a sua opinião?  

P38- (analisa as diferentes possibilidades de resposta) . ahm . acho que mudava 

para a B 

E39- ahm . muda para a B? 

P39- sim . porque cada cientista está atento a factos distintos 
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E40- a opinião científica é inteiramente baseada no conhecimento dos factos por 

parte dos cientistas e não é possível dispor de conhecimento sobre todos os factos . é o 

resto do texto da alínea . ahm . quer explicar-me por que razão faz esta alteração na sua 

resposta? 

P40- porque . os cientistas que estiverem . ahm . a tentar encontrar um consenso 

sobre um determinado assunto . ahm . eles vão tentar obter o máximo de conhecimento 

sobre esse assunto . e esse conhecimento não vai ser influenciável ou aliás a sua opinião 

não vai ser influenciável por valores morais ou . ou por motivos pessoais ou religiosos ou 

seja que motivos forem . eles vão tentar adquirir conhecimentos * mais profundos 

possíveis  e são esses conhecimentos que vão levar a uma opinião 

E41- uma vez que falamos do cientista . ahm . quer explicar-me como vê o 

cientista? 

P41-  para mim o cientista . primeiro como pessoa acho que o cientista assim deve 

ser uma pessoa muito . ahm . assim muito aérea . assim uma pessoa muito distraída . mas 

com valores morais . ahm . e pessoais . ahm . normais como uma pessoa normal . não é! 

portanto ser cientista é uma pessoa 

E42- e em termos do seu trabalho como vê o cientista? 

P42- em termos profissionais eu vejo o cientista como uma pessoa que é muito 

rigoroso no seu trabalho . muito perfeito no seu trabalho . que gosta de ter as coisas . ahm . 

com um objectivo . ahm . sempre que possível ser objectivo . ter sempre um objectivo 

presente e caminhar sempre para esse objectivo . deve ser uma pessoa rígida no trabalho . 

séria 

E43- existe algo na sua opinião que poderá influenciar o trabalho do cientista? 

P43- sim . ahm . o aspecto financeiro . o aspecto financeiro para mim acho que vai 

beneficiar ou prejudicar a investigação de um cientista . porque muitas vezes as 

investigações não podem ser terminadas . não é! investigações boas com aspectos positivos 

não vão ser terminadas por falta de apoio financeiro 

E44- . muito obrigada pela entrevista e pelo tempo que me concedeu 

P44- de nada --- espero que tenha contribuído --- para o seu trabalho 

E45- quero realmente agradecer-lhe muito toda a sua colaboração e perguntar-lhe 

se continua disponível para outras participações no âmbito da presente investigação, 
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nomeadamente no que se refere à observação de aulas por si dinamizadas e, possivelmente, 

à cedência de algum material que possa vir a utilizar 

P45- claro . estou ao dispor . sempre que precisar já sabe 

E46- muito obrigada . boa tarde 

P46- boa tarde . tive muito gosto . um beijinho . adeus 

 
PROFESSORA D (Carla) 

 
E1- olá . muito boa tarde 

P1- boa tarde 

E2- bem disposta? 

P2- sempre (risos) 

E3- antes de mais, gostaria de lhe agradecer a sua presença e toda a disponibilidade 

que tem evidenciado no âmbito da presente investigação . ahm . queria dizer-lhe que esta 

entrevista será certamente muito importante na medida em que possibilitará o 

esclarecimento de alguns dos seus pontos de vista relativos ao questionário sobre 

“Perspectivas acerca da Ciência, Tecnologia e Sociedade”, isto é, o Questionário VOSTS 

na sua adaptação portuguesa, que já preencheu e, por outro lado, porque me irá permitir ter 

acesso a um conjunto de dados relativos a aspectos como a sua formação académica, 

experiência profissional, entre outros, igualmente relevantes para o presente estudo . é 

também o momento para lhe pedir novamente autorização para proceder à gravação em 

registo áudio desta entrevista, garantindo-lhe, desde já, que serão absolutamente anónimas 

e confidenciais todas as informações que aqui quiser transmitir . posso fazê-lo? 

P3- sim 

E4- podemos iniciar a entrevista? 

P4- vamos lá (risos) 

E5- --- ahm . para começar, eu gostaria de lhe perguntar que curso possui? ou que 

cursos possui? 

P5- professores do ensino básico variante de Matemática e Ciências da Natureza 

E6- quando concluiu o seu curso? 

P6- Junho de 2003 

E7- em que instituição o fez? 



 274

P7- Escola Superior de Educação de Viana do Castelo 

E8- uma vez que é professora de Matemática e de Ciências da Natureza, qual destas 

áreas a motivou para se inscrever neste curso? 

P8- a Matemática 

E9- quer explicar porquê? 

P9- é assim . eu sempre tive um grande fascínio pela Matemática . não quer dizer 

que não goste das Ciências . gosto . também é uma área de interesse . mas . * . a 

Matemática é o que me puxa mesmo mais . tenho um certo receio em falhar ao nível das 

Ciências pela falta de conhecimentos científicos 

E10- não sente essa insegurança na área da Matemática? 

P10- não tanto 

E11- em relação ao seu desempenho profissional, sente maior motivação quando 

lecciona Matemática?  

P11- sem dúvida 

E12- após ter concluído a sua formação inicial, já frequentou algum curso de 

formação contínua? 

P12- não 

E13- antes de concluir o seu curso teve alguma experiência de ensino? 

P13- não 

E14- depois de ter concluído a sua formação inicial, quando começou a trabalhar? 

P14- dois meses depois de ter acabado o curso . em Setembro de 2003 

E15- neste momento qual é o seu grau de satisfação em relação às funções que 

desempenha? 

P15- ... é razoável . satisfatório 

E16- quer explicar melhor? 

P16- (risos) eu acho que é o início e é pouca experiência . portanto se calhar é um 

bocado cedo para eu dizer se as coisas estão- me a correr bem . se me sinto muito satisfeita 

ou não . com o tempo vou aprendendo e se calhar já posso ter um termo de comparação 

E17- como realmente se sente quando ensina Ciências? 

P17- ... é assim . às vezes sinto-me um bocado insegura . mas consigo tentar 

ultrapassar isso 
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E18- essa insegurança a que se refere . ahm . será causada por que factores? 

portanto, que aspectos considera que poderão ser determinantes na insegurança que diz 

ainda sentir? 

P18- é assim . eu acho que ... primeiro a formação que nós temos não nos dá todo . 

ou não nos dá os conhecimentos todos acerca das Ciências e depois eu acho que a Ciência 

está sempre a evoluir e que nós como professores temos que nos manter sempre atentos à 

evolução das Ciências e às vezes eu tenho um bocado de receio de não acompanhar essas 

evoluções e depois ao leccionar cometer algumas falhas 

E19- costuma ver programas de televisão sobre Ciências? 

P19- sim 

E20- qual? ou quais? 

P20- ahm . honestamente não me recordo muito bem dos nomes mas sempre que 

me é possível tento vê-los 

E21- qual a sua opinião sobre esses programas? 

P21- eu penso que são extremamente interessantes 

E22- consegue tirar algum proveito para as suas práticas ou para a sua formação em 

termos globais do visionamento desses programas de televisão? 

P22- sim . sem dúvida 

E23- em que aspectos? 

P23- ahm . porque por vezes eles ajudam a conciliar ou ajudam a aumentar os 

conhecimentos  científicos em relação a determinados conteúdos  

E24- . costuma ler revistas sobre Ciência ou Tecnologia? 

P24- sim 

E25- qual? ou quais? 

P25- a Super Interessante  

E26- que opinião tem sobre essa revista? 

P26- eu acho que é um bocado como o próprio nome diz . é interessante mesmo 

E27- consegue tirar proveito da leitura desta revista? 

P27- eu penso que sim 

E28- em que aspectos? 

P28- ahm . porque traz . transmite . alguns conhecimentos a nível científico ou seja 

é uma forma de divulgarem alguns conhecimentos científicos 
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E29- costuma visitar museus sobre Ciência e Tecnologia? 

P29- por acaso não 

E30- e exposições relacionadas com estes temas? 

P30- se houver possibilidade 

E31- lembra-se de alguma que tenha visitado? 

P31- a dos dinossauros (risos) 

E32- ahm . com que frequência tem visitado essas exposições? 

P32- ahm . muito raramente confesso 

E33- a próxima parte da entrevista pretende esclarecer alguns dos seus pontos de 

vista relativos a algumas respostas que deu ao questionário VOSTS . antes de me explicar 

as razões pelas quais fez algumas opções em relação às questões que lhe foram colocadas e 

para que melhor compreenda os seus pontos de vista, diga-me, por favor, o que entende por 

Ciência? 

P33- eu penso que a Ciência é um conjunto de áreas que tentam conhecer não só o 

Homem mas tudo o que o rodeia . toda a natureza . todos os fenómenos que envolvem a 

natureza 

E34- e o que entende por Tecnologia? 

P34- eu penso que a Tecnologia acaba por ser uma aplicação da Ciência para tentar 

conhecer ou para tentar descobrir os . fenómenos  

E35- depreende-se da sua resposta que a Ciência engloba diferentes áreas do 

conhecimento e que a Tecnologia é uma aplicação desses conhecimentos . é assim? 

P35- é . exactamente . eu penso que elas andam as duas ao mesmo passo . se não há 

evolução da Ciência também não há evolução da Tecnologia e se não há evolução da 

Tecnologia a Ciência também se calhar não vai ter grandes avanços 

E36- lembra-se de alguma situação ou circunstância que possa apresentar e que 

exemplifique essa inter-relação que estabelece entre Ciência e Tecnologia? 

P36- ... por exemplo ao nível da saúde . os conhecimentos científicos sobre várias 

doenças têm evoluído para possíveis tratamentos e para possíveis curas devido ao uso de 

instrumentos e  de aparelhos tecnológicos e acontece precisamente o contrário . ahm . é a 

Ciência que permite . os conhecimentos científicos que permitem a evolução destas novas 

tecnologias . a evolução destes novos aparelhos para o tratamento das doenças 
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E37- para além dessa inter-relação que estabelece entre Ciência e Tecnologia . ahm 

. e que exemplificou com esta situação, em termos globais, que relação estabelece entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade? 

P37- eu penso que a evolução da Ciência e a evolução da Tecnologia vai também 

condicionar toda a Sociedade 

E38- na sua opinião o avanço científico e tecnológico tem necessariamente 

repercussões na sociedade . é assim? 

P38- é sim . e o contrário eu penso que também . também acontece . a Sociedade 

também condiciona a evolução da Ciência e da Tecnologia 

E39- lembra-se de alguma situação ou de algum exemplo que possa dar dessa inter-

relação? 

P39- ahm . por exemplo nos países do terceiro mundo o tipo de sociedade vai 

acabar por condicionar . ahm . os avanços da Ciência e da Tecnologia . são países 

subdesenvolvidos portanto logo à partida o avanço da Ciência vai ser menor . não é! 

E40- na sua opinião, nesse caso, é a Ciência e a Tecnologia que estão a ser 

condicionadas pela própria sociedade? 

P40- sim 

E41- seguidamente eu gostaria que fizesse o esclarecimento de alguns dos seus 

pontos de vista em relação a algumas respostas que deu no preenchimento do questionário 

acerca da Ciência, Tecnologia e Sociedade . (apresenta a folha de respostas da professora 

ao Questionário VOSTS) ..... no item 7, relativo à “Influência de grupos de interesse 

particular sobre a Ciência”, seleccionou entre as várias respostas a alínea F . assim, no seu 

entender, “Embora tentem, nem sempre estas instituições ou grupos conseguem influenciar 

com êxito a condução de determinadas pesquisas, cabendo a última palavra aos cientistas” 

. eu gostaria que lesse novamente as diferentes opções de resposta e me dissesse se mantém 

a sua opção e porquê . (mostra à professora a parte do questionário em causa) ... 

P41- (faz uma nova leitura ao item 7) ...... (t= 45 s) bom . eu mantenho a minha 

opção embora não concorde com ela na sua totalidade . eu acho que realmente estas 

instituições ou grupos conseguem influenciar . ahm . quer dizer aliás nem sempre 

conseguem influenciar a condução de determinadas pesquisas mas não concordo que a 

última palavra . ahm . seja realmente dos cientistas 

E42- ahm . portanto na sua opinião os cientistas não são os últimos a decidir 
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P42- exactamente 

E43- ahm . a quem cabe também o poder de decisão no seu entender? 

P43- eu penso que é pronto aos cientistas ao governo à sociedade a tudo o que 

englobe o próprio projecto . a própria pesquisa 

E44- quando refere a sociedade em relação aos poderes de decisão . ahm . refere-se 

ao cidadão comum . ahm . ou a quem em particular? 

P44- ... ahm . eu penso que também ao cidadão comum 

E45- pensa que as pessoas em termos gerais têm a possibilidade de decidir sobre as 

pesquisas que vão ser desenvolvidas pelos cientistas?  

P45- é assim elas não podem decidir . ahm . mas podem dar a sua opinião e isso 

pode acabar por influenciar 

E46- neste momento lembra-se de alguma situação que possa traduzir a sua 

opinião? 

P46- honestamente não me estou a recordar de nenhuma 

E47- no que se refere ao item 16 “Tomada de decisão sobre questões científicas”, 

optou pela resposta C . no seu ponto de vista quando não existe consenso acerca dum 

determinado assunto é “porque os cientistas interpretam os factos de modo diverso, à luz 

de diferentes teorias científicas, e não por efeito de valores morais ou motivos pessoais” . 

continua a ser esta a opção que traduz a sua opinião? (mostra a folha relativa a esta 

questão) 

P47- (lê novamente todas as possibilidades de resposta) ...... (t= 41 s) ahm . eu se 

calhar mudaria a minha resposta e escolheria a resposta D que diz “sobretudo, porque os 

cientistas não dispõem de todo o conhecimento sobre os factos mas, em parte, porque 

diferem em termos de opiniões pessoais, valores morais ou motivos individuais”  

E48- importa-se de me explicar a razão pela qual fez esta alteração na escolha das 

opções? 

P48- bom . porque eu penso que os cientistas não são detentores de todos os 

conhecimentos e dado que a Ciência evolui eles vão acabando por modificar ou vão tendo 

novos conhecimentos e porque eu penso que a nossa experiência de vida a vivência pessoal 

de cada pessoa nomeadamente dos cientistas vai acabar por alterar as suas escolhas as suas 

ideias as suas teorias 
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E49- portanto depreende-se da sua resposta que . ahm. os motivos pessoais os 

valores morais e a própria experiência de vida do cientista acabam por influenciá-lo na sua 

actividade 

P49- exactamente 

E50- é isso? 

P50- é 

E51- ahm . uma vez que falámos do cientista, importa-se de me dizer como entende 

ou como vê o cientista? 

P51- é assim . eu penso que o cientista é uma pessoa normal . ahm . dedica-se a 

uma determinada área de estudo . pronto . neste caso às ciências . ahm . tenta conciliar o 

conhecimento científico . os dados os factos que observa mas ao mesmo tempo . continua a 

ter a sua experiência de vida e isso condiciona-o 

E52- o que pretende dizer é que os cientistas acabam por ser influenciados 

inclusivamente no seu trabalho por um conjunto de factores como motivos pessoais . ahm . 

valores morais e experiência de vida . é isso? 

P52- é 

E53- mais uma vez, gostaria de lhe agradecer a sua colaboração e saber se continua 

disponível para outras participações no âmbito da presente investigação, nomeadamente no 

que se refere à observação de aulas por si dinamizadas e, possivelmente, à cedência de 

algum material que possa vir a utilizar 

P53- sim . continuo 

E54- muito obrigada . boa tarde 

P54- obrigado eu 
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I- PROFESSORA COLABORADORA - A - (SÍLVIA) 
 

A professora Sílvia desempenha as suas funções de docência numa escola do 1º 

ciclo, com três lugares, muito próxima de uma das cidades do distrito de Aveiro, com 

apenas duas salas de aula (uma delas funcionando em regime de desdobramento).  Este 

estabelecimento de ensino não tem laboratório, nem material laboratorial e possui um 

único computador, com cerca de dez anos, com ligação à Internet e que tem sido, 

sobretudo, utilizado pelos professores. O computador encontra-se na sala do 1º e 2º anos de 

escolaridade, pelo que os restantes alunos não têm tido oportunidade de o utilizar, pois 

podem “perturbar” as aulas dos professores que aí leccionam (isto de acordo com 

informações obtidas junto da professora colaboradora A - Sílvia). No exterior da escola 

existe um recreio com algumas árvores de sombra, mas sem campos de jogos ou zonas 

verdes. 

A turma da professora Sílvia é constituída por 18 alunos do 4º ano de escolaridade. 

A sua sala de aulas é ampla, bem iluminada e apresenta as paredes forradas com cartazes 

informativos, alusivos às áreas de Língua Portuguesa e Matemática.  

 
 

         1ª Aula Observada                                         1º Ciclo do Ensino Básico 

         Data: 10 / 05 / 2004                                       Duração da Aula: das 14 às 16 horas 

 

 Tema da Aula: A flutuação 
 

 [A turma, composta por dezoito alunos do 4º ano de escolaridade, encontrava-se 

disposta em três grupos de seis elementos cada. A aula teve início às 14 horas, sem que a 

docente referisse o tema que iria ser abordado. O clima de aula, nessa altura, era de grande 

tranquilidade: os alunos, já organizados em grupos, dialogavam entre si num tom de voz 

baixo.] 
 

Sílvia – boa tarde a todos 

Todos – boa tarde 

Sílvia – muito bem . vamos recomeçar as nossas actividades . em cada mesa e por 

aluno vão necessitar de um lápis e de uma borracha . para além do material que já distribuí 

por grupo . observem com atenção esse material e digam-me o que têm em cima da mesa 
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Vários – --- 

Sílvia – / um de cada vez \ (aponta para diferentes alunos, cada um na sua vez) 

A – um berlinde   

A – uma rolha 

A – um parafuso 

A – um pedaço de madeira 

A – um ovo 

A – plasticina 

A – uma bacia 

A – um prego 

Sílvia – ora bem . com esse material o que podemos fazer? (aponta para um aluno) 

A – boa pergunta . professora! 

Sílvia – mas eu só gosto de fazer boas perguntas . o que podemos então fazer? 
 

[Durante 23 segundos, os alunos não fizeram qualquer intervenção, limitando-se a 

manusear os materiais / objectos existentes em cima das mesas.] 
 

Sílvia – eu vou ajudar . vamos encher a bacia que se encontra em cima das vossas 

mesas com água até à marca que eu assinalei com um marcador . estão a ver? 

Vários – sim 

Alguns – (cumprem a solicitação da professora no seu grupo) 

Sílvia – então . já vos ocorreu alguma ideia?  

A – já sei . podemos por exemplo descobrir se estes materiais flutuam ou não 

Sílvia – os outros meninos também consideram ser boa esta ideia . a ideia do P.? 

Alguns – sim 

Sílvia – muito bem . podem explicar-me então o que significa a palavra flutuar? 

A – ficar sobre a água 

Sílvia – vamos registando no quadro as vossas ideias (regista as opiniões dos alunos 

no quadro) 

A – flutuar é boiar 

Sílvia – uhm . mais ideias meninos! (aponta para um aluno) 

A – ficar à tona da água 
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Sílvia – certo . estão aqui algumas palavras e expressões que vocês conhecem e 

utilizam e que nos ajudam a clarificar o significado de flutuar . já todos perceberam esse 

significado? 

Vários – sim 
 

[Os alunos participam de forma ordenada, colocando o dedo no ar sempre que, por 

sua iniciativa, pretendem intervir. Trocam algumas ideias com os colegas de grupo, mas 

em tom de voz baixo.] 
 

Sílvia – ora bem . tal como os cientistas procuram fazer o seu trabalho de forma 

séria e responsável, também nós vamos procurar dar o nosso melhor na actividade que 

vamos desenvolver . certo? 

Vários – sim 

Sílvia – há vários aspectos que temos que ter em atenção na actividade 

experimental que vamos realizar (distribui, por aluno, um “guião de experiências”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

Figura 1 - Página de rosto do guião 

 

Sílvia – preencham o vosso nome e a data 

Todos – (executam a tarefa indicada) 

Sílvia – ..... já estamos em condições de dar resposta às duas primeiras questões do 

nosso guião . “o que significa flutuar?” e “que materiais necessitas para a experiência”? 

podem fazê-lo 
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Todos –  (respondem por escrito no guião às duas questões referidas) ...... (t= 2 min 

e 25 s) 

Sílvia – já está? 

Vários – sim 

Sílvia – vamos agora pensar um pouco sobre a actividade que poderão realizar para 

verificarem os materiais e objectos que flutuam e os que não flutuam .  mas antes é 

necessário preenchermos a nossa “carta de planificação” (apresenta um cartaz que fixa no 

quadro) 
 

 [O cartaz encontra-se organizado em três partes, de acordo com as seguintes 

questões: “O que vamos medir?”, “O que vamos mudar?”, “O que vamos manter?” – 

questões que se encontram, igualmente, no guião de cada aluno.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 2 - 1ª página do guião apresentado 

 

Todos – (Observam em silêncio o cartaz) ...... (t= 22 s)  

Alguns – (colocam o dedo no ar) 

Sílvia – parece que já temos ideias! . o que vamos medir R.?  

A – se os objectos ou materiais flutuam ou não 

Sílvia – todos concordam? 

Vários – sim 

Sílvia – eu vou registar na “carta de planificação” e vocês registam no vosso guião 

(regista) 
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Todos – (registam) ...... (t= 21 s) 

Sílvia – vamos continuar . o que vamos mudar T.?  

A – o que vamos meter dentro da água 

Sílvia – o tipo de objecto ou material a colocar dentro da água . é isso? 

Vários – sim  

Sílvia – vamos registar (regista no cartaz) 

Todos – (registam no guião) ...... (t= 24 s) 

Sílvia – e agora . o que vamos ter que manter? (aponta para um aluno) 

A – a bacia . as três bacias são iguais 

Sílvia – muito bem . só a bacia? 

Vários – --- 

Sílvia – (solicita um dos alunos que colocou o dedo no ar, pronunciando o seu 

nome) 

A – a quantidade de água  

Sílvia – certo . todos obedeceram à marca que eu coloquei nas bacias? 

Alguns – sim 

Sílvia – mais alguma coisa? 

A – a água das bacias é toda da torneira 

Sílvia – o tipo de líquido onde iremos colocar os materiais ou objectos é o mesmo . 

mais algum aspecto? ..... a temperatura da água nas três bacias é igual ou diferente? 

A – já sei . vamos manter a temperatura da água  

Sílvia – certo . também podemos controlar a temperatura e vamos respeitar o 

mesmo tempo . isto é . cada objecto ou material ficará na água durante igual período de 

tempo . certo? 

Alguns – sim 

Sílvia – vamos registar tudo (regista no quadro) 

Todos – (registam no guião) ...... (t=  1 min e 24 s) 

Sílvia – alguma questão ou dúvida? 

Alguns – não 
 

[Esta metodologia não parece ser nova para os alunos, nem tão pouco a 

nomenclatura utilizada. A interacção promovida valoriza as suas ideias, sendo os alunos 

solicitados de forma diversificada, e promove a reflexão. Saliente-se, mais uma vez, a 
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participação ordenada dos alunos, num clima de aula em que são cumpridas regras de 

convivência escolar.] 
 

Sílvia – quem é capaz, neste momento, de apresentar exemplos de objectos ou 

materiais que flutuem? de preferência diferentes dos que temos aqui  

A – um navio que não esteja destruído 

Alguns – (risos) 

Sílvia – claro . se estiver operacional . mais 

A – uma bóia 

A – alguns plásticos 

Sílvia – agora que não flutuem .  C. (pronuncia o nome de um aluno que estava 

distraído a olhar para a janela) 

A – a âncora dos navios 

Sílvia – afinal não estavas muito distraído . mais 

A – um carro 

A – o seu anel . professora 

Sílvia – agora . no vosso guião vão responder à questão 6 e depois preenchem as 

vossas previsões relativamente aos objectos e materiais que temos aqui . cada um vai 

pensar e preenche a tabela que tem a seguir [questão 7 do guião] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 3 - 2ª página do guião apresentado 
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Todos – (executam a tarefa indicada) ...... (t= 5 min e 13 s) 

Sílvia – muito bem . podem dar início à actividade experimental . não se esqueçam 

de controlar todos os aspectos da nossa “carta de planificação” e de ter em atenção as 

regras de participação em grupo que todos conhecem e sabem que é para cumprir . se 

sentirem necessidade de alguma ajuda chamem-me 

Todos – (iniciam a concretização da actividade experimental) 
 

[Durante cerca de dezoito minutos, os alunos dos diferentes grupos seguiram a 

“carta de planificação” da actividade experimental, que em conjunto delinearam. As tarefas 

nos grupos foram por todos partilhadas e as responsabilidades também. Cada objecto foi 

introduzido na água durante igual período de tempo e os resultados foram observados e 

registados. As mesas, depois de terminada esta actividade, foram secas e organizadas pelos 

próprios alunos. Enquanto estes se ocupavam da actividade experimental, a professora foi 

circulando na sala de aula, sem necessitar de intervir. Fê-lo, apenas, quando observou um 

aluno a apagar uma das suas previsões que entretanto não se confirmara.] 
 

Sílvia – ó R. . não vais apagar! . o importante não é acertares em tudo! o importante 

é reflectires e aos poucos fazeres previsões cada vez mais adequadas . nós também 

aprendemos com os nossos erros . não é? 

A – sim . professora (largou a borracha) 

Sílvia – cada porta-voz vai apresentar à turma os resultados do seu grupo  
 

[Os resultados dos três grupos foram coincidentes, pelo que não geraram 

discussão.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                              Figura 4 - 3ª página do guião apresentado 
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Sílvia – uma vez que a plasticina foi um dos materiais que não flutuou, eu gostaria 

de saber se existe alguma forma de fazermos flutuar esse pedaço de plasticina . pensem no 

grupo para depois apresentarem as vossas opiniões . têm 5 minutos 

Todos – (opinam no grupo / discutem ideias)  

Sílvia – vamos ouvir as vossas opiniões . M. (pronuncia o nome do porta-voz de um 

dos grupos) 

A – nós achamos que se cortarmos o pedaço de plasticina em duas partes mais finas 

elas já flutuam 

Sílvia – vamos verificar isso . eu vou cortar para que ninguém se magoe (corta a 

plasticina de acordo com as indicações do aluno) . agora podes colocar na água 

A – (coloca os dois pedaços de plasticina na água) . não deu! 

A – nós temos uma ideia diferente . professora 

Sílvia – qual é? 

A – se dividirmos a plasticina em muitos pedacinhos pequeninos eles vão flutuar 

Sílvia – vamos lá 
 

[Os alunos dividem a plasticina em pequenas partes e, à medida que vão colocando 

na água e verificam que não flutuam, vão sucessivamente reduzindo o tamanho dessas 

porções de plasticina.] 
 

Sílvia – e então? 

Alguns – não deu 

Sílvia – vamos ouvir o porta-voz do grupo que falta 

A – nós discutimos em grupo e a maioria acha que se achatarmos a plasticina de 

maneira que pareça um barco vai flutuar 

Sílvia – então queremos ver se essa ideia resulta . todos os grupos podem tentar 
 

[Nos vários grupos, os alunos moldam a plasticina, dando-lhe a forma aproximada 

de um barco, e colocam-na cuidadosamente na água.] 
 

A – conseguimos . professora! [pouco tempo depois o “barco” afundou-se] 

Sílvia – este grupo conseguiu colocar a plasticina a flutuar, mas agora afundou-se . 

porquê? 

A – porque ainda não estava muito perfeito na forma 

A – perdeu o equilíbrio 
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Sílvia – então pensem . por que razão um barco muito pesado consegue flutuar e 

um berlinde que é muito mais leve não consegue? 

A – é por causa da sua forma 

Sílvia – concordam? 

Vários – sim 

Sílvia – uhm . então a forma é importante? 

Vários – sim 

A – nós mudámos a forma da plasticina e ela já flutuou 

Sílvia – muito bem . a forma . o modo como o peso está distribuído é muito 

importante . vocês quando vão à praia e tentam boiar, o que fazem? 

A – eu faço assim (abre os braços e as pernas) 

Sílvia – ora sobe para a mesa e exemplifica-nos como realmente procedes 

A – (exemplifica, deitando-se em cima da mesa) 

Sílvia – porque será que nessa posição é provável que flutues? 

A – porque o meu peso está distribuído de forma diferente 

Sílvia – tu concordas? (aponta para um aluno) 

A – sim . fica mais corpo aberto 

Sílvia – (pega numa garrafa de água e despeja-a numa bacia igual às dos grupos, 

atingindo um nível idêntico. Coloca dentro um dos ovos utilizados na actividade 

experimental anterior) 

A – ui! agora o ovo flutuou! 

A – é mesmo 

Sílvia – então . serão as minhas mãos? 

A – deve ser por estar ainda molhado o ovo 

Sílvia – tens aqui um ovo seco . queres verificar se é essa a razão? 

A – (coloca o ovo na água) 

Sílvia – então? 

Alguns – flutuou 

A – isso é água . professora? 

Sílvia – como podemos saber? 

A – posso provar? 
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Sílvia – se quiseres . mas cuidado! eu deixo que o C. prove porque eu sei o que aqui 

tenho . nós não devemos provar o que desconhecemos 

A – (coloca os dedos na água e leva-os à boca) 
 

[A turma permanece em silêncio na expectativa do resultado. O interesse pela 

actividade é notório, sobretudo pela atenção evidenciada.] 
 

A – ui! é salgada! 

Sílvia – qual será então a razão que permite ao ovo flutuar? 

A – é a água . esta água como é salgada é diferente da outra 

Sílvia – o tipo de líquido onde colocamos os objectos ou materiais é importante 

para a flutuação? 

Alguns – sim 

Sílvia – qual será mais densa, a água doce ou a água salgada?  

A – a água salgada 
 

[Apesar da resposta do aluno, não é clarificado o conceito de densidade.]  
 

Sílvia – vamos clarificar ideias . quais são os factores que vimos que influenciam a 

flutuação? (aponta para um aluno) 

A – o tipo de líquido 

Sílvia – mais 

A – a forma dos objectos 

Sílvia – concluindo . se eu disser que um determinado objecto é pesado . logo não 

flutua . estou a ser rigorosa? 

A – depende 

Sílvia – queres explicar melhor? 

A – sim . quero . há objectos pesados que flutuam . como os navios . e há objectos 

pesados que não flutuam . mas também há coisas que são leves . como os berlindes . que 

também não flutuam 

Sílvia – todos concordam? 

Vários – sim 

Sílvia – muito bem . vamos ficar por aqui . estou muito feliz com o vosso trabalho . 

têm sido muito interessados e é assim que eu gosto ... em casa vão completar os registos do 
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vosso guião e vão contar por palavrinhas vossas tudo o que fizemos nesta aula e o que 

aprenderam de novo ..... podem arrumar as vossas coisas e depois sair . até amanhã 

Todos – até amanhã 

 

BREVE REFLEXÃO: 
 

Nesta breve reflexão pretende-se salientar alguns pontos considerados mais 

relevantes da dinâmica da aula observada. Assim, as actividades e estratégias 

implementadas, bem como os próprios materiais utilizados, despertaram o interesse dos 

alunos, promoveram a sua participação e criaram momentos de reflexão. Foram 

despoletadas múltiplas oportunidades de interacção entre a professora e os alunos e entre 

estes. Valorizou-se o trabalho de grupo, a exploração do erro e a argumentação de pontos 

de vista, bem como a promoção de algumas competências de trabalho prático do tipo 

investigativo.  

Em geral, prevaleceu um clima de aula dominado pela empatia e por um espírito 

cooperativo e de respeito mútuo. 

 
 

         2ª Aula Observada                                        1º Ciclo do Ensino Básico 

         Data: 19 / 05 / 2004                                      Duração da Aula: das 9 às 10:30 horas 

 

 Tema da Aula: A combustão 
 

 [A turma encontrava-se novamente organizada em três grupos de seis elementos 

cada. A aula começou às 9 horas e, mais uma vez, sem que a docente referisse no início o 

tema que iria ser abordado. À semelhança do que aconteceu na primeira aula observada, os 

alunos dialogavam entre si num tom de voz baixo, preparando o material para o 

desenvolvimento das actividades. Em cima de cada mesa encontrava-se uma caixa de 

cartão que parecia conter o material que seguidamente seria utilizado.] 
 

Sílvia – bom dia a todos 

Todos – boa dia 
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Sílvia – hoje vão desenvolver novamente uma actividade em grupo . espero que 

tenham presente as regras de trabalho de grupo e saquem do vosso interior muita vontade 

de trabalhar e algumas pitadas de interesse e curiosidade 

Vários – sim . professora 

Sílvia – em cima de cada mesa deixei ontem o material necessário ao trabalho 

prático que terão que desenvolver . o que temos aí J.?  

A – fósforos 

Sílvia – muito bem . já sabem que temos que ser muito cuidadosos com os fósforos 

A – para não nos queimarmos 

A – para não incendiar a sala 

Sílvia – certo . mais material P.? 

A – um frasco sem tampa 

A – duas velas iguais 

Sílvia – ora bem . com o material que referiram o que poderemos fazer? 

A – vamos acender as velas 

A – acendemos as velas e colocamos uma dentro do frasco 

Sílvia – concordam todos? 

Vários – sim 

Sílvia – vamos deixar o frasco com a boca aberta? (aponta para um aluno) 

A – não temos a tampa! 

A – podemos virar o frasco 

Sílvia – invertê-lo? 

A – sim . com a vela lá dentro 

Sílvia – muito bem . já vamos ver . temos aqui uma “carta de planificação” (mostra 

um cartaz) . que vamos ter que completar à medida que formos preenchendo as respostas 

do nosso guião (distribui um “guião de experiências” por aluno e fixa o cartaz no quadro) 
 

[Segue a mesma metodologia da aula anterior. O cartaz encontra-se organizado em 

três partes, de acordo com as seguintes questões: “O que vamos medir?”, “O que vamos 

mudar?”, “O que vamos manter?” – questões que se encontram, igualmente, no guião de 

cada aluno.] 
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Figura 5 - Página de rosto do guião 

 

  

Sílvia – antes de planificarmos a nossa actividade . vamos dar resposta em conjunto 

à primeira questão do guião – “O que entendes por combustão?” (solicita um dos alunos 

que tem o dedo no ar, pronunciando o seu nome) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 6 - 1ª página do guião apresentado 
 

A – combustão é o que acontece quando alguma coisa arde 
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 Sílvia – uhm . alguém discorda ou quer acrescentar algo? 
 

 [Faz-se silêncio durante 12 segundos.] 
 

 Sílvia – podemos dizer que a combustão é algo que acontece quando alguma coisa 

arde? 

 Vários – sim 

 Sílvia – então registem essa ideia . em casa todos vão pesquisar sobre a combustão 

 Todos – (registam a ideia no guião) ...... (t= 17 s) 

 Sílvia – na vossa opinião o que é necessário para que ocorra uma combustão? 

A – precisamos de alguma coisa que arda 

A – aqui temos as velas 

Sílvia – o que é necessário mais? 

A – precisamos de fazer lume . temos os fósforos 

Sílvia – precisamos de algo que produza a chama . é isso? 

A – sim 

Sílvia – mais alguma coisa? 
 

 [Faz-se novamente silêncio durante 14 segundos.] 
 

 Sílvia – registem já estas ideias no ponto 2 do guião e o material a utilizar no ponto 

3 

 Todos – (registam) ...... (t=  2 min e 42 s) 

Sílvia – chegou o momento de preenchermos a “carta de planificação” . já sabem . 

eu vou registando no cartaz . enquanto isso os meninos registam no vosso guião . o que 

vamos medir? 

A – a combustão da vela 

Sílvia – alguém quer acrescentar algo? 

Alguns – não 

Sílvia – vamos então estudar o fenómeno da combustão da vela . podem registar 

(regista no cartaz) 

Todos – (copiam para o guião as ideias registadas pela professora na “carta de 

planificação”) ...... (t=  58 s) 

Sílvia – e o que vamos manter? 

A – os frascos . que são todos iguais 

A – as velas também são iguais 
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Sílvia – mais alguma coisa? 

A – os fósforos também são do mesmo tipo 

Sílvia – e o tempo? 

A – também temos que ver 

Sílvia – vamos registar 
 

[Durante 1 minuto e 14 segundos, ocorre um novo período de registo. Professora e 

alunos escrevem que deverão manter o tipo de frasco, o tipo de vela, o tipo de fósforos e o 

tempo. Toda a turma permanece concentrada na planificação da actividade e participa de 

forma ordenada. A professora, na interacção que estabelece, desloca-se pela sala revelando 

alguns gestos de afecto para com os seus alunos.] 
 

Sílvia – e o que vamos mudar? (aponta para um aluno que ainda não tinha 

participado) . ainda não ouvi a tua linda voz hoje A. . estás doente? 

A – não . professora! 

Sílvia – e então? 

A – uma vela fica acesa e fora do frasco e a outra fica acesa mas com o frasco por 

cima 

Sílvia – invertido? 

A – sim 

Sílvia – muito bem . vamos ver o que vai acontecer . mas primeiro temos que 

prever os resultados . é o que temos na questão 7 do guião . eu quero saber o que 

acontecerá à chama da vela se sobre ela colocarmos um frasco invertido? 

A – vai parecer um candeeiro 

Sílvia – vai? 

A – sim 

A – o frasco vai ficar quente 

A – eu acho que a chama se vai apagar 

Sílvia – será? 

A – o oxigénio vai-se gastar e a vela vai apagar-se 

Sílvia – já ouvimos várias ideias . ora bem . cada um vai registar a sua opinião e 

explicar o porquê 

Todos – (escrevem a sua ideia e justificam-na) ...... (t=  2 min e 6 s) 
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Sílvia – ora bem . podem dar início à actividade experimental seguindo o guião até 

à questão 13 . aí param 

[Em grupo, os alunos seguem o guião até ao ponto indicado, executando os passos 

necessários à obtenção das respostas para as questões formuladas. Desenvolvem esta parte 

da actividade, durante cerca de 17 minutos, evidenciando autonomia, partilhando as tarefas 

do grupo, discutindo entre si, sem perturbar os restantes grupos, e reflectindo sobre as 

questões do guião. A professora é solicitada, pontualmente, para clarificar, no grupo, o 

significado de alguns vocábulos ou para corrigir alguns erros ortográficos. A argumentação 

de ideias é exigida, entre si, pelos próprios alunos.] 
 

Sílvia – ora bem . parece-me que já todos terminaram ... a chama apagou-se ou 

não? 

Vários – sim 

Sílvia – porquê F.? (solicita a opinião do porta-voz de um dos grupos) 

A – porque a cera derreteu-se 

Sílvia – e na outra vela que não se apagou . a cera não se derreteu? 

A – também derreteu 

Sílvia – e? 

A – não se apagou 

Sílvia – por que razão esta vela se apagou . B.? 

A – nós achamos que dentro do frasco alguma coisa do ar foi acabando e obrigou a 

chama a apagar-se 

Sílvia – e a opinião desse grupo? 

A – a chama derreteu  o ar 

Sílvia – derreteu? queres dizer como o teu colega . que se gastou algum 

componente do ar? é isso? 

A – sim 

Sílvia – vocês já aprenderam alguns constituintes do ar . o ar que tínhamos no 

frasco antes da vela ter ardido é igual ao que está agora no seu interior? 

Vários – não 

A – agora está mais quente 

A – antes tinha mais oxigénio 
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Sílvia – muito bem . antes tinha mais oxigénio . é um dos constituintes do ar que 

tínhamos estudado . e agora tem menos oxigénio . porquê? (aponta para um aluno) 

A – gastou-se na combustão 

Sílvia – então foi o oxigénio que se gastou? 

Vários – sim 

A – gastou-se oxigénio e produziu-se dióxido de carbono 

Sílvia – todos concordam? 

Alguns – sim 

Sílvia – registem essas ideias para depois compararem com a pesquisa que terão 

que fazer sobre a combustão 

Todos – (registam) ...... (t= 38 s) 

Sílvia – o que existe nas paredes do frasco? 

A – está embaciado . foi o que escrevemos 

A – tem pequenas gotas de água 

Sílvia – essas gotas já aí estavam? 

Vários – não 

Sílvia – então como terão aparecido? 

A – foi o fumo da vela 

Sílvia – terá sido o fumo da vela? (aponta para outro aluno) 

A – nós concluímos que deve ter sido o calor da chama que provocou essas gotas . 

o vapor de água quando tocou nas paredes mais frias do frasco formou as gotinhas 

Sílvia – já estudámos esse fenómeno . já vimos que o vapor de água em contacto 

com uma superfície mais fria se condensa . isso significa que na vossa opinião para além 

do dióxido de carbono que o vosso colega há pouco disse que se teria produzido, também 

foi libertado ...(espera que os alunos completem a sua frase) 

Vários – vapor de água 

Sílvia – relativamente ao ponto 12 . se invertermos de novo o frasco sobre a vela 

acesa . será possível esperar que a chama diminua de intensidade e retirar o frasco a tempo 

que ela não se apague? 

A – sim 

Sílvia – como fizeram? 

A – mesmo quando a chama estava quase . quase a apagar-se . nós tirámos o frasco 
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Sílvia – foi o que todos fizeram? 

Alguns – sim 

Sílvia – e o que aconteceu quando tiraram o frasco? (aponta para um aluno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7 - 2ª página do guião apresentado 
 

A – a chama ficou outra vez maior 

A – porque o ar já tinha outra vez mais oxigénio 

Sílvia – foi? 

Vários – sim 

Sílvia – agora vamos passar à questão 14 do nosso guião . vão repetir a experiência 

três vezes . cronometrando o tempo durante o qual a chama permanece acesa em cada caso 

. de uma vez para a outra, mantêm o frasco invertido . isto é . quando o retirarem da vela 

mantêm a boca do frasco para baixo na mesa . antes de o colocarem novamente sobre a 

vela 

Todos – (executam os procedimentos indicados) ...... (t=  2 min) 

Sílvia – vamos ouvir os resultados 
 

[O porta-voz de cada grupo, papel que vai sendo rotativamente desempenhado 

pelos vários elementos do grupo, apresenta os resultados obtidos, lendo os registos 

efectuados. Em todos os grupos, o tempo durante o qual a chama permaneceu acesa foi 

progressivamente diminuindo.] 



 299

 

Sílvia – o que aconteceu em todos os grupos? 

A – o tempo foi diminuindo 

Sílvia – foi? 

Vários – sim 

Sílvia – e porquê D.?  

A –  ..... (t=  22 s) não sei 

A – eu acho que é por causa do frasco estar sempre nesta posição  

Sílvia – e o que tem a ver a posição do frasco? 

A – nas mudanças de umas vezes para outras entra pouco oxigénio e a combustão 

da vela ia sempre gastando algum 

Sílvia – concordam? 

Vários – sim 

Sílvia – vamos registar 

Todos – (completam os seus registos) ...... (t=  1 min e 12 s) 

A – ó professora . não entrou ar puro . não foi? 

Sílvia – como disse o teu colega . como os frascos permaneceram invertidos não 

houve uma grande renovação do ar em oxigénio . durante os diferentes momentos . não é? 

Vários – sim 

Sílvia – o que podemos fazer para que o tempo de duração da chama não vá 

reduzindo T.?  

A – entre cada uma das vezes deixamos o frasco com a boca livre 

A – até podemos abaná-lo . como se estivéssemos a encher um balde de água 

Sílvia – não querem verificar se isso realmente acontece? .  têm 3 minutos 

Todos – (cumprem os procedimentos propostos, cronometrando, observando e 

registando os tempos) 
 

[Saliente-se o envolvimento dos alunos nas actividades práticas aqui sugeridas, bem 

como a autonomia (dado não terem necessitado de qualquer ajuda da professora), a 

iniciativa e o cumprimento de regras de convivência escolar demonstrados.  

No que se refere aos tempos, neste momento apresentados pelos diferentes grupos, 

não houve uma diminuição progressiva dos valores, antes surgiram resultados que não 

acusaram qualquer tipo de regularidade.] 
 

Sílvia – o que podemos concluir dos resultados apresentados? 
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A – o tempo varia mas já não diminuiu em todos 

A – em alguns casos subiu noutros desceu 

Sílvia – por que razão? 

A – por causa da renovação do ar 

Sílvia – muito bem . vamos para as conclusões . questão 15 . o que é consumido 

durante a combustão? e o que é libertado? (aponta para um aluno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8 - 3ª página do guião apresentado 

 

A – durante a combustão o oxigénio é consumido e o dióxido de carbono é 

libertado 

A – não é só o dióxido de carbono . é também libertado vapor de água 

Sílvia – concordas com os teus colegas V.? (aponta para outro aluno) 

A – sim 

Sílvia – podem registar 

Todos – (respondem por escrito à questão à 15) ...... (t= 18 s) 

Sílvia – agora individualmente cada um vai pesquisar no dicionário o significado de 

combustível  e vai escrever no ponto 16 exemplos de materiais combustíveis . depois 

responde às quatro alíneas da questão 17 

Todos – (consultam o dicionário, escrevem exemplos de materiais combustíveis e 

respondem à questão 17) ...... (t=  9 min e 23 s) 

Sílvia – já está? 
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Vários – sim 

Sílvia – vamos corrigir em conjunto . quais foram os exemplos que escreveram? 

A – a cera 

A – o papel 

A – a gasolina 

A – a madeira 

A – o carvão 

A – o pavio 

Sílvia – questão 17 . alínea a .  A. lê   

A – “se distraidamente um automobilista tiver provocado um incêndio no interior 

do seu carro, aconselhá-lo-ias a abrir ou a fechar as janelas?”  

Sílvia – como respondeste A.? 

A – abria as janelas 

Sílvia – concordas? (aponta para outro aluno) 

A – claro que não . dessa maneira entrava mais oxigénio e as chamas não paravam 

tão facilmente 

Sílvia – será assim? 

Vários – sim 

Sílvia – próxima alínea M. 

A – “a uma pessoa cuja roupa se incendiasse, expô-la-ias ao vento ou embrulhá-la- 

-ias com um cobertor?” . embrulhava-a com o cobertor 

Sílvia – porquê? 

A – o cobertor abafava . não deixava entrar tanto ar e as chamas acabavam 

A – não havia renovação do ar 

Sílvia – muito bem . e o que é o vento? 

Vários – é o ar em movimento 

Sílvia – se o ar está em movimento . renova-se em ... (espera que os alunos 

completem a sua frase) 

Alguns – oxigénio 

Sílvia – e  nesse caso as chamas . (espera novamente que os alunos completem a 

sua frase) 

A – continuavam 
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Sílvia – certo . e “ao remexer-se um braseiro, o brilho das brasas aumenta ou 

diminui?” (aponta para um aluno) 

A – aumenta 

Sílvia – porquê? 

A – ao remexer-se vai mais ar renovado de oxigénio 

Sílvia – e agora a alínea d . lê tu C.  

A – “no combate aos incêndios, os bombeiros preferem dias de vento ou dias 

calmos?” 

Sílvia – o que te parece? 

A – calmos 

Sílvia – sim . porquê? 

A – porque o vento espalha o fogo 

A – o vento renova o ar em oxigénio e as chamas não param 

Sílvia – todos concordam? 

Vários – sim 

Sílvia – não se esqueçam em casa de realizar a pesquisa sobre a combustão para 

vermos se temos que corrigir alguma coisa que aqui dissemos ou se falta acrescentar algum 

aspecto importante . façam também o desenho que é pedido no ponto 18 
 

[No ponto 18 do guião explorado durante a aula é sugerido aos alunos que 

desenhem “a parte da experiência” que mais gostaram.]  

 

BREVE REFLEXÃO: 
 

Nesta segunda aula observada e no que se refere aos aspectos anteriormente 

descritos, saliente-se, numa análise sumária, os seguintes itens: (i) no geral, os alunos 

evidenciaram interesse pelas actividades e estratégias desenvolvidas, participando por 

iniciativa própria e sempre que solicitados, fazendo-o de forma empenhada e, em muitos 

casos, reflectida; (ii) o clima de aula primou pela importância atribuída à cooperação, à 

interacção, à apresentação, confronto e argumentação de pontos de vista; (iii)  valorizou-se 

a pesquisa na construção dos conhecimentos e a relação destes com situações do 

quotidiano; (iv) os alunos assumiram um papel construtivo nas suas aprendizagens e 

respeitaram, todos eles, normas e regras de convivência escolar; e (v) a professora, em 
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geral, colocou-se numa posição de orientadora, dinamizadora, problematizadora de 

situações de aprendizagem. 

Ainda que as actividades e estratégias implementadas não pareçam ter sido 

estruturadas em função de situações – problema de cariz CTS, denotou-se alguma 

intencionalidade em articular as aprendizagens com situações do real.  

  
 

         3ª Aula Observada                                       1º Ciclo do Ensino Básico 

         Data: 23 / 06 / 2004                                     Duração da Aula: das 9 às 10:25 horas 

 

 Tema da Aula: O ar 
 

 [Tal como nas duas primeiras aulas, também neste dia os alunos se encontravam 

dispostos em três grupos com seis elementos cada. A única alteração residia na composição 

dos grupos. De acordo com a explicação da docente, essa composição é alterada 

mensalmente. Mais uma vez, uma caixa de cartão com material colocada em cima de cada 

mesa despertava a curiosidade dos alunos que, entre si, arriscavam já algumas suposições  

sobre as actividades a desenvolver.]  
 

Sílvia – bom dia  

Todos – bom dia 

Sílvia – estão preparados para mais um dia cheio de actividade? 

Vários – sim 

Sílvia – muito bem . fico contente por isso ... ora bem . na caixa que existe em cada 

mesa encontra-se o material que preparei para hoje . vamos lá enunciá-lo (aponta para um 

dos alunos que, com o dedo no ar, pretendia intervir) 

A – temos uma cana . balões . fios . copos . e um cartão 

Sílvia – mais alguma coisa? (aponta para outro aluno) 

A – e uma bacia . professora 

Sílvia – com este material qual será o tema que podemos tratar C.? 

A – como temos balões se calhar é o ar 

Sílvia – será? 

Alguns – deve ser 



 304

Sílvia – é isso mesmo . hoje gostaria de realizar com vocês uma ou mais actividades 

práticas relacionadas com o ar. mas os meus meninos já sabem algumas coisas sobre o ar . 

ora digam (solicita um dos alunos que tem o dedo no ar, pronunciando o seu nome) 

A – no ar existem vários gases 

Sílvia – lembras-te do nome de algum R.? 

A – o oxigénio . o dióxido de carbono 

Sílvia – certo . já falámos por exemplo da importância do oxigénio para a vida no 

planeta . mais coisas 

A – há ar puro e ar poluído 

Sílvia – sim 

A – o ar ocupa espaço 

Sílvia – estava a ver que ninguém se lembrava da actividade que realizámos na 

semana passada . vimos que o ar ...(espera que os alunos completem a sua frase) 

Vários – . ocupa espaço 

Sílvia – hoje gostaria de vos colocar duas questões importantes . quanto a mim . 

que são as seguintes . será que o ar tem peso? . e . será que o ar exerce alguma pressão 

sobre as coisas?  

Vários – --- 

Sílvia – não é para me responderem já . vão pensar uns minutinhos em silêncio e 

depois podem dar a vossa opinião . mas um de cada vez! . não é! 
 

[Os alunos permaneceram em silêncio durante cerca de três minutos, enquanto a 

docente distribui um “guião de experiências”. O clima de aula é tranquilo, pois os alunos 

seguem ordeiramente todas as indicações da professora.] 
 

Sílvia – vamos abrir o nosso guião . para a primeira questão já todos sabemos a 

resposta . o ar ... (espera que os alunos completem a sua frase) 

Vários – ocupa espaço 

Sílvia – e como podemos prová-lo? (aponta para um aluno) 

A – por exemplo com um balão . sem ar o balão ocupa menos espaço do que com ar 

Sílvia – tu concordas? (aponta para outro aluno) 

A – sim . também podemos encher de ar um saco plástico e podemos ver que cheio 

de ar ocupa muito mais espaço 

Sílvia – podem registar a resposta 
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            Figura 9 - Página de rosto do guião                                       Figura 10 -  1ª página do guião apresentado 
 

Todos – (respondem por escrito à questão 1) ...... (t= 58 s) 

Sílvia – quem pensa que o ar tem peso? 

Alguns – (três alunos levantam o dedo) 

Sílvia – curiosamente temos um aluno por grupo a pensar que o ar tem peso . os 

restantes pensam o contrário ... como podemos verificar as vossas ideias? 

Alguns – --- 

Sílvia – / um de cada vez! \ . D. (aponta para um dos alunos que pretendia 

apresentar a sua ideia)  

A – podemos encher um balão com ar e depois pesamos e vamos ver que o balão 

não pesa nada . ele ocupa é espaço mas não pesa nada 

Sílvia – concordas F.?  

A – sim . mas eu acho que o D. (diz o nome do colega anterior) está enganado . o 

balão vai ter mais peso quando está cheio de ar 

Sílvia – como não temos aqui nenhuma balança vamos improvisar três . uma para 

cada grupo . como podemos resolver este problema com o material que aí têm? 

A – com a cana e com os fios . prendemos um balão cheio de ar de um dos lados e 

um vazio do outro lado . amarramos a cana com um fio no meio para pegarmos e vemos 

para que lado vai inclinar  

A – não vai inclinar porque o ar não pesa . os dois balões vão pesar o mesmo 
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Sílvia – isso é o que vamos ver . é uma ideia muito interessante . mas para sermos 

rigorosos vamos pensar numa carta de planificação da nossa actividade . os passos que 

todos conhecemos estão no vosso guião . então o que vamos manter na actividade que o 

vosso colega propôs?  

A – balões iguais 

A – os fios para os amarrar também têm que ser iguais 

Sílvia – mais aspectos (aponta para um aluno) 

A – os fios dos balões têm que estar à mesma distância do meio da cana 

Sílvia – muito bem . esse aspecto é muito importante 

A – as canas têm que ser iguais em todos os grupos 

Sílvia – e são? 

Alguns – são 

Sílvia – e o que vamos medir S.? 

A – se o ar tem peso 

Sílvia – e o que vamos mudar B.? 

A – a quantidade de ar dos dois balões de cada balança tem que ser diferente 

Sílvia – todos concordam que é isso que vamos mudar? 

Vários – sim 

Sílvia – eu vou registar no quadro as ideias que apresentaram e que correspondem 

às respostas para as questões 3 . 4 . 5 e 6 do guião 
 

[Durante cerca de sete minutos, professora e alunos registam as ideias já discutidas. 

A metodologia da aula parece corresponder ao mesmo esquema metodológico das duas 

aulas anteriores. O guião e o material apresentados constituem o principal ponto de partida 

para a apresentação e argumentação de ideias no seguimento das actividades propostas.] 
 

Sílvia – antes de passarem à actividade experimental vão responder todos à questão 

7 . o que pensas que vai acontecer? (referindo-se, aqui, à utilização da “balança” para a 

pesagem dos balões) 

Todos – (registam a sua ideia) ...... (t= 19 s) 

Sílvia – tu o que pensas que vai acontecer F.? (pergunta a um aluno que 

inicialmente defendeu que o ar tem peso) 

A – o balão cheio de ar vai inclinar a balança . vai descer porque é mais pesado 
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Sílvia – e qual é a tua opinião? (aponta para um aluno que inicialmente defendeu 

que o ar não tem peso) 

A – os balões vão ficar equilibrados . porque como o ar não pesa . tanto faz estar 

cheio de ar ou vazio 

Sílvia – nesse caso como vai ficar a balança D.? 

A – direita . não vai descer nem para um lado nem para o outro 

Sílvia – é a opinião destes meninos . todos registaram a sua? 

Vários – sim 

Sílvia – mãos à obra . podem desenvolver a actividade experimental 
 

[Durante cerca de quinze minutos e sem qualquer ajuda da professora, os alunos 

construíram a sua “balança”, de acordo com os aspectos anteriormente decididos, 

apresentaram e discutiram, entre si, opiniões. O entusiasmo pela construção do instrumento 

que iria permitir dar resposta à primeira questão colocada pela professora originou um 

certo barulho, não usual nesta turma durante o período de tempo em que o investigador 

esteve presente. Esse barulho parecia ter origem num maior protagonismo que alguns 

alunos pretendiam ter nessa tarefa. Por essa razão, a professora viu-se obrigada,  por duas 

vezes, a  elevar o tom de voz, atitude também não usual, isto para conseguir acalmar os 

“ânimos”.] 
 

Sílvia – agora que já terminaram e pelo que me apercebi todos os grupos chegaram 

a conclusões ainda que com alguma confusão pelo meio . o que nem parece vosso . vamos 

partilhar essas conclusões (dá a palavra ao porta-voz de um dos grupos) 

A – a nossa balança inclinou para o lado do balão cheio (mostra à turma) 

Sílvia – os outros grupos chegaram aos mesmos resultados? 

Alguns – sim 

Sílvia – o que podemos então concluir? 

A – que o ar tem peso 

Sílvia – mas muitos meninos tinham afirmado o contrário! 

A – o ar tem peso porque este balão tem mais ar e a balança inclinou para este lado 

Sílvia – certo . vamos fazer o desenho no guião do que aconteceu e dar a resposta à 

questão 9 relativa à conclusão a que chegaram 

Todos – (desenham o que realmente aconteceu na sua balança e respondem à 

questão 9) ...... (t=  6 min e 27 s) 
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Sílvia – quem se lembra da segunda questão que eu coloquei no início da nossa 

aula? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           Figura 11 - 2ª página do guião apresentado 
 

A – eu! 

Sílvia – qual foi R.? 

A – se o ar faz pressão sobre os objectos? 

Sílvia – muito bem . o que é isso de pressão sobre os objectos? (aponta para um 

aluno) 

A – ... é uma espécie de força sobre as coisas 

Sílvia – será isso meninos? 

Vários – sim 

Sílvia – certo . é a força que é exercida sobre os corpos . vamos todos reflectir . será 

que o ar exerce essa força sobre as coisas? 
 

[Durante cerca de trinta segundos faz-se silêncio na sala de aula. Um dos alunos 

consulta o dicionário, provavelmente para confirmar o significado do termo em foco. O 

ambiente de sala de aula retoma a tranquilidade. A professora deambulando pela sala de 

aula vai trocando com os alunos alguns sinais de afecto.] 
 

A – eu acho que sim [a professora não pede que justifique] 
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Sílvia – quem tem a mesma opinião levanta o dedo 

Vários – (16 levantam o dedo) 

Sílvia – apenas dois meninos pensam o contrário . vão registar a vossa opinião no 

ponto 10 

Todos – (registam) ...... (t= 16 s) 

Sílvia – o que poderemos fazer aqui para chegarmos a uma conclusão sobre esta 

questão? 
 

[Segue-se novo período de silêncio por mais 20 segundos.] 
 

Sílvia – não há ideias? . verifiquem o material que ainda não utilizaram e que está 

dentro da vossa caixa 

A – dois copos . uma bacia e um cartão 

Sílvia – e então? 
 

[Mais 18 segundos de silêncio.] 
 

Sílvia – eu vou dizer . a bacia é apenas para proteger as mesas da água . todos os 

copos têm uma marca de corrector . em cada mesa vão encher os dois copos com água até 

à marca . o cartão é para colocarem na boca de um dos copos . de seguida vão inverter 

cuidadosamente os copos sobre a bacia . um com o cartão e o outro sem o cartão . certo? 

Vários – sim 

Sílvia – nesta actividade . o que vamos manter em todos os grupos? 

A – a mesma quantidade de água 

A – os copos são iguais 

Sílvia – certo . mais alguma coisa? 

A – os cartões também são iguais 

Sílvia – sim . os cartões são todos iguais . têm o mesmo tamanho e são do mesmo 

tipo de papel . e o que vamos mudar? (aponta para um aluno) 

A – em cada grupo um copo vai ter o cartão e o outro não 

Sílvia – e o que vamos medir T.? 

A – se o ar faz ou não pressão sobre as coisas 

Sílvia – todos concordam? 

Vários – sim 

Sílvia – podem registar 
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Todos – (registam no guião) ...... (t= 3 min e 20 s) 

Sílvia – o que irá acontecer quando cada grupo inverter os dois copos J.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 - 3ª página do guião apresentado 

 

A – a água vai cair nos dois copos 

Sílvia – nos dois copos? 

A – sim . porque este papel não segura a água . não está colado 

Sílvia – todos concordam? 

Vários – sim 

Sílvia – podem registar essa ideia na questão 15 

Todos – (registam no guião) ...... (t= 35 s) 

Sílvia – chegou o momento de verificarem o que acontece 
 

[Os alunos seguiram os procedimentos, desta vez indicados pela professora, 

evidenciando grande admiração quando verificaram que os resultados não correspondiam 

às suas expectativas. No copo com o cartão a água efectivamente “não caiu”. Nesta 

actividade demoraram, em média, cerca de 2 minutos. 

Note-se, mais uma vez, o cuidado manifestado em todos os grupos de trabalho 

relativamente à organização do espaço e ao manuseamento dos materiais.] 
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Sílvia – como já terminaram . vamos aos resultados . o que aconteceu no vosso 

grupo (aponta para um dos grupos) 

A – a água do copo sem cartão virou e a do copo com o cartão ficou um bocado 

sem cair 

Sílvia – foi o que aconteceu nos vossos grupos (aponta para os restantes grupos) 

Alguns – sim 

A – no nosso grupo tivemos que repetir duas vezes . porque o A. (diz o nome de um 

dos seus colegas) virou os dois copos muito rapidamente 

Sílvia – não foi muito cuidadoso . não é! . podem registar o que aconteceu na 16 

Todos – (registam) ...... (t= 56 s) 

Sílvia – agora quero saber a razão pela qual a água do copo que tinha o cartão não 

caiu de imediato (aponta para um dos alunos) 

A – porque a água molhou o papel e agarrou-o 

Sílvia – terá sido a água? 

Vários – sim 

Sílvia – alguém tem uma opinião diferente? 

A – deve ser por causa da força do ar . é isso que estamos a estudar! 

Sílvia – e de que forma o ar é responsável por essa situação? 
 

[Os alunos fazem silêncio - 12 segundos.] 
 

Sílvia – é assim . o ar é formado por milhões de partículas que exercem força em 

todas as direcções. A essa força chamamos de pressão atmosférica . mas vamos ler o texto 

que temos no nosso guião (solicita a leitura por um aluno) 

A – (lê o texto que se encontra no guião) 

Sílvia – com este pequeno texto já podemos tirar alguma conclusão sobre a nossa 

actividade . mas só vamos apresentar a resposta na próxima aula . como tarefa extra-escola 

todos os grupos vão pesquisar mais sobre este assunto . podem ir à biblioteca municipal . 

que fica aqui perto . há lá vários livros sobre o ar que podem consultar . há várias 

enciclopédias juvenis que já têm utilizado e que tratam este assunto ... continuamos a 

discussão dos resultados amanhã . agora podem ir ao intervalo 
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BREVE REFLEXÃO: 
 

Numa apreciação geral dos aspectos anteriormente descritos, destacam-se os 

seguintes pontos relativos à dinâmica da aula observada: (i) a metodologia desta terceira 

aula é a mesma das anteriores: o material de uso corrente foi apresentado no início da aula 

para que em conjunto se decidisse o tipo de actividade a desenvolver; os alunos foram 

orientados pela docente para os assuntos que esta pretendia explorar e as actividades 

estruturam-se em função da interacção promovida e de um guião orientador apresentado; 

como principais estratégias, valorizou-se o trabalho de grupo, o questionamento dirigido 

com adequados tempos de espera, o trabalho prático e a pesquisa; (ii) os alunos 

manifestaram interesse pelas actividades implementadas, espírito cooperativo e respeito 

por regras e normas de convivência escolar; (iii) a professora evitou a exposição de 

conhecimentos, assumindo, antes, o papel de orientadora de todo o processo e pautando o 

seu desempenho por um esforço constante de interacção que procurou promover com os 

seus alunos e entre estes; e (iv) em termos gerais, o clima de aula caracterizou-se por um 

grande dinamismo das actividades e interacções, pela tranquilidade dos comportamentos e 

das intervenções e por uma relação afectuosa entre professora e alunos. 
 

Nas três aulas da professora Sílvia observadas pelo investigador recorreu-se ao 

mesmo esquema metodológico e às mesmas estratégias de aula. O trabalho prático e o 

desenvolvimento de algumas competências de tipo investigativo assumiram relevância. 

Contudo e pese embora algumas relações que se procuraram estabelecer com o quotidiano 

dos alunos, centrou-se a atenção, principalmente, no desenvolvimento das actividades 

práticas, que surgiram a partir do material apresentado, pelo que não se constatou a 

estruturação do processo de ensino / aprendizagem das Ciências a partir da exploração de 

verdadeiras questões de índole CTS. 

 
II- PROFESSORA COLABORADORA - B - (MARIA) 

 

 A professora Maria trabalha numa escola do 1º ciclo de uma das cidades do distrito 

de Aveiro, com onze lugares e oito salas de aula. Esta escola também não possui 

laboratório, mas detém algum material destinado a actividades experimentais e 

laboratoriais (material de vidro, lupas, microscópios, etc). O material existente foi cedido a 
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este estabelecimento de ensino por uma escola secundária da cidade, quando esta adquiriu 

material novo para os seus laboratórios. Por outro lado e no que se refere a material 

informático, existem na escola cinco computadores relativamente recentes e com ligação à 

Internet. Estes encontram-se num gabinete a que os professores e alunos têm acesso, desde 

que antecipadamente o solicitem junto da coordenadora de escola. No exterior do 

estabelecimento escolar e para além de um jardim, os alunos têm acesso a um recreio com 

algumas árvores e espaços livres onde se desenvolvem jogos e as aulas de Expressão 

Físico-motora. 

 A turma é constituída por 20 alunos do 4º ano de escolaridade,  dispostos 

permanentemente em grupo. Na sala de aulas, ampla e bem iluminada, as mesas 

encontram-se, portanto, organizadas em quatro grupos. Junto de cada grupo existe um 

pequeno móvel com prateleiras, onde se encontram dicionários, enciclopédias juvenis, 

manuais escolares, revistas, jornais, etc. Nas paredes da sala de aula encontram-se cartazes 

relativos não só às áreas de Matemática e Língua Portuguesa, mas também relacionados 

com a área de Estudo do Meio. 

 
 

         1ª Aula Observada                                  1º Ciclo do Ensino Básico 

         Data: 24 / 05 / 2004                                Duração da Aula: das 13:30 às 15:30 horas 

 

 Temas da Aula: Ciência / Cientistas / ímans / flexibilidade de materiais / 

dissolução 
 

[A aula começou com um “jogo do silêncio”, que demorou cerca de quatro 

minutos, durante o qual os alunos tiveram que permanecer em silêncio, de olhos fechados e 

praticamente imóveis. De acordo com a docente, trata-se de uma prática usual nas suas 

aulas, por si utilizada para potenciar o poder de concentração dos alunos.] 
 

Maria – vamos começar a nossa aula com muito entusiasmo, com muita energia e 

com muita dedicação 

A – com muito amor . professora 

Maria – sim meu querido . com muito amor . hoje . de acordo com as pesquisas que 

pedi que realizassem durante o fim-de-semana . vão reflectir um pouco sobre as seguintes 

questões . o que é a Ciência? . o que é ser cientista? . qual a importância da Ciência na 
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nossa vida? . cada um vai pensar sobre estas questões e depois apresenta as suas ideias no 

grupo . cada grupo terá que apresentar à turma uma única frase que traduza a opinião de 

todos os elementos (escreve as três questões no quadro e, em seguida, coloca um CD de 

música num aparelho que o reproduz com som muito baixinho)  

Todos – (permanecem em silêncio e de olhos fechados) 
 

[Este comportamento dos alunos parece ser habitual, uma vez que é assumido por 

todos sem qualquer indicação da docente. Decorridos três minutos e trinta segundos, a 

professora bate palmas duas vezes, para que os alunos iniciem a partilha e discussão de 

ideias. Ainda ao som da música e durante cerca de doze minutos, estes apresentam as suas 

opiniões no grupo, registam ideias e formulam a conclusão a apresentar à turma. O 

ambiente de sala de aula é caracterizado, neste momento, por algum dinamismo, com 

muitos alunos a querer participar no grupo e com o dedo no ar a aguardar a sua vez, o que 

parece denotar um compromisso no cumprimento de regras de participação no próprio 

grupo. Existe em cada grupo um “moderador” que controla as intervenções dos colegas, 

ordenando as participações, e que é responsável por reforçar a necessidade do 

cumprimento das regras que em conjunto foram definidas. No dizer da professora, este e os 

outros papéis desempenhados pelos vários elementos do grupo são atribuídos aos alunos 

rotativamente e o seu desempenho é alvo de avaliação por parte da docente e dos restante 

alunos.] 
 

Maria – o porta–voz de cada grupo está preparado para apresentar a frase do grupo? 

Alguns – sim 

Maria – vão apresentar pela seguinte ordem . primeiro o porta-voz do grupo das 

andorinhas . segundo . o porta-voz do grupo das borboletinhas . depois o porta-voz dos 

frutos e por fim o porta-voz do grupo do arco-íris  

A – nós pensamos que a ciência é muito importante para descobrir muitas coisas e 

que os cientistas andam sempre a querer saber mais sobre o que não conhecem 

A – a ciência é algo que devemos estudar sempre e também devemos fazer muitas 

experiências como os cientistas 

A – nós achamos que os cientistas são muito importantes porque descobrem muita 

coisa e que a ciência interessa a todos 

A – queremos que a ciência continue sempre e se espalhe por todo o universo e que 

esteja na vida de todos nós 
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Maria – parabéns . gostei muito das vossas frases . agora vamos enriquecer as 

nossas ideias com a leitura de um texto de Maria Keil que se encontra no vosso manual de 

língua portuguesa (indica a página) 
 

[As frases apresentadas pelos diferentes grupos não foram exploradas, pelo que os 

alunos não tiveram que as explicitar ou argumentar. 

Texto lido: 
Há pessoas que dizem que é feio ser curioso. Acreditas? 

Com certeza que não. O que é feio é escutar às portas, ou querer saber os segredos dos outros. 

Ter curiosidade de saber como se fazem as coisas que estão à nossa volta; como se fabricam; como 

se constróem; como são por dentro; para que servem ... não é feio. É muito preciso!   Maria Keil 
Cada aluno leu silenciosamente o texto, seguindo-se uma leitura colectiva e o seu 

registo no caderno diário. Não se fez qualquer exploração das ideias de Maria Keil.] 
 

Maria – agora que já lemos e registámos o texto de Maria Keil vamos ouvir um 

pouco sobre as pesquisas que fizeram . o objectivo era procurarem alguma informação 

relacionada com as questões que escrevi no quadro . com uma atitude exemplar de escuta 

vamos ouvir o que cada um pesquisou (aponta para um dos alunos) 

A – (lê parte de um artigo da revista “Conhecer” sobre a “importância da ciência 

nas pequenas coisas” do dia-a-dia ) 

A – (lê uma pequena “composição” que redigiu com a ajuda do seu pai, como 

confessou, e em que é mencionada a curiosidade dos cientistas e o seu papel na resolução 

de alguns problemas que afectam a Humanidade) 

A – eu trouxe uma experiência para realizar que encontrei na Internet 

Maria – daqui a nada já vamos ver isso . outra pesquisa 

A – eu procurei informação sobre o olho humano (lê o texto de uma enciclopédia 

juvenil relativo à morfologia e funções do olho humano) 

A – (lê um artigo do Jornal Público relativo a uma investigação que aponta para a 

possibilidade dos seres humanos poderem “transportar BSE sem manifestar doença”) 

A – (consulta um dicionário e lê o significado do termo - Ciência)  

Maria – já ouvimos muita informação sobre a Ciência . vamos tirar algumas 

conclusões . vamos todos pensar durante dois minutos . atitude pensadora 

Todos – (de olhos fechados, fazem novamente silêncio) ...... (t= 1 min e 47 s) 

Maria – qual é a tua conclusão M. (aponta para um dos alunos) 
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A – que a Ciência tem muitos significados 

Maria – como por exemplo? 

A – exige muito estudo e saber 

Maria – certo meu querido . na Ciência há uma busca constante de procurar saber 

sobre o desconhecido . esse conhecimento científico é certo ou errado? 

A – pode estar certo hoje mas amanhã já pode ser errado . não é professora? 

Maria – certo . como já falámos noutras aulas . a Ciência encontra-se em constante 

dinamismo . como o J. referiu na sua pesquisa . a Ciência está em permanente 

transformação . todos estes textos que pesquisaram vão ser guardados para noutra aula 

analisarmos essa informação 
 

[Algum barulho com origem em conversas paralelas de quatro alunos que se 

levantaram do seu lugar para dialogar num dos cantos da sala começa a perturbar a aula. A 

docente senta-se e espera, durante vinte segundos, que os alunos se calem e retomem os 

seus lugares.   

A análise / exploração das pesquisas realizadas pelos alunos foi remetida para outra 

aula.] 
 

Maria – / assim não pode ser! . já sabem que podem sair do vosso lugar quando 

necessitarem mas não o podem fazer com barulho \ ... bom . como vimos nas vossas 

pesquisas . a Ciência acompanha-nos permanentemente desde que nos levantamos até nos 

deitarmos . mesmo a dormir temos a Ciência por companhia ... hoje vamos ainda realizar 

algumas actividades experimentais que alguns meninos prepararam em casa de acordo com 

as pesquisas que realizaram . quem quer começar?  

A – eu . professora 

Maria – força T. 

A – (dirige-se para junto do quadro com uma caixa de papelão) eu li numa 

enciclopédia que dentro do nosso planeta há uma grande bola de ferro que funciona como 

um grande íman . o maior de todos . como li isso resolvi trazer um íman e alguns objectos 

para ver se são atraídos por ele 

Maria – que bem querido . estou muito contente contigo . vais simular o grande 

íman que é a Terra como planeta . é isso? 

A – sim . trouxe o íman . uma afia de plástico . um prego . um alfinete e um carro 

de madeira 
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Maria – e o que queres saber? 

A – se estes objectos vão ser atraídos pelo íman 

Maria – vamos ver se são 

[Faz-se silêncio na sala de aulas, enquanto o aluno utiliza o íman e mostra que o 

prego e o alfinete são os únicos objectos atraídos. Não é feita qualquer exploração da 

actividade, nem do motivo que a originou.] 
 

Maria – outro menino que tenha preparado mais uma actividade experimental 

A – eu . professora 

Maria – podes ir J. 

A – eu trouxe arame . uma colher de pau . uma rolha de cortiça  e um pau de giz 

Maria – o que queres saber J.? 

A – quero ver qual é mais flexível 

Maria – o que é ser flexível? 

Vários – procuram o significado no dicionário 

A – eu já encontrei (lê o significado contido no dicionário) 

Maria – podes verificar qual é mais flexível 

A – (verifica a flexibilidade dos objectos/materiais) 

Maria – o que concluis? 

A – o arame é muito flexível . a colher de pau e o pau de giz não são e a rolha de 

cortiça é um bocadinho 

A – tem que ser um bocadinho para entrar nas garrafas 
 

[Mais uma actividade experimental que envolveu um único aluno e que não foi alvo 

de exploração e aprofundamento. Vários elementos de um dos grupos conversam sobre 

outros assuntos.] 
 

Maria – quem tem outra actividade? 

A – eu  

Maria – podes ir para a frente E. 

A – (dirige-se para junto do quadro com algum material que trouxe de casa) eu 

quero verificar se o açúcar é ou não solúvel na água 

Maria – solúvel . o que é ser solúvel? 

Vários – procuram o significado no dicionário 

A –  se se dissolver na água então é solúvel na água 
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Maria – certo . se ocorrer a dissolução 

A – vou deitar o açúcar nesta bacia com água e vou ver se é solúvel (despeja  quatro 

colheres de sopa de açúcar num recipiente com cerca de dois litros de água) 

Maria – dissolveu-se? 

A – ainda não 

Maria – então mexe com a colher de pau 

A – (cumpre a indicação da professora) 

Maria – já se dissolveu? 

A – sim . agora já está dissolvido 

Maria – é verdade . se se mexer o açúcar que é solúvel na água dissolve-se mais 

depressa 
 

[Tal como aconteceu anteriormente, também neste caso se omitiu qualquer tipo de 

exploração / discussão / aprofundamento da actividade desenvolvida e dos resultados 

obtidos. Tudo parece centrar-se no aluno que propõe e executa a actividade experimental, 

descurando-se o envolvimento dos restantes alunos.] 
 

Maria – bom . hoje realizámos algumas actividades experimentais que livremente 

prepararam em casa . todos verificaram algumas características de certos materiais e 

objectos . para casa . quero que continuem a pesquisar mais sobre a Ciência e pesquisem 

sobre a água . podem ir ao intervalo 

 

BREVE REFLEXÃO: 
 

Numa análise sumária da aula observada e pese embora não se tenha concretizado 

uma exploração / aprofundamento das actividades desenvolvidas e das ideias apresentadas, 

saliente-se a iniciativa e o interesse manifestados por vários alunos, sobretudo, nas 

pesquisas que realizaram e nas actividades experimentais que conceberam. Neste caso, no 

entanto, não se constatou qualquer preocupação com o controlo de variáveis. 

Na primeira parte da aula, valorizou-se o trabalho de grupo, a partilha e a discussão 

de ideias entre os alunos relativamente à Ciência, ao trabalho do cientista e à importância 

da Ciência para a Humanidade. Foram abordados pelos alunos, na leitura das suas 

pesquisas, aspectos relevantes para uma visão de Ciência e do cientista consonantes com o 

actual empreendimento científico, mas esses textos acabaram por não ser valorizados no 
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contexto da aula de modo a poderem ser discutidos e explicitados. A interdisciplinaridade 

com a área de Língua Portuguesa, nomeadamente com a apresentação e leitura do texto de 

Maria Keil, também não foi verdadeiramente conseguida, na medida em que não pareceu 

haver intencionalidade de se proceder à sua análise à luz dos aspectos anteriormente 

referidos. 

Quanto ao trabalho prático realizado durante a aula, apenas foram implicados três 

alunos, os que propuseram e realizaram as actividades. Os procedimentos e os resultados 

obtidos não foram discutidos, nem se promoveu grande interacção entre professora e 

alunos e entre estes. 

No que diz respeito ao clima de aula, prevaleceu a empatia, uma relação afectuosa 

entre professora e alunos e, no geral, o respeito por regras de convivência escolar.  

 
 

         2ª Aula Observada                                    1º Ciclo do Ensino Básico 

         Data: 26 / 05 / 2004                                  Duração da Aula: das 9:10 às 10:25 horas 

 

 Tema da Aula: A água 

 

Maria – vamos começar . hoje quero iniciar as nossas actividades com uma 

saudação especial às minhas crianças porque todos estão no meu coração ... o que é o 

coração? 

Vários – (colocam o dedo no ar) 

Maria – H. (aponta para um dos alunos) 

A – é um órgão muito importante do corpo humano que se encontra na caixa 

torácica do lado esquerdo 

Maria – muito bem meu querido . como se escreve torácica? dita-me as letras G. 

(aponta para outro aluno) 

A – (dita a sequência de letras pretendida) 

Maria – certo ... quais são as pesquisas que estão em curso? 

Alguns – sobre a  Ciência . água e Fernando Pessoa 

Maria – certo . vamos começar com o jogo do quem sabe sabe (senta-se no chão, 

junto ao quadro) 

Todos – (aproximam-se da professora e também  se sentam no chão) 
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Maria – o que é a água B.? 

A – é um recurso muito importante para a vida 

Maria – queres explicar melhor? 

A – sim . professora . todos os seres vivos necessitam da água e são constituídos 

por uma parte de água . todos precisam dela 

Maria – muito bem . toda a água que existe no planeta reúne boas condições para 

poder ser utilizada . consumida pelos seres vivos? (aponta para outro aluno) 

A – não . muita água está suja 

A – poluída 

Maria – e quem polui essa água? 

A – o Homem 

Maria – de que forma? 

A – deitando lixo na água 

A – com as fábricas 

A – os esgotos das casas 

Maria – certo . são alguns exemplos . não é? 

Vários – sim 

Maria – o que poderemos fazer para lutar contra a poluição da água C.? 

A – não pôr lixo para os rios 

Maria – certo . mais (aponta para um aluno) 

A – devemos avisar as pessoas que não têm cuidado . para passarem a ter 

Maria – como podemos fazer isso H.? 

A – podemos falar com os nossos amigos 

A – fazer desenhos 

A – avisar na televisão 

Maria – acabo de ter uma ideia! . até ao fim da semana quero que apresentem um 

trabalho plástico . livre . individual ou em grupo . com o qual procurem alertar as pessoas 

para os problemas relacionados com a poluição da água 

Vários – sim 

Maria – vamos continuar com o nosso jogo . como pode ser utilizada a água . no 

caso do Homem? (solicita vários alunos, pronunciando o seu nome, cada um na sua vez) 

A – para beber 
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A – para nos lavarmos 

A – para cozinhar 

A – a água serve também para regar os campos e jardins 

A – para lavar o carro 

A – para uma coisa muito boa . nadar! 

A – para . para ... para lavar roupa 

Maria – já chega . são alguns exemplos . são muitas as actividades humanas em que 

a água é indispensável . não é! . podemos utilizar a água do rio que passa na nossa cidade 

para todas as actividades que indicaram? (aponta para um aluno) 

A – não . professora . a água do nosso rio está muito poluída  

A – para cozinhar e para tomar banho . por exemplo . não podemos 

Maria – mas não se esqueçam que todos nós podemos fazer muita coisa para 

melhorar essa situação 

A – não devemos deitar mais lixo para o nosso rio 

A – podemos fazer cartazes para pedir às pessoas para limparem o rio e não o 

sujarem 

A – professora . também podemos pedir aos donos das fábricas para não poluírem 

tanto 

Maria – correcto . podemos sim . fico à espera dos vossos trabalhos de 

sensibilização ... mais uma questão para reflectirem . essas fábricas que poluem . deverão 

ser encerradas? (solicita a opinião de um aluno, pronunciando o seu nome) 

A – sim 

A – não! 

Maria – sim ou não (aponta para o aluno que deu a primeira resposta) 

A – sim . assim acabava a poluição 

A – não . professora . porque se elas fecharem as pessoas ficam sem trabalho 

Maria – em que ficamos? 

Vários – não 

A – os donos das fábricas não as devem encerrar mas devem ter todos os cuidados 

para acabar com a poluição 

Maria – concordam com esta opinião? 

Vários – sim 
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Maria – então . é importante que continuem assegurados os postos de trabalho para 

que as pessoas possam garantir a sua sobrevivência . mas . como já foi referido . é 

fundamental que os responsáveis pelas diferentes empresas criem condições para reduzir o 

problema da poluição . que é um problema muito grave e que nos afecta a todos . é isso? 

Vários – sim 
 

[Apesar do jogo consistir, apenas, na resposta a um conjunto de questões 

relacionadas com tópicos já abordados na sala de aulas, a possibilidade dos alunos 

opinarem e argumentarem os seus pontos de vista sobre questões do seu quotidiano poderá 

justificar, de algum modo, o interesse revelado pela generalidade dos alunos nesta 

actividade. Quase todos os alunos parecem evidenciar concentração relativamente ao 

processo desenvolvido. Esperam em silêncio cada uma das questões formuladas pela 

professora e manifestam, por sua própria iniciativa, colocando o dedo no ar, vontade de 

intervir.]  
 

A – professora . quando é que vamos apresentar as nossas pesquisas sobre a água? 

Maria – daqui a nada T. . agora quero saber o nome de duas substâncias que sejam 

solúveis na água S. (aponta para um dos alunos) 

A – açúcar ..... e sal   

Maria – concordas? (aponta para outro aluno) 

A – sim  

Maria – porquê? 

A – porque o sal e o açúcar dissolvem-se na água 

Maria – claro que sim . a água que podemos consumir chama-se . (espera que os 

alunos completem a sua frase) 

Vários – potável 

Maria – certo meus queridos . o que podemos fazer para ajudar a purificar a água 

que não é potável? 

A – podemos ferver a água 

A – filtrá-la 

A – colocar umas gotas de  . de ... 

Maria – de? 

A – lixívia  

A – ou cloro 
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Maria – sim . bom . podemos fazer aqui um dos processos que indicaram ..... 

(levanta-se e dirige-se para um dos cantos da sala) temos aqui uma chaleira eléctrica e este 

garrafão de água que eu trouxe de uma fonte próxima da nossa escola . é potável? 

A – não sabemos 

Maria – então podemos começar por . (espera que os alunos completem a sua frase) 

Alguns – ferver a água 

Maria – o que temos que fazer para ferver a água? (aponta para um dos alunos) 

A – encher a chaleira e ligá-la à tomada 

Maria – F. . tu vens encher a chaleira (chama um dos alunos) 

A – (cumpre a tarefa para a qual foi solicitado) 

Maria – agora vamos esperar para daqui a nada observarmos um fenómeno 

fundamental . o que irá acontecer? 

A – a água já vai ficar um pouco melhor para ser consumida 

Maria – sim . já sabemos que a fervura é um dos vários processos de purificação da 

água . mas para além disso . que fenómeno irá aqui acontecer C.? 

A – a água vai começar a ferver . depois tiramos a tampa e o vapor vai sair 

Maria – meninos . é isso que vai acontecer? 

Vários – sim 

Maria – então a água vai passar do estado ... (espera que os alunos completem a sua 

frase) 

A – líquido a gasoso 

Maria – será? 

Vários – sim 

Maria – como se chama esse fenómeno? 

Alguns – evaporação 

Maria – certo . é o fenómeno da evaporação . será que vai acontecer uma 

evaporação rápida ou lenta? 

Alguns – rápida 

Maria – que actividade poderíamos realizar para que ocorresse uma evaporação 

lenta? 

A – encher um prato com água e colocar lá fora e esperar que ela desapareça 

Maria – que ela . (espera que os alunos completem a sua frase) 
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Vários – evapore 

A – professora já encontrei o significado de evaporação no dicionário! 

Maria – muito bem . queres ler para todos nós mais uma vez o que é a evaporação? 

A – sim  (lê o significado encontrado no dicionário) 

Maria – a nossa chaleira está a dar sinal de que a água já está a ferver . se 

deixarmos ferver durante muito tempo o que poderá acontecer à nossa água? 

A – evapora toda 

A – já se vê o vapor 

Maria – sim (desliga a chaleira, retira a tampa e limpa-a com um pano) limpei a 

tampa e vou segurá-la um pouco mais acima da boca da chaleira (segura na tampa) ..... 

observem o que está a acontecer 

A – estão a aparecer umas gotinhas de água 

A – é a água que está a passar do estado gasoso ao estado líquido outra vez 

Maria – por que razão isso está a acontecer? 

A – já estudámos isso professora! 

Maria – eu sei . por isso é que estou a perguntar no nosso jogo do quem sabe sabe 

A – porque a tampa está mais fria 

Maria – certo . estava a ver que ninguém se lembrava . quando a água no estado 

gasoso encontra uma superfície mais fria passa novamente ao estado líquido . este 

fenómeno chama-se . (espera que os alunos completem a sua frase) 

Alguns – condensação 

Maria – certo meu querido . e quando colocamos a água no congelador J.? (aponta 

para um aluno) 

A – passa do estado líquido ao estado sólido 

Maria – meninos . como se chama esse fenómeno? 

Alguns – solidificação 

Maria  – certo . e se deixarmos um cubo de gelo na banca da cozinha A.? 

A – passa do estado sólido ao estado líquido 

Maria – como se chama esse fenómeno? 

Todos – (fazem silêncio) ...... (t= 20 s) 

Maria – vão consultar no dicionário o significado de uma palavra de que já falámos 

. fusão 
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A – é a fusão . a passagem do sólido ao estado líquido  

A – (lê o significado que encontrou no dicionário) 

Maria – então como se chama esse fenómeno? 

Vários – é a fusão 

Maria – temos aqui um recipiente com água que vamos utilizar para lavar as mãos 

antes de sairmos para o intervalo . está no estado . (espera que os alunos completem a sua 

frase) 

Vários – líquido 

Maria – continuamos amanhã 

 

BREVE REFLEXÃO: 
 

 A estratégia de aula utilizada pela docente consistiu basicamente num “jogo” de 

pergunta - resposta sobre temas abordados em aulas anteriores. Na aplicação de 

aprendizagens já realizadas, os alunos tiveram, ainda, algumas oportunidades para 

apresentarem a sua opinião sobre aspectos relacionados com o seu quotidiano e para 

justificarem pontos de vista. 

 O trabalho prático desenvolvido implicou uma reduzida participação dos alunos, 

revestindo-se, essencialmente, de um carácter ilustrativo. Por outro lado, surge no 

seguimento dos processos de tratamento da água e é explorado focalizando, antes, os 

estados físicos desse recurso. A pesquisa, sugerida aos alunos sobre o principal tema do 

“jogo” e que no decorrer da aula um dos alunos manifestou vontade de apresentar,  não foi 

solicitada. 

  A questão relativa à poluição do rio que atravessa a cidade exigiu, por parte dos 

alunos, a tomada de posições, mas poderia ter despoletado uma maior interacção e 

confronto de opiniões.  

 

 

 

 

 

 

 



 326

 

         3ª Aula Observada                                  1º Ciclo do Ensino Básico 

         Data: 02 / 06 / 2004                                Duração da Aula: das 13:30 às 15:35 horas 

 

 Tema da Aula: O ar 
 

 [Entrada muito agitada dos alunos na sala de aulas. Alguns correm entre as mesas, 

outros conversam num tom de voz mais alto do que o usual. Dois alunos empurram-se e 

discutem por algo que aconteceu no recreio.] 
 

 Maria – (coloca um CD no aparelho de música e senta-se esperando que os alunos 

se acalmem) 

 Todos – (dirigem-se de imediato para o seu lugar, sentam-se e permanecem 

praticamente imóveis, em silêncio e de olhos fechados durante cerca de 3 minutos) 

 Maria – (bate palmas)  

Todos – (abrem os olhos) 

Maria – eu nem sequer vou comentar a vossa entrada na sala de aulas . vou fingir 

que não estive cá . portanto se tiver a infelicidade de ter de assistir àquela confusão 

novamente vamos ter que marcar uma assembleia de turma 

 Todos – (fazem silêncio) 

 Maria – vamos ao trabalho ... ontem para comemorarmos o dia da criança fizemos 

um belo passeio pelo parque da nossa cidade . não foi? 

 Vários – sim 

 A – também levámos os cartazes que fizemos sobre a protecção do nosso rio e do 

ambiente 

 Maria – pois foi . aproveitámos o facto de estarem reunidas muitas crianças e 

adultos da nossa cidade para desenvolvermos uma campanha de sensibilização para a 

defesa do ambiente . lembram-se de uma das frases que escrevemos nos cartazes? (aponta 

para um dos alunos) 

 A – sim . foi . não faças do progresso o teu inimigo 

 Maria – certo . e o que significa essa frase J.? (aponta para outro aluno) 

 A – há muitas coisas do progresso que são boas para nós . mas outras também 

poluem e estragam a natureza 

 Maria – queres dar algum exemplo? 
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 A – sim . os carros por exemplo . os carros são cada vez melhores e mais rápidos . 

mas poluem o ar e as pessoas devem andar mais a pé ou de bicicleta 

 Maria – sim meu querido . tu queres acrescentar alguma coisa? (aponta para outro 

aluno) 

 A – quero . nas nossas casas utilizamos muitas coisas de plástico . como sacos e 

outras coisas . que são muito boas . mas não devemos deitar o plástico para a natureza 

porque o meu pai já me disse que o plástico demora muito tempo a desaparecer 

 Maria – muito bem . e onde devem ser colocados os objectos de plástico que já não 

servem? 

 A – no ecoponto 

 A – no plasticão 

 Maria – certo ... sabem . a avanço da ciência e das tecnologias tem permitido 

facilitar muito as nossas vidas, mas também tem algumas consequências menos boas e 

como tal deveremos estar atentos . o exemplo que o vosso colega apresentou é muito 

interessante e obriga-nos a reflectir . hoje vivemos rodeados de muitos objectos de plástico 

que surgiram graças aos avanços da ciência e da tecnologia . olhem . os sacos de plástico . 

as fraldas também têm plástico . peças de automóveis . recipientes e até instrumentos 

utilizados na medicina 

 A – como as seringas 

 Maria – sim meu querido . como as seringas . esses objectos como são de plástico 

dificilmente são degradados . pelo que devem ser colocados nos locais próprios . nos 

ecopontos . por exemplo . quando já não servem . para que o plástico possa ser reutilizado 

ou reciclado 

 A – professora . são os três R’s que já demos! 

 Maria – sim . é muito importante a política dos três R’s para a defesa do ambiente 

como já aqui falámos . mas vamos retomar as actividades que desenvolvemos ontem 

 A – também fomos ao campo de futebol da cidade 

 Maria – e o que fizeram lá R.? 

 A – brincámos nos insufláveis 

 Maria – e gostaram? 

 Vários – sim 

 A – eu adorei . professora 
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 Maria – é mesmo sobre os insufláveis que eu gostaria que falássemos hoje ... o que 

havia dentro dos insufláveis? 

 Vários – ar 
 

[Apesar da entrada algo atribulada na sala de aulas, o comportamento da 

generalidade dos alunos, nesta primeira parte da aula, caracterizou-se por um grande 

envolvimento e vontade de participar. Dispostos em quatro grupos de cinco elementos 

cada, os alunos tinham, em cima das suas mesas, várias enciclopédias juvenis e livros 

sobre o ar.] 
 

Maria – há já alguns dias que pedi que pesquisassem sobre o ar e pensassem numa 

actividade experimental sobre esse tema 

Vários – sim 

Maria – hoje e de acordo com as pesquisas que realizaram . cada grupo vai preparar 

a actividade experimental sobre uma questão relativa ao ar que vos interesse . podem 

utilizar o material que temos no nosso caixote de reutilizáveis ou outro material que 

tenham trazido de casa . eu vou circulando pela sala . se precisarem de alguma ajuda ou de 

algum material que não encontrem peçam-me ... vamos todos cumprir as regras de trabalho 

de grupo e cooperar como fazem muitos cientistas . têm que se ajudar mutuamente . 

ninguém sabe tudo ... primeiro vão ter cinco minutos para decidirem qual é a vossa questão 

de investigação . vamos ao trabalho 

Todos – (em grupo, apresentam e discutem ideias) 

Maria – vamos ouvir as vossas questões . já passaram sete minutos (solicita o porta-

-voz de cada grupo, pronunciando o seu nome) 

A – nós pensámos na questão . como mostrar que o ar existe? 

A – nós também pensámos nessa questão! 

Maria – não faz mal . cada grupo prepara uma actividade sobre essa questão . como 

não vemos o ar nem sempre parece fácil mostrar que ele existe . não é? 

Alguns – é 

Maria – certo . outro grupo 

A – a nossa questão é . o ar terá peso?  

Maria – e já agora . qual é a vossa opinião? o ar tem peso? 

A – não . os insufláveis não pesam . são é muito grandes 

A – pesam! . porque têm plástico . o ar não pesa . mas o plástico já pesa 
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Maria – têm todos a mesma opinião? . que o ar não pesa 

A – eu acho que o ar também deve pesar 

Maria – já temos duas posições . vamos ver se este grupo nos esclarece quanto a 

esta questão . vamos passar ao último grupo 

A – nós queremos realizar uma actividade que encontrámos numa pesquisa . a 

questão é . será que conseguimos colocar um lenço de papel na água sem o molhar? 

Vários – (risos) 

A – se colocam o lenço na água ele tem que se molhar 

A – só se o embrulhares num saco de plástico 

A – (o porta-voz do grupo) . não pode ser assim . tem que ter a ver com o ar . não 

sabes? 

Maria – muito interessante . depois irão ver se é ou não possível e porquê . meus 

meninos têm vinte minutos para se organizarem . para prepararem a vossa actividade 

experimental e pensarem na apresentação aos colegas . se precisarem de algum material 

que não tenham procurem na caixa do nosso material ou peçam-me . vamos ao trabalho 
 

[Durante cerca de vinte e cinco minutos, foi evidente o entusiasmo manifestado 

pela generalidade dos alunos nos diferentes grupos. As pesquisas realizadas e as 

enciclopédias e livros sobre o tema pareciam ter, neste momento, grande utilidade. Em 

quase todos os grupos, havia alunos que se salientavam pelo protagonismo que pretendiam 

ter na preparação e desenvolvimento da actividade prática. Três alunos saíram da sala 

durante dois minutos. A docente não sentiu necessidade de intervir, limitando-se, apenas, a 

circular pela sala de aulas e a fornecer algum material que lhe era solicitado.] 
 

Maria – meus queridos . parece-me que já podemos passar à apresentação e 

discussão das vossas actividades 

Alguns – mais um pouco 

Maria – (espera mais quatro minutos) agora que todos terminaram . vamos partilhar 

. dois grupos pretendiam mostrar-nos que o ar existe . não é assim? 

Alguns – sim 

Maria – vamos . primeiro . o grupo do arco-íris 

A – já podemos? 

Maria – sim . força 
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A – nós fomos buscar uma bomba de dar ar às bicicletas . o (diz o nome de um dos 

seus colegas) tem uma bomba na bicicleta que trouxe para a escola (mostra a bomba de ar 

à turma) . se taparmos com o dedo o sítio por onde o ar sai . depois de termos puxado para 

dentro ar com esta parte (aponta para o cabo da bomba e puxa-o) . há ar dentro da bomba e 

se taparmos a saída do ar esta parte custa a andar . se taparmos com muita força chega a 

um ponto que já não vai mais 

Maria – podes passar a bomba de ar a colegas de outros grupos para 

experimentarem o que disseste? 

A – sim (passa a “bomba de ar” a um colega de outro grupo) 
 

[Todos quiseram verificar o que tinha sido referido.] 
 

Maria – que conclusão tiramos D.? (aponta para um dos alunos do grupo que 

propôs a actividade) 

A – mostra que o ar existe e que quando está apertadinho ele tem muita força . por 

isso aquela parte não vai para a frente 

Maria – alguém discorda? 

Todos – (fazem silêncio) 

Maria – lembram-se de alguma situação em que o ar “apertadinho” . como disse o 

D. . seja utilizado no nosso dia-a-dia? 

A – nos pneus dos carros 

A – e das bicicletas 

A – nos insufláveis 

Maria – nos insufláveis também está apertadinho? 

A – sim . porque podemos saltar e são um pouco duros . não chegamos ao chão 

Maria – certo . então o conhecimento dessa força como dizem que o ar comprimido 

. apertadinho tem . foi importante para o Homem? 

Vários – sim  

Maria – qual é a actividade que o grupo das andorinhas preparou para nos mostrar 

que o ar existe? 

A – temos aqui uma bacia com água e uma garrafa sem tampa 

Maria – a garrafa não tem nada dentro? 

Vários – tem ar 

Maria – certo . tem ar . como podemos ver se tem ar? 
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A – vamos mergulhar a garrafa na bacia com água (fá-lo) . estas bolhas de ar estão 

a sair porque a água entrou para dentro da garrafa 

Vários – (levantam-se do seu lugar para ver melhor)  

Maria – então por que razão o ar teve que sair do interior da garrafa? (aponta para 

um aluno de outro grupo) 

A – ... porque a água entrou na garrafa 

A – ocupou o lugar do ar 

A – professora . quem foi ao ar perdeu o lugar 

Vários – (risos) 

Maria – certo meu querido . mas neste caso quem perdeu o lugar foi mesmo o 

(espera que os alunos completem a sua frase) 

Vários – ar 

Maria – alguma pergunta que queiram fazer a este grupo? 

Todos – (fazem silêncio) 

Maria – gostámos muito das propostas já apresentadas . o que é que aprendemos 

com elas? (aponta para um dos alunos) 

A – que o ar existe 

Maria – neste caso existe onde? 

A – dentro da bomba e dentro da garrafa 

A – também vimos que o ar apertado faz força 

Maria – sim . vamos passar ao grupo das borboletinhas . que queria verificar se o ar 

tem peso . o que fizeram? 

A – nós utilizámos esta balança de brincar da nossa caixa de materiais . é de brincar 

mas deu para mostrar o que nós queríamos . também usámos quatro balões todos iguais . 

num dos pratos da balança pusemos dois balões cheios de ar amarrados com um pedaço de 

cordão . no outro pusemos dois balões vazios e um pedaço de cordão igual ao que 

utilizámos para amarrar os balões deste prato . isto para terem tudo igual . a única diferença 

é o ar dos balões  (efectua a pesagem) . como podem ver o prato dos balões cheios desceu 

porque é mais pesado 

Maria – por que razão utilizaram dois balões em cada prato? 

A – porque dá para ver melhor na balança o peso . não faz mal porque os pratos têm 

o mesmo número de balões 
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Maria – esta actividade permite concluir que ... (espera que os alunos completem a 

sua frase) 

Vários – que o ar tem peso 

Maria – se pesássemos um dos insufláveis que viram ontem o peso era só do 

plástico? 

Vários – não  

A – também do ar  

Maria – os meninos que disseram que o ar não pesa ainda têm a mesma opinião? 

Alguns – não 

Maria – e porquê? 

A – se o ar não pesa os pratos tinham que ficar equilibrados 

Maria – todos concordam? 

Vários – sim 

Maria – certo . meninos . só temos dez minutos . o grupo dos frutos acha que dá 

tempo para apresentar a sua actividade ou deixamos para a próxima aula? 

Alguns – dá 

Maria – então podem apresentar 

A – nós vamos mostrar como o ar nos ajuda a meter um lenço num sítio com água 

sem o molhar 

Maria – que interessante! . estamos a ver várias vantagens que resultam do 

conhecimento de algumas propriedades do ar . podes continuar 
 

[Os alunos dos restantes grupos levantam-se do seu lugar e aproximam-se do grupo 

proponente desta actividade. O interesse manifestado pela generalidade dos alunos foi 

extensivo a todas as actividades concretizadas, mas, neste caso, a expectativa parecia ser 

maior.] 
 

Maria – se querem estar aí façam uma roda maior 

Vários – (afastam-se um pouco) 

A – utilizámos um copo de plástico . cola . um lenço de papel e esta bacia com água 

. fizemos uma bolinha com o lenço e colámos no fundo do copo (mostra aos colegas) . 

depois metemos assim com a boca para baixo na água (introduz o copo na água) 

A – já deve estar molhado! 
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A – não está . queres ver? (retira o copo da água cuidadosamente e sem o inclinar e 

mostra o lenço ainda seco aos colegas) 
 

[Foi com grande surpresa que vários alunos verificaram que o lenço estava 

efectivamente seco. Ouve-se, entretanto, o toque de saída.] 
 

A – o copo tem que ser colocado e tirado da água sem ser inclinado . para não 

molhar o lenço . tivemos que repetir duas vezes porque nas primeiras inclinámos um pouco 

o copo 

Maria – quem quer experimentar? 

Vários – eu 

Maria – (aponta para um dos alunos) 

A – (repete todos os procedimentos indicados) 

Maria – então? 

A – não se molhou . professora 

Maria – certo . afinal o grupo tinha razão foi possível introduzir o lenço na água 

sem o molhar . mas como já não temos tempo o grupo dos frutos não vai dar a explicação . 

todos os meninos vão pensar sobre a razão pela qual o lenço não se molhou . também para 

trabalho de casa cada menino vai fazer o relatório da actividade que o seu grupo preparou . 

parabéns . gostei muito das vossas actividades . podem arrumar e sair . até amanhã 

Vários – até amanhã  

 

BREVE REFLEXÃO: 
 

Numa súmula dos principais aspectos anteriormente descritos, salientam-se os 

seguintes pontos relativos à dinâmica desta terceira aula observada: (i) a exploração de 

situações vivenciadas pelos alunos no dia anterior como ponto de partida para esta aula de 

Ciências, a natureza do trabalho prático desenvolvido e as inter-relações que se 

estabeleceram com aspectos do quotidiano  poderão ter constituído o principal foco de 

motivação para os alunos; (ii) estes evidenciaram, no decorrer de toda a aula e em termos 

gerais, interesse pelas diferentes actividades propostas e implementadas, bem como 

iniciativa, autonomia, espírito cooperativo e respeito por regras de convivência escolar e, 

em particular, de trabalho de grupo; (iii) a pesquisa realizada pelos alunos assumiu 

relevância na estruturação das actividades por si propostas e pensa-se que também na 
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formulação das conclusões; (iv) foram criadas oportunidades de partilha de ideias, reflexão 

e argumentação de pontos de vista, num clima de aula em que os alunos assumiram um 

papel construtivo no processo de ensino / aprendizagem e a professora uma postura de 

orientadora / dinamizadora; e (v) na primeira parte da aula, aquando da exploração da 

suposta “campanha de sensibilização” desenvolvida pela turma no Dia da Criança, 

relativamente à preservação do ambiente em geral e, em particular, do rio da cidade, parece 

verificar-se alguma preocupação em explorar a questão da poluição numa vertente de inter-

-relação Ciência, Tecnologia e Sociedade. 
 

Relativamente às três aulas da professora Maria que foram observadas e apontando-

-se algumas linhas muito gerais e em comum, denota-se uma preocupação da docente em 

promover aspectos das suas práticas que se coadunam com perspectivas de ensino por 

pesquisa, tal como recentemente têm sido advogadas por diferentes autores. A este 

propósito, procura potenciar um papel activo do aluno na construção das suas 

aprendizagens, recorre a estratégias que apelam à pesquisa, ao trabalho de grupo, à 

exploração de situações nas quais os alunos se sentem implicados e, ainda, ao trabalho 

prático. Contudo, a interacção com os alunos e entre estes pensa-se que terá sido 

promovida, sobretudo, na última aula presenciada.  

 
III- PROFESSORA COLABORADORA - C - (ELSA) 

 

 A professora colaboradora C – Elsa, trabalha na escola sede do agrupamento de 

escolas dos sujeitos envolvidos neste estudo. Trata-se de uma escola do 2º e 3º ciclos do 

Ensino Básico, de uma cidade da zona norte litoral do país, construída há seis anos, com 

boas instalações físicas e que reúne alunos da cidade e de algumas aldeias circundantes. 

Para além das trinta e três salas de aula, este estabelecimento de ensino possui dois 

laboratórios destinados a aulas de Ciências, sendo estes espaços amplos, muito iluminados 

e relativamente bem equipados. Esta escola possui, também, biblioteca, sala de 

informática, reprografia / papelaria, bar, refeitório, sala de professores e sala de alunos, 

salas de reuniões, elevador de acesso ao segundo piso (destinado, essencialmente, aos 

alunos com limitações físicas), instalações desportivas cobertas, campos de jogos e zonas 

verdes. Isto, como é evidente, para além dos espaços relativos aos serviços administrativos 

e de direcção e a outros serviços e infra-estruturas de apoio. 
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 Os vinte e oito alunos do sexto ano de escolaridade da turma cujas aulas de 

Ciências foram presenciadas encontravam-se dispostos em mesas de dois alunos cada. 

   
 

         1ª Aula Observada                                  2º Ciclo do Ensino Básico 

         Data: 28 / 05 / 2004                                Duração da Aula: das 11:50 às 13:15 horas  

 

 Tema da Aula: A absorção da água e dos sais minerais nas plantas 
 

 [A professora deu início à aula, verificando as presenças dos alunos e escrevendo o 

sumário no livro de ponto e no quadro. Este foi registado pelos alunos no caderno diário - 

“Continuação da aula anterior. A absorção da água e dos sais minerais nas plantas”.]  
 

 Elsa – na última aula de que assunto falámos N.?  

 A – ... da importância da luz para as plantas 

 Elsa – só da importância da luz? 

 A – também vimos que as plantas necessitam da água e dos sais minerais 

 Elsa – e por onde é que as plantas absorvem a água e os sais minerais? 

 Vários – pela zona pilosa 

 Elsa – / um de cada vez \ . também falámos de um investigador que realizou uma 

actividade experimental sobre a importância dos minerais no desenvolvimento das plantas . 

quem foi esse investigador J.?  

 A – o senhor Knop  

 Elsa – correcto . o que utilizou esse químico alemão na actividade experimental que 

desenvolveu? (aponta para outro aluno) 

 A – uma mistura de minerais 

 Elsa – e como ficou conhecida essa mistura de minerais M.? 

 A – solução Knop 

 Elsa – e por que razão ficou assim conhecida L.? 

 A – por causa do seu nome . mas também houve coincidência com os símbolos 

químicos dos quatro elementos importantes para o desenvolvimento das plantas 

Elsa – quais são V.? (solicita a participação de outro aluno, pronunciando o seu 

nome) 

A – o K de potássio . o N de azoto . o O de oxigénio e o P de fósforo (lê no manual) 
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Elsa – abram todos o livro na página doze para observarmos como é que o senhor 

Knop fez a montagem da sua actividade experimental 

Todos – (abrem o manual na página indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 – Esquema da página 12 do manual adoptado – Parte 2  

 

Elsa – temos aí as quatro montagens . mas afinal onde está o oxigénio que não o 

vemos assinalado? (aponta para um aluno) 

A – no ar e na água 

Elsa – correcto . há oxigénio no ar que rodeia as plantas das quatro montagens e 

também dissolvido na água . passado um mês o que é possível observar? 

Vários – --- 

Elsa – um de cada vez  C. (diz o nome de um aluno) 

A – a planta da primeira montagem foi a que se desenvolveu mais 

Elsa – porquê? 

A – porque tinha todos os elementos importantes para o seu desenvolvimento  

Elsa – e a que se desenvolveu menos A.? (solicita outro aluno, pronunciando o seu 

nome) 

A – foi a planta da montagem D . porque lhe falta o potássio . todas as outras têm 

potássio e desenvolveram-se mais 
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Elsa – qual é a conclusão que podemos tirar desta actividade experimental? (aponta 

para um aluno) 

A – que as plantas para além da água necessitam de minerais para se 

desenvolverem 

Elsa – correcto . a água e os minerais são indispensáveis à sobrevivência e ao 

desenvolvimento das plantas ... agora vamos falar de outro aspecto . quando a água e os 

minerais dissolvidos são absorvidos pela planta passam a chamar-se de seiva bruta . B. o 

que vai acontecer a essa seiva bruta?  

A – ..... (não responde)  

Elsa – vamos lá ver . em que parte da raiz acontece a absorção? . isso tens 

obrigação de saber! . é matéria de 5º ano 

A – na zona pilosa  

Elsa – depois de absorvida . a seiva bruta permanece na raiz? 

A – eu penso que a seiva bruta vai ter que subir 

Elsa – é isso mesmo . a seiva bruta vai subir [não é dito para onde] . mas por onde 

irá circular? . vai circular em vasos condutores próprios . (dá a resposta de imediato) há 

uma experiência que podem fazer em casa e cujos procedimentos estão explicados na 

página catorze do livro . vão precisar de duas flores . uma para controlo . já sabem que nas 

experiências tem que haver algum controlo e a outra para submeterem à experimentação . 

vão precisar também de um corante e de dois copos . eu vou ler (lê a página 14 do manual)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 Figura 14 - Página 14 do manual 

                                                                                                                                     adoptado – Parte 2 
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Elsa – perceberam o que têm que fazer? 

Vários – sim  
 

[Alguns alunos das últimas mesas da sala encontram-se distraídos. Sem que a 

professora se aperceba, conversam sobre outros assuntos e trocam bilhetes entre si.] 
 

Elsa – eu preparei ontem uma montagem . tal como vos é pedido . para que 

possamos já observar os resultados (dirige-se à arrecadação, de onde sai trazendo um 

tabuleiro com a referida preparação) . temos aqui a montagem de controlo . um jarro dentro 

de um matraz com água da torneira . aqui está a montagem experimental . um jarro num 

matraz com água corada de azul-de-metileno ... como todos estamos a ver . a água corada 

ascendeu porque o jarro está azulado . tal como o corante . e ascendeu por vasos 

condutores próprios . eu vou cortar o pecíolo longitudinalmente e vou circular para todos 

poderem ver os vasos condutores também corados de azul  
 

[A professora assume todo o protagonismo: preparou a actividade experimental e, 

nesta fase, descreve-a, refere o que observa e conclui, sem que os alunos sejam chamados a 

intervir. Estes observam e ouvem em silêncio.] 
 

Elsa – ..... já cortei (circula pelas mesas dos alunos) . verifiquem os riscos azuis que 

é possível ver ao longo do pecíolo . são os . (espera que os alunos completem a sua frase) 

Alguns – vasos condutores 

Elsa – perceberam como circula a seiva bruta na planta? 

Vários – sim 

Elsa – a seiva bruta vai subindo devagarinho e circula por toda a planta . em casa 

podem repetir a actividade experimental . por exemplo com um corante alimentar . como 

não é perigoso não necessitam da ajuda dos vossos pais ... agora vamos fazer o relatório 

desta experiência  
 

[Nesta fase da aula, os alunos foram solicitados a repetir o que anteriormente foi 

dito pela professora e a registar, no caderno diário, o material, os procedimentos 

necessários, as observações e a conclusão. Por fim, foi-lhes, ainda, sugerido que 

ilustrassem os resultados. Decorreram, assim, cerca de quinze minutos. 

 Para esta docente, os alunos estariam, neste momento, em condições de 

compreender a circulação da seiva bruta nas plantas.] 
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Elsa – como já perceberam os vasos condutores são fundamentais para a circulação 

da seiva bruta . a planta como ser vivo que é também liberta água . tal como nós . como é 

que o ser humano pode libertar água M.?  

A – pela respiração . stora 

Elsa – mais . R. (aponta para outro aluno) 

A – pela urina 

Elsa – sim . mais S. 

A – pela transpiração 

Elsa – chega como exemplos . a planta também transpira e ao transpirar perde água 

. logo tem que absorver mais pela raiz . este processo está muito bem clarificado no vosso 

livro na página quinze . é um processo contínuo . perceberam? 

Vários – sim 

Elsa – agora vão abrir o caderno de actividades e vão resolver os exercícios da 

actividade 18 
 

[Durante cerca de doze minutos, os alunos responderam individualmente às 

questões do caderno de actividades. A aula, até ao momento, seguiu a sequência e as 

actividades propostas pelo manual escolar.] 
 

 

 

 
                                                                                      

                                                                

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                        Figura 15 – Esquema da página 15 do manual  

                                                                                                                     adoptado – Parte 2                                                          
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Figuras 16 e 17 - Páginas 41 e 42 da Actividade 18 do Caderno de Actividades do manual adoptado 

                                   

Elsa – parece-me que já podemos corrigir 
 

[A correcção fez-se oralmente, tendo sido pedido a cada aluno que lesse uma 

questão e apresentasse a sua resposta. Nas situações de erro, a professora corrigiu, sem 

criar discussão e reflexão. Por outro lado e numa das questões em que um dos alunos 

respondeu de forma incorrecta, a professora não só não detectou o erro, como, ainda , o 

reforçou.] 
 

Na questão 2.1: 

Elsa – qual é então o factor que os alunos pretendiam estudar nessa actividade 

experimental? 

A – a influência da luz 

Elsa – errado . a influência dos minerais no desenvolvimento das plantas 

Na questão 4: [um dos alunos disse que a batata é uma raiz] 

Elsa – certo . a batateira acumula reservas na raiz . na batata [reforça o erro 

científico] ..... ora bem . podem guardar o caderno de actividades . vimos que a seiva bruta 

ascende na planta e chega até às folhas . aí ocorre um fenómeno muito importante no qual 
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também intervém a seiva bruta . esse fenómeno chama-se . (espera que os alunos 

completem a sua frase) 

A – fotossíntese 

A – ele está a ver pelo livro . professora!   

Elsa – / silêncio \ . se o J. viu ou não . não importa . é a fotossíntese 

A – assim também eu! 

Elsa – / já disse que chega! \ ... o que é a fotossíntese? (aponta para um dos alunos) 

A – (lê o que o manual refere para este fenómeno na página 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 – Texto da página 17 do manual adoptado – Parte 2 

 

Elsa – agora diz por palavras tuas 

A – ... é . é um processo que permite à planta produzir substâncias que vão ser o seu 

alimento 

Elsa – sim . a fotossíntese é um fenómeno em que a planta utiliza a seiva bruta . e 

que ocorre na presença da luz possibilitando-lhe a produção de substâncias orgânicas que 

vão constituir o seu alimento . nesse processo vai ocorrer o consumo de dióxido de carbono 

e a libertação de oxigénio . nas células da planta principalmente nas folhas existem umas 

estruturas chamadas cloroplastos . também têm isso no vosso livro . no interior dos 

cloroplastos existe clorofila . que é a substância de cor verde que permite captar a energia 

luminosa indispensável à fotossíntese . na página 17 do nosso manual encontram um 

esquema muito interessante sobre este fenómeno (repete o que disse anteriormente na 

análise que faz do esquema) 
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Figura 19 – Esquema da página 17 do manual adoptado – Parte 2 
 

Todos – (ouvem a professora, aparentemente atentos, à excepção de quatro alunos 

sentados no fundo da sala que conversam entre si com um tom de voz baixo) 

Elsa – (projecta uma transparência)  

 

 

 

 

 
 

Figura 20 – Primeiro esquema da transparência apresentada 
 

Elsa – aqui estão os cloroplastos (aponta para a primeira figura da transparência) . a 

clorofila existente nos cloroplastos é responsável pela captação da energia proveniente do 

Sol . as folhas são os principais órgãos da planta onde ocorrem as trocas gasosas com o 

meio ambiente . na camada externa da folha . na epiderme . existem muitas aberturas como 

esta (aponta novamente para a figura) . chamam-se estomas . estes são formados por duas 

células que se tocam nos topos . este orifício (aponta de novo) é o ostíolo e é através destas 

formações que a planta perde água sob a forma de vapor . este esquema (aponta para a 

segunda figura da transparência) traduz a fotossíntese (faz a análise do esquema repetindo 

novamente o que referiu na análise do esquema do manual) 

Todos – (ouvem a professora e observam as figuras da transparência) 
 

[Os conceitos que a docente considera relevantes relativamente ao tema em foco 

são várias vezes repetidos.] 
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                                                                                              Figura 21 – Segundo esquema da transparência  

                                                                                                                 apresentada 
 
 

 

Elsa – quem não percebeu? 

A – ó stora . eu não percebi muito bem os estomas 
 

[Não dá resposta à intervenção do aluno e continua a sua exposição.] 
 

Elsa –  uma vez produzidas as substâncias orgânicas passamos a falar de seiva 

elaborada . esta segue também para as diferentes partes da planta por meio de vasos 

condutores próprios ... (abre novamente o manual escolar) algumas plantas armazenam 

parte das substâncias que constituem a seiva elaborada em diferentes órgãos consoante a 

planta . podes ler o livro na página 19 (aponta para um aluno) 

A – (cumpre a solicitação da professora) 

Elsa – perceberam? 

Vários – sim 

Elsa – na página 20 temos a síntese dos principais aspectos que estudámos . como 

tarefa para casa vão ler essa página e realizar a ficha da página 21 como forma de se 

prepararem para o teste . podem arrumar 
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             Figura 22 – Texto da página 19 do manual adoptado     Figura 23 – Texto da página 20 do manual adoptado  

                                 – Parte 2                                                                          – Parte 2 
 

BREVE REFLEXÃO: 
 

São vários os aspectos que uma análise geral desta primeira aula permite, desde já, 

salientar, nomeadamente os seguintes: (i) foram claras as evidências de um ensino de 

natureza transmissiva: a exposição de conteúdos programáticos por parte da professora e 

do manual escolar; a valorização dos conceitos, encarando-se o conhecimento como sendo 

algo externo aos alunos; a atitude passiva destes como “bons ouvintes” da informação, que 

por várias vezes é repetida, e como “atentos observadores”; o trabalho prático que surge 

numa lógica meramente ilustrativa / demonstrativa e com um grau de envolvimento dos 

alunos praticamente nulo; o ambiente de sala de aula que é fortemente condicionado pelo 

que é definido em termos centrais e pelas actividades propostas pelo manual escolar; e a 

preocupação com os resultados finais a obter pelos alunos no teste sumativo; (ii) não foram 

promovidas estratégias que apelam à interacção entre os alunos, à reflexão, à discussão, ao 

confronto de pontos de vista e à cooperação; (iii) as situações de erro não foram exploradas 

e, pelo menos num dos casos, o erro científico foi reforçado pela própria docente; e (iv) o 

processo de ensino / aprendizagem não contemplou a discussão de situações-problema, 

nem tão pouco abordagens de índole CTS. 
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         2ª Aula Observada                                  2º Ciclo do Ensino Básico 

         Data: 04 / 06 / 2004                                Duração da Aula: das 11:47 às 13:15 horas  

 

 Tema da Aula: A transpiração e a respiração nas plantas 
 

 [A professora começou por marcar falta aos alunos ausentes, ditando, em seguida, o 

sumário, que repetiu por duas vezes.]  
 

 Elsa – vamos abrir o nosso livrinho na página 21 

 A – já vamos fazer uma ficha! 

 A – ó R. não fizeste? . era para casa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 24 – Ficha da página 21 do manual adoptado – Parte 2 
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 Elsa – quem não fez o trabalho de casa? 

 Vários – (confessam não ter feito) 

 Elsa – (regista o nome dos alunos que disseram não ter cumprido as tarefas 

destinadas para casa, mas não verifica os restantes) . vamos corrigir a ficha 
 

 [A correcção da ficha de trabalho fez-se oralmente. As situações de erro foram 

corrigidas pela professora ou por outros colegas, mas sem serem analisadas. Nos casos em 

que os alunos responderam correctamente, a docente utilizou o reforço positivo.] 
 

 Elsa – (projecta uma transparência e escreve a seguinte frase no quadro: “Realizar- 

-se-ão outras trocas gasosas entre as plantas e o meio?”) . outras trocas . para além das que 

já estudámos na fotossíntese . (aponta para a transparência) certamente que já vos 

aconteceu . que após terem comprado uma planta que introduziram num saco para a 

transportar até casa . quando chegaram a casa o saco estava cheio de gotículas de água . 

esta experiência. mostra isso precisamente . esta montagem aqui ao lado (aponta de novo 

para a transparência) . representa o controlo . já sabem que numa actividade experimental é 

necessário efectuar algum tipo de controlo . então já podem responder em parte à questão 

inicial 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25 - Primeiro esquema da transparência analisado  
 

[O esquema apresentado na transparência, para além de duas plantas desenhadas, 

uma delas envolvida por um suposto saco de plástico, não evidencia quaisquer outros 

elementos para análise.] 
 

 A – as plantas transpiram 

 Elsa – certo . as pequenas gotículas de água no plástico [que ninguém viu] 

evidenciam justamente a transpiração . e será que as plantas também respiram M.? 

 A – sim . até há pessoas que dizem que não devemos ter plantas nos nossos quartos 
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 [A professora não dá seguimento à intervenção do aluno e coloca uma nova 

questão. Enquanto isso, quatro alunos do fundo da sala conversam sobre outros assuntos.] 
 

 Elsa – como podemos verificar se realmente as plantas respiram? 

 A – as plantas são seres vivos e todos os seres vivos respiram 

 Elsa – sim . mas eu quero que pensem numa actividade experimental que evidencie 

a respiração nas plantas 

 A – mas não conseguimos ver a respiração nas plantas! 

 Elsa – então não conseguiremos provar que as plantas respiram? 
 

[Na expectativa de ouvir uma proposta de actividade, a professora espera durante 

cerca de quinze segundos. Começa-se, entretanto, a instalar algum barulho na sala de 

aulas.] 
 

Elsa – / silêncio \ . eu vou ajudar . no início do ano realizámos uma actividade 

experimental com uma substância que nos mostrou a presença de dióxido de carbono . que 

como sabem é libertado pela expiração 

A – água de cal . podemos utilizar água de cal que turva na presença de dióxido de 

carbono 

Elsa – muito bem . (aponta para um segundo esquema da transparência projectada) . 

podemos realizar esta experiência (lê o material que se encontra descrito na transparência) 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 26 - Segundo esquema da transparência analisado 

 

[Pelo que se observou, não se pretendia concretizar a actividade a propor pelos 

alunos, mas apenas canalizar a sua atenção para uma transparência que contém o esquema 

de uma actividade experimental seleccionada pela docente.] 
 

Elsa – T. o que irá acontecer? (solicita a opinião de um aluno, pronunciando o seu 

nome) 
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A – a água de cal colocada na primeira montagem vai ficar turva . porque a planta 

respira e liberta dióxido de carbono . a outra não vai turvar porque não tem planta 

Elsa – é a montagem de controlo . certo . o vosso colega está atento . não é como 

alguns meninos que estão sempre distraídos e não ouvem o que é ensinado ... vamos todos 

observar este esquema (aponta para um terceiro esquema da transparência) . na respiração 

a planta consome oxigénio e liberta dióxido de carbono . por essa razão é que não devemos 

ter as plantas no quarto onde dormimos . como disse o vosso colega . porque sem luz solar 

. à noite . as plantas não realizam a fotossíntese e na respiração consomem o oxigénio . 

neste esquema estão presentes todas as trocas que acontecem na fotossíntese . na 

transpiração e na respiração das plantas (aponta para a transparência) . alguma dúvida? 

Alguns – não 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27 - Terceiro esquema da transparência apresentada 
 

Elsa – as folhas são os principais órgãos por onde as plantas realizam as trocas 

gasosas com o meio . este esquema representa uma síntese dessas trocas gasosas que 

ocorrem nas plantas . podem copiar o esquema para o caderno diário 
 

[Durante cerca de cinco minutos, os alunos copiam o esquema para o caderno diário 

e, enquanto isso, alguns conversam sobre assuntos alheios ao tema da aula. Dois alunos, 

sentados no fundo da sala, não efectuam qualquer registo e divertem-se com o “Jogo do 

Galo”, sem que a professora se aperceba.] 
 

 

Elsa – para as plantas realizarem estas trocas gasosas existem umas estruturas que 

se chamam estomas . de que já falámos na última aula e que estão esquematizadas no 

nosso livro na página vinte e nove 

Vários – (abrem o livro nessa página) 
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Elsa – S. podes ler o texto dessa página  

A – (lê um pequeno texto sobre os estomas) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 28 – Texto da página 29 do manual adoptado – Parte 2 
 

Elsa – certo . nesta página temos o “aprendeste que ...” com as principais ideias que 

devem estudar ... agora e dado que as plantas contribuem para a melhoria da qualidade do 

ar e têm também outras utilidades . vamos analisar uma banda desenhada que nos alerta 

para a importância de as preservarmos   

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 29 – Síntese de conteúdos apresentada na página 29 do manual adoptado – Parte 2 
 

[A denominada banda desenhada, com o título: “Proteger a Floresta – Porquê?”, foi 

apresentada em 4 transparências e lida pela docente, uma vez que a qualidade da imagem 

não tornava a mensagem muito perceptível. Os alunos, em termos gerais, permaneceram 

aparentemente atentos e ouviram em silêncio.] 
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Figuras 30, 31, 32 e 33 – Transparências da “Banda desenhada” apresentada 
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Elsa – por que razão é importante esta banda desenhada? (aponta para um aluno) 

A – porque nos alerta para a importância das plantas 

Elsa – sim . fala-nos da importância das plantas para ... (espera que os alunos 

completem a sua frase) 

A – para melhorar a qualidade do ar 

A – para proteger os solos 

Elsa – mais (aponta para outro aluno) 

A – dão-nos alimentos . stora 

Elsa – certo . mais aspectos  

A – são fonte de matérias-primas 

Elsa – como por exemplo? 

A – dão-nos a resina . a cortiça 

Elsa – então temos mesmo que proteger as nossas plantas . não é? 

Vários – sim 

Elsa – na página 36 do nosso livro temos o “Agora já sabes!”  que vamos registar 

no caderno diário para estudarem para o teste da próxima semana . quando acabarem vão 

passar para a ficha da página 37 . que vão realizar individualmente e em / silêncio \  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                      Figura 34 – Texto da página 36 do manual adoptado – Parte 2 
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[Os alunos, durante cerca de dezoito minutos, registaram o “Agora já sabes!” no 

caderno diário e realizaram, praticamente em silêncio, a ficha de trabalho do manual 

escolar indicada pela docente. Esta, durante esse período de tempo, circulou pela sala de 

aulas, esclarecendo algumas questões, de acordo com as solicitações dos alunos. Note-se 

que foi a primeira vez que o fez durante as práticas observadas.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35 – Ficha da página 37 do manual adoptado – Parte 2 

  

Elsa – meninos . acabou o tempo . vamos corrigir 
 

[Mais uma vez se fez a correcção de uma ficha de trabalho de forma oral, sem que 

fossem criados momentos de discussão ou de análise dos erros cometidos. O toque da 

campainha marcava, então, o momento de saída.]  
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BREVE REFLEXÃO:  
 

Mantêm-se, nesta aula, os principais aspectos apontados na reflexão da primeira 

aula observada. Assistiram-se a práticas características de um ensino por transmissão, que 

enfatiza o poder expositivo do professor e a passividade dos alunos no contexto das suas 

aprendizagens. Em termos gerais, os conhecimentos prévios dos alunos, a partilha e a 

discussão de ideias, a exploração do erro, a pesquisa de informação, o trabalho de grupo, 

entre outros aspectos, não foram efectivamente considerados. O trabalho prático, por outro 

lado, não foi concretizado, apesar do espaço e materiais disponíveis, foi, antes, 

esquematizado de forma muito básica e por meio de transparências. A exploração destas 

não apelou a um grande envolvimento por parte dos alunos, nem tão pouco ao 

aprofundamento dos aspectos abordados ou ao desenvolvimento de qualquer tipo de 

competências, mas, valorizou, sobretudo, o papel do professor e dos conteúdos 

programáticos. O manual escolar e as actividades aí propostas assumiram, mais uma vez, 

especial destaque. 

Num clima de aula em que foi reduzida a interacção e em que se priorizou a 

atenção do aluno e os seus papéis de ouvinte e observador, não se vislumbraram questões 

de pendor CTS no ensino das Ciências. 

 
 

         3ª Aula Observada                                  2º Ciclo do Ensino Básico 

         Data: 18 / 06 / 2004                                Duração da Aula: das 11:50 às 13:11 horas  

 

 Tema da Aula: A reprodução nas plantas 
 

 [Por razões que se prendem com a realização dos exames do 9º ano de escolaridade, 

a terceira e última aula observada da professora Elsa não decorreu no laboratório de 

Ciências, como é normal, mas noutra sala de aulas da escola. A mudança de sala, o atraso 

de alguns alunos e a organização da turma no novo espaço criou alguma confusão e algum 

barulho durante os dez primeiros minutos da aula.]  
 

 Elsa – agora que já acalmaram vamos dar início à nossa aula 

 A – stora . houve muitas negativas? 
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 Elsa – sim . infelizmente houve muitas . eu vou apenas entregar os testes e para 

trabalho de casa vão ler tudo com muita atenção e corrigir pelo livro e pelo caderno as 

respostas que tiveram mal . têm lá tudo o que precisam para a correcção 
 

 [As fichas de avaliação sumativa foram entregues a cada aluno. De acordo com 

informações da docente, fornecidas ao investigador no final da aula, apenas doze alunos, 

dos vinte e oito que constituem esta turma, tiveram resultados positivos neste momento de 

avaliação. A falta de estudo e o desinteresse manifestado pelos alunos relativamente a “esta 

parte da matéria” foram, no dizer da professora, as principais razões que justificaram o 

nível de “negativas”.] 
 

 Elsa – não vou comentar as notas . guardem os testes .  na próxima aula quero os 

testes corrigidos e assinados pelos vossos encarregados de educação ... agora podem deixar 

quatro linhas para o sumário que hoje será escrito só no fim da aula ..... na última aula 

falámos de alguns conceitos relacionados com o tema que começámos a estudar (projecta 

uma transparência com os conceitos de polinização, germinação, fecundação e frutificação)   

  

 

 

 

  

 
Figura 36 – Texto apresentado em transparência 

 

 Elsa – para casa pedi que estudassem estes conceitos 

 Vários – eu estudei 

 Elsa – (lê os registos da transparência) . isto já tínhamos falado . só faltou registar . 

podem copiar estas quatro definições para o caderno diário 

 Todos – (copiam os registos da transparência para o caderno diário) ...... (t= 1 min e 

10 s) 

 Elsa – ora bem . fazendo uma breve revisão dos conceitos abordados no quinto ano 

de escolaridade vamos rever as diferentes partes que constituem uma flor completa 

(projecta uma transparência com sobreposições) 
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 [Nesta fase, os alunos foram solicitados a indicar os nomes das diferentes peças 

florais e órgãos que compõem uma flor completa, acrescentando, ainda, as respectivas 

funções, isto de acordo com as diferentes sobreposições da transparência. Mais uma vez, as 

respostas incorrectas eram substituídas por outras, sem que ocorresse qualquer discussão.] 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37 – Esquema apresentado em transparência 

  

 Elsa – então . a flor por dentro terá este aspecto (aponta para a transparência) . a 

polinização pode ocorrer de três maneiras diferentes . a polinização diz-se directa quando 

os grãos de pólen dos estames caem directamente nos carpelos da mesma flor . a 

polinização é indirecta quando os grãos de pólen polinizam outra flor da mesma planta 

(durante a sua exposição aponta para os esquemas de uma transparência) ... a polinização 

diz-se cruzada se os grãos de pólen são transportados pelos animais ou pelo vento para 

flores de outras plantas da mesma espécie . perceberam? 

 Vários – sim 

 Elsa – eu vou escrever estes conceitos no quadro para registarem no caderno 
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Figura 38 – Esquema apresentado em transparência 

 

 A – ó stora . quando é que vai dar uma aula diferente? 

 Elsa – mais diferente? 

 A – lá fora . podíamos estudar muitas coisas das plantas lá fora! 
  

 [A professora não dá resposta a esta sugestão de um dos alunos. Continua a 

escrever no quadro, exige silêncio e pede aos alunos que registem nos cadernos diários sem 

grande demora. Durante cerca de sete minutos, são copiados os conceitos de polinização 

directa, indirecta e cruzada. Os alunos sentados nas últimas cadeiras, como aliás aconteceu 

nas duas primeiras aulas observadas, insistem em conversar sobre temas alheios ao assunto 

da aula e divertem-se com algumas brincadeiras, sem que a docente se aperceba ou faça 

qualquer observação.] 
 

 Elsa – vamos continuar . ora bem . depois de se ter dado a polinização vai ocorrer a 

germinação . o pólen adere facilmente ao estigma porque este produz uma substância 

pegajosa que fixa os grãos de pólen (aponta para mais uma transparência com 

sobreposições) . a partir deste momento cada grão de pólen vai desenvolver um tubo 

polínico que desce pelo estilete e que leva na sua extremidade a célula sexual masculina 

(aponta para a transparência) . ora no interior do óvulo existe a célula sexual feminina . 

quando o tubo polínico atinge o óvulo e se dá a união da célula sexual masculina com a 

célula sexual feminina ocorre a fecundação . originando o ovo . este desenvolve-se 

formando o embrião que juntamente com as substâncias de reserva constitui a semente ... 

neste processo a flor começa a transformar-se em fruto (projecta nova transparência) 
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                                                                                        Figura 39 – Imagens apresentadas em transparência 

                                                                          com sobreposições 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 [A maior parte dos alunos ouve a professora na sua exposição, parecendo estar 

atenta, exceptuando-se quatro alunos que, neste momento, se encontram distraídos a olhar 

através da janela para o recreio.] 
 

 Elsa – perceberam? 

 Vários – sim 

 Elsa – podem abrir o vosso livro na página 46 para acompanharem o que estamos a 

falar [a professora está a falar] . as pétalas e as anteras murcham e acabam por cair . as 

paredes do ovário começam a engrossar formando o pericarpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40 – Imagens e esquema da página 46 do manual adoptado – Parte 2 
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 A – o quê? 

 Elsa – pericarpo . eu vou escrever (escreve a palavra no quadro) ... no interior do 

pericarpo que é a parte do fruto que nós comemos encontram-se as sementes . na página 47 

do manual temos um texto que refere estes aspectos que acabei de vos explicar . vamos ler 

. lê (aponta para um aluno) 

 A – (lê o texto do manual que repete exactamente tudo o que foi referido pela 

docente) 

 Elsa – quem tem dúvidas? 

 A – eu 

 Elsa – / tu tens mesmo que ter dúvidas . acabei de te ver a olhar lá para fora durante 

todo o tempo em que o teu colega esteve a ler \ . não estás atento . como é que podes 

compreender o que está a ser tratado 

  A – mas eu estava a ouvir 

 Elsa – / J. acabou a conversa \ ... [não permite ao aluno que apresente a(s) sua(s) 

dúvida(s).] vamos observar as figuras da página 48 e ler as legendas para verificarmos 

diferentes formas que as plantas têm de disseminarem . espalharem as suas sementes e 

assim poderem não só garantir a sua sobrevivência como também expandir o seu território 

. podes ler T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 41 – Texto da página 47 do manual adoptado  

                     – Parte 2 
 

                 Figura 42 – Página 48 do manual adoptado 

                                    – Parte 2  
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 [Fez-se a leitura das legendas das diferentes figuras da página 48 e do texto da 

página 49 relativos a diferentes meios de disseminação das sementes.] 

 

 
                                                                                            Figura 43 – Texto da página 49 do manual  

                                                                                                                                               adoptado – Parte 2 
 

 

 

 

 

 

 
  

 Elsa – agora vamos ver como se desenvolvem as sementes . quando estudámos as 

trocas gasosas nas plantas falámos que as plantas armazenam substâncias de reserva . estas 

vão ser aqui muito importantes ... na página 50 do manual têm esquematizada uma 

actividade experimental que certamente já devem ter realizado no 1º ciclo . que é sobre a 

germinação de sementes de milho . ora bem . quando o grão que colocarem na actividade 

experimental começar a germinar se o partirem ao meio . e isso vê-se muito bem no feijão . 

vemos o que está no livro na página 51 
 

 [A professora faz a leitura do texto da página 51, relativo à germinação das 

sementes. Os alunos observam e ouvem aparentemente atentos.] 
 

 Elsa – está percebido? 

 Vários – sim 

 Elsa – este texto é muito importante . a negrito estão os termos cujo significado 

necessitam de saber 

 A – mas já não vamos fazer mais nenhum teste! 

 Elsa – isso quer dizer exactamente o quê? 

 Vários – (risos) 

 A – a A. quer dizer que já não vai estudar esta matéria 
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         Figura 44 – Página 50 do manual adoptado – Parte 2         Figura 45 – Página 51 do manual adoptado – Parte 2 
  

 Elsa – bom . adiante . agora vão realizar individualmente a actividade 21 do 

caderno de actividades para depois corrigirmos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuras 46 e 47 - Páginas 47 e 48 da Actividade 21 do Caderno de Actividades do manual adoptado 
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 [Durante cerca de dezassete minutos, a turma cumpriu a tarefa proposta, 

praticamente em silêncio. Alguns alunos tiveram necessidade de consultar o manual 

escolar e os registos do caderno diário (neste caso, com a repetição da informação do 

manual) para responderem às questões da ficha do caderno de actividades. Outros, 

sobretudo os que se encontravam sentados nas últimas filas da sala e uma vez que a 

docente estava ocupada com alguns registos na sua secretária, copiaram as respostas pelas 

soluções. Seguiu-se a correcção oral da ficha de trabalho, nos mesmos moldes das outras 

correcções já descritas.  

 Uma vez corrigida a ficha de trabalho, foi dada autorização aos alunos para 

abandonarem a sala de aulas quatro minutos antes do toque de saída.] 

 

 BREVE REFLEXÃO: 
 

 Numa súmula dos principais aspectos anteriormente descritos, relativamente a esta 

terceira aula da professora Elsa, destaque-se os seguintes pontos: (i) à semelhança do que 

aconteceu nas duas primeiras aulas observadas, as exposições da docente e o recurso ao 

manual escolar também para esse efeito foram uma constante; (ii) num ensino 

transmissivo, esta professora valorizou, sobretudo, os conceitos que os alunos deveriam 

memorizar e reproduzir, em processos que não promoveram a interacção, a reflexão, a 

discussão, a pesquisa e a cooperação; (iii) ainda que não constitua necessariamente um 

sinal de interesse e concentração, a maior parte dos alunos ouviu em silêncio o que a 

professora disse e observou com aparente atenção as imagens apresentadas; e (iv) 

prevaleceu a preocupação com o “cumprimento” dos conteúdos programáticos, mediante 

sequências de ensino próximas das propostas pelo manual escolar, nas quais não foram 

contemplados o debate e a exploração de questões de natureza CTS. 
 

 As três aulas da professora Elsa que foram presenciadas, no âmbito da presente 

investigação, apresentaram características muito semelhantes do ponto de vista das 

estratégias / actividades implementadas, dos recursos / materiais utilizados, bem como do 

clima de aula promovido. Observaram-se práticas didáctico-pedagógicas que se enquadram 

numa perspectiva de ensino por transmissão, na medida em que enfatizaram o poder 

expositivo oral e com transparências do professor e atribuíram ao aluno o papel de “bom 

ouvinte” e “atento observador”. O manual escolar surgiu como o principal recurso 
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didáctico e as actividades aí sugeridas como uma proposta a seguir. A informação contida 

no manual foi, em várias situações, copiada para o caderno diário, numa perspectiva que 

parece enfatizar a repetição dos conceitos tendo em vista a sua aquisição. A reduzida 

interacção entre professora e alunos e entre estes e a ausência de uma abordagem de índole 

CTS no ensino das Ciências foram, igualmente, características das práticas didáctico-         

-pedagógicas observadas. 

 
IV- PROFESSORA COLABORADORA - D - (CARLA) 
 

 A professora colaboradora D - Carla – também lecciona na escola sede do 

agrupamento de escolas dos sujeitos envolvidos neste estudo. 

 Os vinte e seis alunos do sexto ano de escolaridade da turma desta docente, cujas 

aulas foram presenciadas, encontravam-se dispostos, num dos laboratórios de Ciências da 

escola, em mesas de dois alunos cada. Este laboratório, tal como aquele em que se 

observaram as aulas da professora Elsa, apresenta boas condições de iluminação e espaço e 

encontra-se relativamente bem equipado. 

 
 

         1ª Aula Observada                                  2º Ciclo do Ensino Básico 

         Data: 23 / 04 / 2004                                Duração da Aula: das 11:52 às 13:15 horas  

 

 Tema da Aula: A Reprodução Humana: caracteres sexuais secundários e 

constituição do sistema reprodutor humano 
 

 [A professora começou por verificar as presenças dos alunos e escrever o sumário 

da última aula no quadro. Este foi registado pelos alunos no caderno diário - “Caracteres 

sexuais primários. Realização de uma ficha de trabalho”. Seguidamente, quis saber se a 

turma tinha cumprido as tarefas marcadas para casa, tendo todos os alunos respondido 

afirmativamente. A docente não conferiu.] 
 

 Carla –  na última aula estivemos a falar de ... (espera que os alunos completem a 

sua frase) 

 A – falámos dos caracteres sexuais primários 
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 Carla – sim . mas primeiro falámos da importância da reprodução . vimos que é um 

processo indispensável à vida . pois por meio dele o Homem dá origem aos seus 

descendentes . não é? 

 Vários – é 

 Carla – vimos também as características que logo à nascença nos permitem 

distinguir um menino de uma menina . a que chamámos de caracteres sexuais primários . 

não foi? 

 Vários – sim 

 Carla – o trabalho de casa que eu marquei alerta-nos para um conjunto de 

transformações que ocorrem no nosso corpo desde o nascimento até ao estado adulto . 

vamos corrigi-lo 
 

 [A correcção do trabalho de casa fez-se oralmente, com vários alunos a responder 

ao mesmo tempo. Aceitaram-se as respostas correctas, não tendo sido analisadas as 

situações de erro. Desde o início da aula que se constata um clima de aula um pouco 

agitado, dominado pela conversa entre vários alunos que dialogam sobre assuntos 

estranhos ao tema da aula e que se levantam do lugar sem razões que o justifiquem.] 
 

 A – ó stora . estas alterações no corpo têm uma idade própria para acontecer? 

 Carla – / ouviram a pergunta do vosso colega . eu não volto a mandar calar . não 

tarda nada coloco alguns meninos lá fora \ ... o que pensas da pergunta do teu colega . L.? 

 A – eu penso que essa fase de transformações acontece entre os treze e os dezoito 

anos . mais ou menos 

 Carla – todos concordam? 

 Alguns – sim 

 A – mas no caso das raparigas podem começar mais cedo . por volta dos dez . onze 

anos 

 Carla – sim . é um processo que varia de pessoa para pessoa e que tende a iniciar-se 

mais cedo no caso das meninas . abram o vosso livro na página 116 e observem as imagens 

... quais são as transformações do corpo que ocorrem na fase a que nos referimos . a que 

vamos chamar de caracteres sexuais secundários e que nos permitem distinguir o rapaz da 

rapariga?  
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                                                                                                                        Figura 48 – Página 116 do manual  

                                                                                                                                           adoptado – Parte 1 
 

 
 

 [Apesar da distracção de alguns alunos que insistiam em conversar sobre outros 

assuntos, a docente procurou ordenar e diversificar as participações. Os caracteres sexuais 

secundários foram identificados pelos alunos a partir da exploração das imagens do manual 

escolar.] 

 Carla – procurem agora indicar aspectos que não sejam perceptíveis nessas imagens 

e que são igualmente importantes na distinção entre os dois sexos 

 A – alterações na voz 

 Carla – muito bem . outros aspectos 

 Vários – --- 

 Carla – / silêncio . um de cada vez . assim não nos entendemos \ 

 A – stora . por que razão os peitos das mulheres crescem e os nossos não? 

 Carla – é por causa das hormonas [Nada mais acrescenta. Não cria discussão.] . 

mais aspectos! 

 A – aparecimento da menstruação nas raparigas 

 Carla – e o que é a menstruação? 
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 A – é algo que as raparigas começam a ter naquela fase de transformações . é um 

pouco de sangue que sai pela vagina 

 Vários – (risos) 

 Carla – / qual é a piada? \ . e a menstruação ou período é importante para a 

reprodução? 

 A – sim . porque quer dizer que o corpo da rapariga já está preparado para poder 

engravidar 

 Carla – é isso mesmo . vamos estudar este assunto depois . mas na realidade as 

mulheres que tiverem problemas a este nível não conseguirão engravidar 

 A – stora . o que é a pílula? 

 A – e o que são preservativos? 

 Vários – (risos) 

 Carla – / se eu ouvir mais risinhos vão arejar! \ . a pílula e os preservativos 

permitem evitar a gravidez e no caso dos preservativos também são importantes para evitar 

doenças sexualmente transmissíveis  

 A – a partir de que idade é que se pode tomar a pílula? 

 Carla – a pílula? . não há uma idade certa . depende do início das actividades 

sexuais  
 

 [A distracção dos alunos que se encontram sentados nas últimas filas da sala é 

evidente. Riem, conversam com um tom de voz demasiado alto e atiram papéis entre si. A 

professora, neste momento, centra a sua atenção apenas nos alunos que evidenciam 

vontade de participar. Não é promovida a discussão sobre as questões levantadas, nem se 

faz a sua exploração, por exemplo numa abordagem CTS. As respostas dadas são 

superficiais e traduzem, em alguns casos, concepções alternativas, não só dos alunos, mas 

também da professora. Refira-se, a título de exemplo, a resposta que é dada por um aluno e 

que a Carla aceita como correcta, segundo a qual a partir do momento em que uma 

rapariga começa a ser menstruada o seu corpo já está preparado para poder engravidar.] 
 

 A – ó stora . se uma menina já for menstruada e se tiver relações sexuais com um 

menino . por exemplo de nove anos . pode engravidar? 

 Vários – --- 

 Carla – / um de cada vez! \ . quando é que os meninos podem ter filhos? 

 A – quando começarem a ser produzidos os espermatozóides 
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 Carla – só quando o sistema reprodutor masculino amadurecer . quando começarem 

a ser produzidos os espermatozóides e quando começarem a ocorrer as ejaculações de 

esperma ... mas iremos falar deste assunto mais tarde [Não é promovida a discussão tendo 

a vista a resposta à questão colocada.] . agora vamos terminar o que estávamos a falar 

sobre os caracteres sexuais secundários . na adolescência a pele também começa a tornar-  

-se mais oleosa . não é? 

 Alguns – sim 

 Carla – por essa razão tende a aparecer o acne . isso obriga a certos cuidados . 

tomar banho regularmente e outros cuidados de higiene ... bem . se eu quisesse definir 

caracteres sexuais secundários como o poderia fazer A.?  

 A – é ... é o conjunto de transformações que ocorrem no nosso corpo nesta fase  

 Carla – muito bem . é na puberdade . fase que assinala a passagem do período da 

infância para a adolescência . que se iniciam todas essas transformações . não só físicas . 

mas também psicológicas . agora vamos escrever a síntese do que aqui foi dito  
 

 [A docente escreve no quadro, recorrendo à leitura do manual, a síntese dos 

aspectos que considera relevantes para registo. Os alunos copiam para o caderno diário  a 

seguinte súmula: “Nos rapazes: a voz torna-se mais grave; aparece a barba; aparece o acne; 

dá-se o alargamento dos ombros e o desenvolvimento muscular; aparecem pêlos nos 

órgãos genitais, axilas, etc; ocorre um aumento da transpiração e da oleosidade da pele; dá-

-se o desenvolvimento do pénis e dos testículos; acontecem as primeiras ejaculações 

(emissão de esperma). Nas raparigas: os seios desenvolvem-se; aparecem o acne, a 

menstruação e os pêlos nos órgãos genitais, axilas, etc; ocorre um aumento da transpiração 

e da oleosidade da pele; dá-se também o alargamento das ancas”.  

 O tempo de espera para que os registos fossem efectuados prolongou-se por cerca 

de doze minutos, pois alguns alunos afirmavam não conseguir ver do seu lugar o que 

estava escrito no quadro, pelo que sentiam necessidade de se levantar regularmente. Tal 

situação proporcionou alguma agitação na sala de aula.]   

 

 

  

 
                                                                                                                                       Figura 49 – Quadro da página 117 do 
                                                                                                                                                        manual adoptado – Parte 1 
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 Carla – agora que já copiaram a síntese para o caderno diário gostaria que 

realizassem uma ficha de trabalho sobre o sistema reprodutor masculino com a ajuda do 

manual nas páginas 120 e 121 (distribui a ficha de trabalho pelos alunos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuras 50 e 51 - Páginas 120 e 121 do manual adoptado – Parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 52 – Primeira ficha de trabalho distribuída a cada aluno pela docente 
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 [Durante cerca de dez minutos, os alunos, com a ajuda do manual escolar, 

legendaram uma figura e completaram um mapa de conceitos relativos ao sistema 

reprodutor masculino. A professora foi solicitada, por várias vezes, para o esclarecimento 

do significado de alguns vocábulos junto de alguns alunos.] 
 

 A – / que seca \ 

 Carla – / vais apanhar ar durante 5 minutos . tens estado sempre a brincar . estou 

farta do teu comportamento e das tuas intervenções \  
 

 [A professora acompanha o aluno até à porta. Este sai da sala de aula. Faz-se 

silêncio.]  
 

 Carla – já tiveram tempo . estavam a conversar . é sinal que já concluíram . vamos 

corrigir . vou projectar um acetato com a correcção . cada um vai comparar as suas 

respostas com as do acetato e corrige se for necessário 
 

 [A docente apresenta uma transparência com a resolução da ficha de trabalho. 

Indica o nome dos órgãos do sistema reprodutor masculino e lê o mapa de conceitos sobre 

as funções desses órgãos. O barulho instala-se novamente na sala de aula.]  
 

 Carla – / se esta confusão continuar na próxima aula não vou passar o filme que vos 

prometi \  

 A – não faz mal 

 Carla – [Não dá resposta à intervenção do aluno.] vamos explorar um acetato sobre 

o sistema reprodutor masculino (projecta uma transparência) 
 

 [O conteúdo da transparência apresentada e lida pela docente é o mesmo da ficha 

de trabalho já corrigida. São referidos novamente os nomes e as funções dos órgãos do 

sistema reprodutor masculino.] 
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Figura 53 – Transparência apresentada pela docente 
 

 Carla – / como continuam a conversar é porque já sabem . vamos passar à frente . 

eu acho que vou passar para a unidade das plantas . vocês parece que já sabem tudo sobre a 

reprodução e não querem saber mais nada! \ 

 A – / não! . calem-se \ 
 

 [A professora senta-se e espera cerca de 1 minuto, até se fazer silêncio na sala de 

aula. Entretanto, o aluno que tinha saído, “para apanhar ar”, regressa à sala de aula, senta-  

-se, arruma o seu material na mochila e debruça-se com a cabeça sobre a mesa, assim 

permanecendo até ao toque de saída.] 
 

 Carla – bom . basicamente o que têm de saber é o que está neste quadro (aponta 

para o quadro da transparência relativo às funções dos órgãos do sistema reprodutor 

masculino) . não precisam de passar . eu vou dar uma cópia para estudarem para o teste ... 

da mesma forma que fizemos para o sistema reprodutor masculino vamos pensar no 

sistema reprodutor feminino . vou também distribuir uma ficha de trabalho que vão 

resolver com ajuda das páginas 118 e 119 do vosso livro (distribui a ficha de trabalho pelos 

alunos) 
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Figuras 54 e 55 - Páginas 118 e 119 do manual adoptado – Parte 1 
  

 [O processo repete-se: a partir da consulta do manual escolar, os alunos completam 

uma legenda e um mapa de conceitos relativos ao sistema reprodutor feminino; a 

professora projecta duas transparências, a primeira, com a correcção dos exercícios 

propostos e, a segunda , com uma figura também legendada do sistema reprodutor 

feminino e com um quadro relativo às funções dos respectivos órgãos. De tudo a docente 

faz leitura, sem identificar e analisar os erros cometidos pelos alunos e sem criar momentos 

de partilha e discussão de ideias. As conversas sobre assuntos alheios ao tema da aula 

continuam e o barulho também. O toque da campainha assinala, entretanto, o momento de 

saída.] 
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Figura 56 – Segunda ficha de trabalho distribuída a cada aluno pela docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57 – Transparência apresentada pela docente 

  

 Carla – hoje falámos dos caracteres sexuais secundários e dos órgãos do sistema 

reprodutor humano . em casa vão estudar tudo o que demos . na próxima aula vou fazer 

perguntas sobre este tema . podem arrumar e sair 
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 BREVE REFLEXÃO: 
 

 As práticas didáctico-pedagógicas observadas nesta primeira aula da professora 

Carla indiciam, em termos gerais, características de um ensino por transmissão. 

Valorizaram-se os conteúdos programáticos, que por várias vezes foram repetidos e que a 

professora, o manual escolar e as transparências apresentadas veicularam de forma 

essencialmente expositiva. As questões colocadas visavam basicamente a reprodução do 

conhecimento apresentado pela professora e pelo manual escolar, não sendo criadas 

situações de interacção entre os alunos, de reflexão, de discussão, de confronto de pontos 

de vista e de cooperação. Na primeira parte da aula, permitiu-se aos alunos a apresentação 

de algumas das suas ideias, mas estas não foram devidamente exploradas e aprofundadas. 

As situações de erro, na realização das fichas de trabalho e na participação oral dos alunos, 

não foram identificadas pela docente, pelo que não foi possível a sua análise e exploração. 

O processo de ensino / aprendizagem não contemplou a discussão de situações-problema, 

nem tão pouco abordagens de índole CTS. O ambiente de sala de aula caracterizou-se, em 

termos gerais, pelo reduzido envolvimento e pouco interesse dos alunos relativamente às 

actividades propostas e, ainda, por alguma fragilidade no cumprimento de regras e normas 

básicas de convivência escolar, o que obrigava a professora a elevar frequentemente o seu 

tom de voz.   

 
 

         2ª Aula Observada                                  2º Ciclo do Ensino Básico 

         Data: 30 / 04 / 2004                                Duração da Aula: das 11:50 às 13:15 horas  

 

 Tema da Aula: A Reprodução Humana: da fecundação ao embrião  
 

 [Tal como na primeira aula observada, a professora começou por verificar as 

presenças dos alunos e escrever o sumário da última aula no quadro. Este foi registado 

pelos alunos no caderno diário - “Células sexuais femininas e masculinas: o óvulo e o 

espermatozóide”. Seguidamente, quis saber se a turma tinha realizado os exercícios 1 e 2 

da ficha 16 do Caderno de Actividades marcados para trabalho de casa. À excepção de um 

aluno, os restantes responderam ter feito o “T.P.C”. A docente, mais uma vez, não conferiu 

e passou, de imediato, à sua correcção oral. As situações de erro por parte dos alunos não 

foram analisadas.] 



 373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figuras 58 e 59 - Páginas 37 e 38 da Actividade 16 do Caderno de Actividades do manual adoptado – Parte 1 

 

 Carla –  até agora estudámos a constituição do sistema reprodutor masculino e 

feminino . vimos também quais eram as células sexuais e os caracteres sexuais primários e 

secundários . hoje vamos começar por ver o filme que eu vos prometi . trata-se de um 

grupo de meninos que pretende obter mais informação sobre a reprodução humana . 

dispenso comentários inadequados e se estes ocorrerem ou se ouvir barulho desnecessário 

desligo de imediato (escreve no quadro o título do filme: “Ah! Então é assim!”) 
 

 [Os alunos, neste momento mais calmos que na aula anterior, aproximam-se do 

televisor e sentam-se no chão. Enquanto isso, a docente prepara o vídeo para a reprodução 

do filme e reforça, novamente, a necessidade dos alunos permanecerem em silêncio. O 

filme, sobre a reprodução humana, tem a duração de vinte minutos e recorre à animação 

para explicar o funcionamento do sistema reprodutor humano. São levantadas várias 

questões pertinentes, para as quais o filme não apresenta resposta, de que são exemplo as 

seguintes: “O meu pai, durante a sua vida, só terá feito amor quatro vezes? É que nós 

somos quatro irmãos!”; “Qual a importância dos métodos contraceptivos?”; e “O que é a 

fecundação in vitro?”.] 
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 Carla –  terminou o filme . podem regressar aos vossos lugares 

 Todos – (regressam ao respectivo lugar) 

 Carla – suponho que o filme respondeu a muitas das vossas questões . que 

comentário querem fazer ao filme? 

 A – aprendemos como acontece a gravidez 

 Carla – sim . mais coisas 

 A – vimos várias posições para o acto sexual 

 Vários – (risos) 

 Carla – / silêncio . já vão começar? \ 

 A – stora . o homem sente quando o esperma é libertado durante as relações 

sexuais? 

 Vários – (risos) 

 A – claro que sim . como o homem sente a urina a sair também deve sentir o 

esperma 

 Carla – / acabou  . como estás a rir pelos vistos já sabes a resposta . eu já disse que 

não vou permitir faltas de respeito \ [Não dá qualquer seguimento às duas últimas 

intervenções.] 

 A – stora . ainda não percebi muito bem o que acontece para nascerem gémeos 

 Carla – no filme também se falou desse aspecto . mas eu vou explicar novamente . 

abram todos o livro na página 142 . vamos ler S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 60 e 61 – Explicação apresentada na página 142 do manual adoptado – Parte 1  

            

 A – (lê a explicação do manual) 
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 Carla – perceberam? 

 Vários – sim 

 A – stora . mesmo assim não consigo entender lá muito bem o caso dos gémeos 

verdadeiros 

 Carla – / não ouviste a leitura? \ . o óvulo é fecundado por um único 

espermatozóide . o ovo que se origina divide-se em duas partes iguais que se separam e 

que vão originar bebés semelhantes e do mesmo sexo (repete a explicação do manual 

escolar) . agora abram o livro na página 122 
 

 [A explicação apresentada no manual é repetida pela docente, como se a 

dificuldade do aluno residisse na sua audição. O filme acabou por não ser explorado (muito 

embora, mais à frente, se façam algumas referências ao que foi visionado) nem tão pouco 

se valorizou a análise e discussão de um conjunto de questões pertinentes aí levantadas e já 

exemplificadas e que poderiam ser alvo de uma abordagem de cariz CTS.] 
 

 Todos – (abrem o manual na página indicada) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                        Figura 62 - Página 122 do manual  

                                                                                                                                                           adoptado – Parte 1 
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 Carla – antes de analisarmos essa página do manual e como foi dito no filme . num 

mês sai um óvulo de um dos ovários e no mês seguinte já sai do outro ovário . vamos lá . o 

que se vê no primeiro esquema? (aponta para um aluno) 

 A – vemos órgãos do sistema reprodutor feminino e espermatozóides que se 

deslocam para a trompa  

 A – é porque houve uma relação sexual com um homem 

 Carla – sim . onde se formam os óvulos B.? 

 A – nos ovários 

 Carla – F. e os espermatozóides? 

 Alguns – nos testículos 

 Carla – como se chama a união de um espermatozóide com um óvulo C.? 

 A – é . é (olha para o manual) . fecundação 

 Carla – é a fecundação . sim . têm 2 minutos para responder às questões dessa 

página e não quero conversa 
 

 [Durante cerca de três minutos, os alunos, praticamente em silêncio, observam as 

figuras da página 122 e respondem às questões com ajuda do texto da página 123. Segue-se 

uma correcção oral das questões, que incidem exclusivamente em conceitos. Vários alunos, 

no fundo da sala, conversam, desta vez num tom de voz mais baixo, sobre assuntos alheios 

ao tema da aula e sem que a docente se aperceba ou faça qualquer observação.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 63 – Texto da página 123 do manual adoptado – Parte 1 
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 Carla – os cientistas que se têm dedicado a esta área têm procurado descobrir como 

é que tudo realmente se passa . as imagens que têm na página 123 do manual não são 

desenhos . são fotografias da realidade . o que é possível ver H.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 64 – Imagens e respectivas legendas da página 123 do manual adoptado – Parte 1 

 

 A – (lê as legendas das seis fotografias contidas no manual na página indicada) . o 

que é ejaculado? 

 Carla – é quando os espermatozóides saem no esperma para o exterior . o que é a 

mórula? 

 A – mórula? 

  A – sim . não ouviste ler? 

 A – é preta ou branca? 

 Carla – / és muito engraçado \ . a mórula é originada pela divisão sucessiva do ovo 

resultante da fecundação . ao quarto dia o ovo com um elevado número de células parece 

uma amora . daí o nome de mórula  
 

 [A docente, sem promover qualquer tipo de interacção com os alunos, explica 

oralmente os conceitos de ovulação, fecundação, divisão do ovo e nidação. A distracção de 

alguns alunos é evidente: riem, conversam, olham para o exterior da sala pelas janelas e 

fazem sinais a colegas que se encontram no recreio.] 
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 Carla – vou entregar a cada um uma mini-ficha para trabalho de casa . vão 

preencher os espaços do pequeno texto com estes termos do acetato . preenchem e depois 

vão colar no caderno diário para estudarem . eu penso que já perceberam estes conceitos 

que acabámos de abordar (distribui a ficha pelos alunos)  

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 65 – Ficha distribuída pela docente para trabalho de casa 
 

 Carla – ... agora vamos pensar . onde é que se vai desenvolver o embrião? 

 A – dentro do corpo da mãe  

 Carla – sim . como também viram no filme . o período de gestação que corresponde 

ao tempo compreendido entre a fecundação e o parto dura aproximadamente nove meses . 

para esse desenvolvimento são necessárias certas condições . no filme fala-se em cordão 

umbilical e placenta . o que é isso E.? 

 A – são órgãos importantes que ligam o bebé à mãe . para que o bebé (é 

interrompido pela professora) 

 Carla – vamos ver isso no vosso livro . vamos ler o texto da página 125 e ao mesmo 

tempo vamos observando as imagens da página 124 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   Figura 66 – Texto da página 125 do manual  

                                                                                                                    adoptado – Parte 1                                                         
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Figura 67 – Página 124 do manual adoptado – Parte 1 

 

 [O texto do manual refere-se à placenta, ao cordão umbilical, ao saco amniótico e 

às respectivas funções. Depois de lidos, os conteúdos são novamente repetidos pela 

docente. Esta ignora a distracção de vários alunos, sobretudo os das últimas filas, e 

estabelece interacção principalmente com os alunos mais próximos do quadro.] 
 

 Carla – na página 125 pode ver-se um esquema de um embrião dentro do útero e 

também podemos localizar a placenta . o cordão umbilical e o saco amniótico  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                     Figura 68 – Esquema da página 125 do    

                                                                                                                                         manual adoptado – Parte 1 
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 A – stora . no teste podemos pôr bolsa das águas como as pessoas costumam dizer? 

 Carla – podes . aos órgãos que referi . a placenta . o saco amniótico e o cordão 

umbilical . chamamos anexos embrionários . vamos registar no caderno diário o nome 

desses órgãos e as suas funções (regista no quadro, fazendo uma síntese do texto do 

manual escolar da página 125) 

 Vários – (copiam a síntese para o caderno diário) ...... (t= 5 min) 

 

 [Alguns alunos não chegam a efectuar o registo. Arrumam as suas coisas antes 

desse momento e esperam o toque de saída, conversando ou olhando para o exterior 

através das janelas.] 

 

 BREVE REFLEXÃO: 
 

 Também nesta aula e numa análise global, assistiu-se a práticas características de 

um ensino transmissivo. O poder expositivo da professora, em muitos casos apoiada ou 

substituída pelo manual escolar, a reduzida participação dos alunos e a ausência de um 

debate propiciador da exploração / aprofundamento das questões afloradas prevaleceram, 

num clima de aula pouco apelativo ao envolvimento dos alunos e que nitidamente 

priorizou os conteúdos programáticos. A apresentação do filme suscitou algum interesse 

por parte dos alunos, a avaliar, sobretudo, pela atenção que na generalidade evidenciaram 

no seu visionamento. Contudo, não se assistiu à análise dos episódios aí documentados, 

nem tão pouco se valorizou a exploração de um conjunto de questões que mereciam um 

tratamento de pendor CTS.  

O tipo de estratégias / actividades implementadas poderão, de certa forma, justificar 

o alheamento manifestado por vários alunos, bem como os comportamentos por si 

evidenciados. No entanto e ainda que o ano lectivo esteja praticamente a terminar, parece 

indispensável, junto deste grupo de alunos do sexto ano de escolaridade, a discussão / 

definição de normas e regras básicas de convivência escolar, tendo em vista um processo 

de ensino / aprendizagem mais profícuo. 
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         3ª Aula Observada                                  2º Ciclo do Ensino Básico 

         Data: 07 / 05 / 2004                                Duração da Aula: das 11:48 às 13:15 horas  

 

 Tema da Aula: A Reprodução Humana: cuidados com a grávida e com o 

recém-nascido  
 

 [A professora começou por solicitar um voluntário para escrever o sumário da aula 

anterior. Este, primeiro no quadro e depois no caderno diário, aí juntamente com os seus 

colegas, escreveu o que a professora lhe ditou: “Desenvolvimento embrionário / fetal. O 

parto”. Seguidamente, a docente quis saber o nome dos alunos que não cumpriram as 

tarefas destinadas a trabalho de casa. Dos vinte e seis alunos, três confessaram não ter feito 

o “T.P.C”. A estes foi pedida a caderneta individual para que os respectivos encarregados 

de educação tomassem conhecimento. Quanto aos restantes, a professora não verificou se 

efectivamente realizaram as tarefas propostas.] 
 

 Carla –  vamos recordar o que abordámos na última aula 

 Vários – --- 

 Carla – / um de cada vez! \ (aponta para um aluno) 

 A – falámos do desenvolvimento do embrião e do feto na barriga da mãe e depois 

também falámos do parto 

 Carla – em termos gerais o que acontece durante o parto V.? 

 A – o útero começa a contrair-se e o saco amniótico rebenta . o bebé que já deve 

estar de cabeça para baixo vai sair devido às contracções 

 Carla – muito bem . hoje vamos falar dos cuidados que a grávida deve ter até esse 

momento especial . o parto . e depois dos cuidados com o recém-nascido . comecemos pela 

grávida . que cuidados deve ter uma mulher grávida durante o período de gestação? 

 Vários – --- 

 Carla – / todos a falar ao mesmo tempo não dá! \ O. [Pede a opinião de um dos 

alunos das últimas mesas da sala, o que não tem sido usual.] 

 A – eu? 

 Carla – sim . tu 

 A – não deve fumar 

 A – não deve fazer esforços violentos 
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 Vários – --- 

 Carla – / um de cada vez! \ (aponta para um aluno) 

 A – ter uma boa alimentação 

 Carla – por que razão a grávida deve ter uma boa alimentação? [Não perguntou o 

que é uma boa alimentação.] 

 A – porque tudo o que a mãe come passa também para o bebé 

 Carla – a mulher grávida deve comer por dois? 

 Vários – não 

 Carla –  J. porquê? 

 A – deve ter uma alimentação equilibrada . sem exageros e que ajude o bebé a 

desenvolver-se 

 Carla – na página 130 do livro fala-se desses cuidados e de outros . abram o livro e 

respondam às questões . a primeira questão refere-se às substâncias que passam através da 

placenta da mãe para o feto e do feto para a mãe . analisem a figura 37 e respondam ao que 

é pedido . a segunda questão tem a ver com as atitudes adequadas e inadequadas para uma 

mulher grávida . pintem de acordo com as indicações dadas 

 Todos – (cumprem a tarefa proposta)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 Figura 69 – Página 130 do manual 

                                                                                                                                              adoptado – Parte 1 
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[Durante cerca de cinco minutos, os alunos responderam às questões de uma 

suposta “actividade de discussão”. A correcção seguiu-se, de forma oral, aceitando-se as 

respostas correctas e sem que ocorresse a esperada “discussão”.] 
 

Carla – há ainda um aspecto relativo aos cuidados que uma grávida deve ter que 

ainda não foi dito 

A – ir ao médico 

A – deve fazer exames para ver se está tudo bem . exames que também dão para 

saber se é menino ou menina 

Carla – certo . as ecografias . por exemplo [Não explorou este aspecto.] . o 

acompanhamento médico é fundamental mesmo que não existam problemas . a grávida 

sente-se muito mais segura 

A – stora . se a grávida tiver relações sexuais pode engravidar de novo durante a 

gravidez? 

Carla – já foi dada resposta a essa questão em aulas anteriores . tens que prestar 

mais atenção . dissemos que a grávida deve ter uma alimentação equilibrada . porquê? 

A – porque o bebé recebe tudo 

Carla – sim . os nutrientes necessários passam através da placenta e pelo cordão 

umbilical da mãe para o feto . os produtos tóxicos como o tabaco e o álcool não devem ser 

consumidos porque passam da mesma forma para o feto . são autênticos venenos que 

podem originar partos prematuros e até mesmo graves deficiências 
 

[Ouve-se muito barulho na sala de aula. A professora senta-se e espera durante 

cerca de 50 segundos até que a conversa, sobretudo no fundo da sala, termine e se faça 

silêncio.] 
 

Carla – / não podemos conversar sem que a confusão se instale \ . vamos escrever a 

síntese de tudo o que foi dito . ajudem-me 
 

[Os alunos vão referindo os diferentes cuidados que a grávida deve ter durante o 

período de gestação, mas a professora, de acordo com a leitura que no momento faz do 

manual escolar, escreve no quadro a síntese dos aspectos aí mencionados. O registo dessa 

síntese no caderno diário, por parte dos alunos, faz-se novamente com alguma agitação na 

sala de aula.] 
 

Carla – depois do parto também o recém-nascido exige cuidados especiais 
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[De novo o barulho obriga a professora a interromper o seu discurso e a sentar-se 

durante 40 segundos. Mesmo assim a conversa entre alguns alunos continuou.] 
 

Carla – / eu vou abrir o livro de ponto . quem voltar a perturbar a aula vai ser 

colocado lá fora e vou escrever um relatório para a Directora de Turma \ 

Todos – (fazem silêncio) 

Carla – que cuidados devem ser tidos com o recém-nascido? (aponta para um 

aluno) 

A – a mãe deve amamentar o bebé 

Carla – e porquê? 

A – porque o leite dela é o mais indicado 

Carla – sim . para além de permitir um elo de ligação mais forte entre a mãe e o 

filho o leite materno é um alimento equilibrado que contém substâncias de defesa 

produzidas no organismo materno e que passam para o recém-nascido . mas vamos ver 

outros cuidados . abram o manual na página 132  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 70 – Página 132 do manual adoptado – Parte 1 
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Carla – M. o que se vê na primeira imagem? 

A – o bebé está a ser pesado 

Carla – para quê? 

A – para ver se o seu peso está normal ou não 

Carla – sim . essa imagem chama a atenção para a importância do acompanhamento 

médico desde os primeiros dias de vida . o que se vê na segunda imagem S.?  

A – os cuidados da família . o amor e o carinho que também precisa 

Carla – e na imagem seguinte? 

Vários – --- 

Carla – / um de cada vez \ . V.  

A – se o bebé tomar banho frequentemente fica mais limpo e cheiroso e pode evitar 

certas doenças 

Carla – sim . desde cedo são fundamentais hábitos de higiene frequentes . como 

tomar banho . limpar e cortar as unhas . e na imagem 42? 

A – o bebé está a dormir  

A – quando são bebés dormem tanto! . comem e dormem 

Carla – a tranquilidade e o sono são muito importantes para o seu crescimento . 

passemos à figura 43 .  F. lê a legenda  

A – (lê a legenda da figura) 

Carla – é verdade . as actividades ao ar livre . as brincadeiras permitem-lhe a 

exploração do ambiente que o rodeia . a sociabilidade . o contacto com adultos e outras 

crianças também são fundamentais no desenvolvimento da criança . por fim temos a 

imagem 44 que chama a atenção para as primeiras refeições com colher que também 

exigem alguns cuidados  

A – porque como ainda não têm dentes tem que ser tudo passado 

Carla – claro . perceberam os principais cuidados a ter com o recém-nascido? 

Vários – sim 

Carla – vamos registar a síntese no caderno diário 
 

[Os aspectos anteriormente referidos, no que diz respeito a cuidados a ter com o 

recém-nascido, foram registados no quadro pela docente, numa súmula que redigiu a partir 

da leitura que no momento fez do manual escolar.] 
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Carla – muito bem  . quando vocês querem até conseguem criar um ambiente 

agradável  

A – stora . o livro fala da fecundação in vitro na página 143 . pode explicar-me o 

que é? 

Carla – é quando a fecundação não acontece naturalmente . é manipulada em 

laboratório . ora lê o texto que aparece nessa página (solicita a leitura do texto ao aluno que 

colocou a questão) 

A – (lê o texto do manual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 71 – Página 143 do manual adoptado – Parte 1 

 

Carla – percebeste? 

A – mais ou menos . portanto pode ser um casal que não consegue ter filhos 

naturalmente e com essas técnicas já pode conseguir 

Carla – em muitos casos é mesmo assim . este tipo de fecundação permite 

ultrapassar certas dificuldades que o casal ou um dos dois pode ter ... agora abram o 

caderno de actividades . façam individualmente a actividade 17 
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Figuras 72 e 73 - Páginas 39 e 40 da Actividade 17 do Caderno de Actividades do manual adoptado – Parte 1 
 

[O toque de saída fez-se ouvir, assim que os alunos iniciaram a actividade sugerida 

pela docente. A questão da fecundação in vitro, também levantada na segunda aula 

observada, aquando do visionamento do filme, não mereceu uma exploração mais 

aprofundada, por exemplo numa perspectiva CTS.] 

 

BREVE REFLEXÃO: 
 

Relativamente aos principais aspectos observados nesta terceira aula da professora 

Carla, saliente-se os seguintes pontos: i) pese embora os alunos tenham apresentado 

algumas ideias no decorrer desta aula, prevaleceram, mais uma vez, o recurso ao manual 

escolar e as frequentes exposições da professora; ii) valorizou-se, sobretudo, os conceitos 

que os alunos devem memorizar e reproduzir, em processos que não promovem a 

interacção entre os alunos, a reflexão, a discussão, a pesquisa e a cooperação; iii) as 

questões levantadas, algumas delas propícias a uma discussão / exploração de cariz CTS, 

como é o caso das relativas à importância das ecografias e à fecundação in vitro, não 

mereceram grande atenção, mas apenas um tratamento superficial; iv) foi clara a 

preocupação com o “cumprimento” dos conteúdos programáticos, mediante sequências de 
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ensino propostas pelo manual escolar, nas quais não foram contemplados o debate e a 

exploração de questões de natureza CTS; e v) o ambiente de sala de aula foi fortemente 

condicionado pelo reduzido envolvimento dos alunos nas actividades propostas e por 

algum alheamento da sua parte no que se refere ao respeito por  regras e normas básicas de 

relacionamento escolar. 
 

 No que se refere a uma análise geral das três aulas da professora Carla presenciadas 

no âmbito da presente investigação e destacando-se as principais linhas em comum, 

considera-se que as práticas didáctico-pedagógicas observadas configuram, em termos 

globais, uma perspectiva de ensino por transmissão. Valorizou-se, em grande medida, o 

poder expositivo da professora e os conteúdos programáticos, explorados essencialmente 

de acordo com as sequências propostas pelo manual escolar, que aqui foi encarado como o 

recurso didáctico de eleição. Os alunos não foram chamados a debater ideias, a reflectir, a 

argumentar, a pesquisar, a cooperar ..., limitando-se, apenas, a responder a algumas 

questões que a docente colocou, na maior parte das vezes, para reproduzirem os 

conhecimentos por si apresentados ou veiculados pelo manual. As estratégias / actividades 

implementadas, no geral, não motivaram os alunos, nem tão pouco surtiram grande efeito 

na sua responsabilização e na adopção de comportamentos e atitudes adequados a um 

trabalho mais produtivo. A interacção foi reduzida e não se denotaram preocupações de 

índole CTS na abordagem das questões afloradas.  
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ANEXO 7 

 

 

INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICO-           

-DIDÁCTICAS COM ORIENTAÇÃO CTS – ICPP-D CTS 

(Vieira, 2003) 
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INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICO-DIDÁCTICAS COM 

ORIENTAÇÃO CTS 
 

 

 

Categorias 
Dimensões 

de Análise 
Indicadores Episódios Relevantes

A 
Ensino / 

Papel do 

Professor 

 

A1- Ensino centrado em questões sociais externas à 

comunidade científica (tópicos de Ciência e 

Sociedade, como por exemplo, conservação da 

energia, crescimento populacional ou poluição) e/ou 

focado em questões internas à comunidade científica 

(Sociologia, Epistemologia e História da Ciência, 

etc..; onde se destaca a natureza das teorias 

científicas); ou seja, um ensino contextualizado, que 

contribua para uma melhor educação para a cidadania. 

A2- Ensino que inclui a discussão de questões inter e 

transdisciplinares decorrentes da necessidade de 

compreender o mundo na sua globalidade e 

complexidade. 

A3- Ensino com maior profundidade de conceitos 

chave fundamentais, com valorização e exploração 

intencional do(s) erro(s) dos alunos (identificação de 

concepções alternativas,...). 
 

 

I 

Perspectiva 

do Processo 

de Ensino / 

Aprendiza- 

gem (Parte 

Conceptual) 

 
B  

Aprendiza-    

gem / Papel 

do Aluno 

 

B1- Aprendizagem centrada na resolução de 

situações-problema do quotidiano que permitam ao 

aluno construir solidamente conceitos e reflectir sobre 

os processos da Ciência e da Tecnologia bem como as 

suas  inter-relações com a Sociedade. 

B2- Aprendizagens que se tornarão úteis e utilizáveis 

no dia-a-dia do aluno não numa perspectiva 

meramente instrumental mas sim numa perspectiva de 

acção (em oposição ao conhecimento disciplinar). 

B3- Ênfase explícita no uso de capacidades de 

pensamento, nomeadamente de pensamento crítico, 

por parte dos alunos no contexto, por exemplo, da 

resolução de problemas e na tomada de posição sobre 

questões controversas. 
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Categorias 
Dimensões 

de Análise 
Indicadores Episódios Relevantes

I 

Perspectiva 

do Processo 

de Ensino / 

Aprendiza-

gem (Parte 

Conceptual) 

C 

Concepção 

de: Trabalho 

experimental, 

Ciência, 

Tecnologia, 

Cientista, ... 
 

 

C1- Uso do trabalho experimental, não guiado por 

protocolos experimentais estereotipados; o princípio 

orientador deve ser o pluralismo metodológico. 

C2- Preocupação com a visão: (i) da Ciência como a 

exploração do desconhecido e a descoberta de coisas 

novas acerca do mundo e do Universo e de como elas 

funcionam; e (ii) do cientista com uma imagem mais 

humanizada, ou seja, como alguém que é influenciado 

no seu trabalho. 

C3- Referência à Tecnologia como um conjunto de 

ideias e técnicas para a resolução de problemas, a 

concepção de produtos, para a organização do 

trabalho das pessoas e para o progresso da sociedade; 

ou genericamente, a maneira de fazer as coisas 

agregando o como e o porque se fazem. 
 

 

II 
Elementos 

de 
concretiza- 

ção do 
Processo de 

Ensino / 
Aprendiza-

gem 
(Parte 

Procedi- 

mental) 

D 

Actividades / 

Estratégias de 

Ensino / 

Aprendiza-

gem 

 

D1- Utilização de actividades / estratégias inseridas 

em ambientes reais como estágios,  experiências de 

campo e visitas de estudo. 

D2- Utilização diversificada de actividades / 

estratégias de simulação da realidade, como jogo de 

papéis, simulações, resolução de problemas, painéis 

de discussão, debates, discussões, inquérito / 

pesquisa, projectos individuais ou trabalho de grupo, 

escrita de ensaios argumentativos e controvérsias. 

D3- Uso sistemático de actividades / estratégias como 

o questionamento orientado para o apelo a 

capacidades de pensamento com um adequado tempo 

de espera. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 392

Categorias 
Dimensões 

de Análise 
Indicadores Episódios Relevantes

E 

Recursos / 

Materiais 

Curriculares 

 

E1- Aplicação de materiais intencionalmente 

seleccionados ou (re)elaborados, como guiões 

práticos, para uma abordagem de questões de 

interacção entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

E2- Utilização de artigos de jornais, de revistas, de 

programas de rádio, de televisão e de computador e 

outros recursos da comunidade relacionados com 

questões científicas e tecnológicas. 

E3- Exploração de materiais integrados em programas 

ou projectos concebidos numa perspectiva de inter-  

-relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, como 

por exemplo o SATIS e o APQUA. 
 

 

II 
Elementos 

de 
concretiza- 

ção do 
Processo de 

Ensino / 
Aprendiza-

gem 
(Parte 

Procedi- 

mental)  
F 

Ambiente de 

Ensino / 

Aprendiza-

gem 

 

F1- Ambiente de cooperação, interactividade, 

empatia, aceitação e no qual se reconhece a 

diversidade de alunos. 

F2- Ambiente de reflexão e questionamento, no qual 

os alunos são encorajados, por exemplo, a: (i) 

verbalizar os seus pensamentos formulando questões; 

(ii) desenvolver compreensão com significado de 

conceitos e fenómenos científicos e tecnológicos; e 

(iii) aplicar esses conceitos na resolução de problemas 

reais. 

F3- Ambiente com oportunidade para, entre outros, se 

explorar, compreender e avaliar as inter-relações 

Ciência-Tecnologia-Sociedade, nomeadamente as que 

se prevê poderem vir a interferir nas vidas pessoais 

dos alunos, nas suas carreiras e, portanto, no seu 

futuro. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


