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Introdução 

A formação de cidadãos “cientificamente alfabetizados”, informados e habilitados 

para uma participação adequada nas actuais democracias (Millar & Osborne, 1998) requer que 

a Educação em Ciências, destinada a todos os cidadãos, contemple três dimensões 

preconizadas por Hodson (1996), designadamente, aprender Ciências, aprender a fazer 

Ciências e aprender sobre as Ciências e não, preferencialmente, a primeira, como tem 

acontecido frequentemente.  

O trabalho de laboratório pode permitir desenvolver nos alunos uma variedade de 

competências que têm a ver com aquelas três dimensões da Educação em Ciências. Na 

verdade, o trabalho laboratorial pode contribuir não só para que os alunos desenvolvam a 

capacidade de explicar e lidar com dados e evidências, de modo a compreenderem e/ou 

(re)construírem explicações científicas, mas também para que compreendam a natureza do 

conhecimento científico e o modo como se desenvolve. 

Estas competências são reconhecidas pelas orientações curriculares decorrentes da 

Reorganização Curricular do Ensino Básico (DEB, 2001) as quais propõem que, ao longo da 

escolaridade básica, os alunos sejam colocados perante situações educativas que os levem a 

“analisar, interpretar e avaliar evidências recolhidas” e a “aprender a construir argumentos 

persuasivos a partir de evidências” (p. 130), devendo “em qualquer dos ciclos ... haver lugar a 

formulação de hipóteses e previsão de resultados, observação e explicação” (p. 132).  

 
Objectivos 

 Tendo em conta que a explicação de fenómenos físicos e naturais é uma componente 

fundamental da formação de cidadãos considerados cientificamente cultos, que é reconhecida 

pelo Currículo Nacional do Ensino Básico, definiu-se como objectivo principal deste estudo 

analisar a natureza das explicações que alunos dos 4º, 6º e 9º anos de escolaridade formulam 

para o ”balão dentro da garrafa”. A explicação desta situação requer conteúdos programáticos 

que envolvem o domínio do não observável (designadamente relacionados com a natureza e a 

constituição do ar) e que são abordados a vários níveis de complexidade, em todos os ciclos 

da escolaridade básica. 
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Fundamentação teórica 

• Conceito de explicação científica 

Uma explicação é habitualmente apresentada como a resposta a uma pergunta do tipo 

por que é que ou como aconteceu determinada situação (Machamer, 1998). No contexto das 

ciências físicas e naturais, a explicação científica está associada à compreensão e à 

interpretação dos fenómenos físicos e naturais (Schwitzgebel, 1999) e não apenas à 

constatação do fenómeno. As explicações podem ter diversos níveis de complexidade, ainda 

que o uso, frequentemente feito do termo explicação, não permita diferenciá-los em distinguir 

explicação da descrição. Uma compreensão da descrição e da explicação permite constatar 

que, apesar de ambas contribuírem para a compreensão do mundo, descrever apenas inclui 

“peças” isoladas de informação (Unsworth, 2000), enquanto que a explicação envolve 

pensamento teórico (Cobern & Loving, 2000), bem como relações de causalidade ou de outro 

tipo entre essas “peças” de informação (Horwood, 1988). 

 Para encontrarem respostas às perguntas sobre os fenómenos que os rodeiam ou para 

testarem as explicações que vão construindo para os diversos os fenómenos, os cientistas 

recorrem, entre outros, às actividades laboratoriais, servindo-se de conhecimentos 

conceptuais, conhecimentos procedimentais e conhecimentos sobre estratégias de resolução 

de problemas (Hodson, 1998). Nas suas práticas científicas, os cientistas raramente tomam a 

observação como ponto de partida, antes, procuram obter dados que, uma vez recolhidos e 

analisados, servem de base à construção de novas explicações ou de apoio das explicações 

previamente e provisoriamente formuladas (Wellington, 1998). Quando os resultados da 

análise dos dados se revelam contraditórios com as previsões iniciais, os cientistas têm que 

optar por rever e reformular os procedimentos e realizar novas experimentações ou por rever 

as explicações anteriormente propostas. Assim, o conhecimento científico é uma interpretação 

temporária, sendo susceptível de alterações e/ou rejeições (Hodson, 1988), devidas a novas 

evidências ou a novos desenvolvimentos teóricos. 

As explicações científicas, acerca de um mesmo fenómeno, podem ter diferentes 

níveis de complexidade, definidos em função do tipo de raciocínio que envolvem. Martin 

(1972) propôs uma tipologia de explicações que tem em conta o tipo de questões a que um 

dado tipo de explicação permite responder. Esta tipologia inclui cinco tipos de explicação e 

considera a descrição como o tipo mais simples de explicação. No quadro 2, extraído de Leite 

& Figueiroa (2004), definem-se, desses cinco, quatro tipos de explicação, relacionam-se estes 

com as questões a que permitem responder e ilustra-se cada um deles com recurso à 

combustão de uma vela em sistema fechado. Pode constatar-se que a explicação descritiva é a 
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menos complexa em termos de raciocínio, resultando directamente dos dados recolhidos e 

centrando-se, portanto, no nível do observável. Apenas se descreve o que acontece, sem se 

apresentar os motivos responsáveis pela ocorrência do fenómeno. No caso da explicação do 

tipo causal, a explicação é elaborada com base numa relação do tipo causa-efeito, sendo 

mencionadas, especificamente, as entidades envolvidas e causadoras do fenómeno observado. 

Ultrapassa, portanto, a etapa da observação, explicitando o porquê (as causas) do fenómeno 

(efeito produzido). 
 

Quadro 1 
Caracterização dos diversos tipos de explicação (Leite & Figueiroa (2004) 

Tipo de 
Explicação 

 

Características da explicação 
 

Questão subjacente 
 

Exemplos 

  
D

es
cr

iti
vo

  
Consiste num relato do 
comportamento (natural ou 
provocado) do fenómeno. 

Como se comporta o 
fenómeno? 
O que acontece com o 
fenómeno? 

O aluno coloca água de cal num ambiente rico em 
CO2. Observa que a água de cal turva.  
Explicação: a água de cal turva na presença de CO2. 

  
C

au
sa

l 

Apresenta um mecanismo, baseado 
em relações do tipo causa-efeito, 
através do qual as entidades 
envolvidas no fenómeno originam o 
comportamento observado 

Porque é que o fenómeno 
se comporta de determinada 
forma?  
Qual é a causa do 
fenómeno? 

O aluno compara o comportamento de um pavio em 
brasa no seio de ar e no seio de oxigénio 
(manipulação da concentração de O2). Constata que o 
pavio aviva no seio de oxigénio. 
Explicação: O oxigénio aviva as combustões (é um 
gás comburente) 

  
Pr

ed
iti

vo
 

Antecipa o comportamento de um 
fenómeno, quando submetido a 
determinadas condições, com base em 
conhecimentos prévios com ele 
relacionados. O comportamento 
previsto poderá depois ser testado. 

Como se comportará o 
fenómeno sob a condição 
X? 

Sabe-se que uma combustão precisa de um 
combustível e de um comburente: Sabe-se que o 
oxigénio é comburente. 
Explicação: Se um pavio em brasa for colocado no 
seio de oxigénio, então ele deverá avivar porque o 
oxigénio é comburente.  
Poder-se-á testar se isso acontece ou não 

  
In

te
rp

re
ta

tiv
o 

 
Consiste na identificação das 
entidades envolvidas no fenómeno, 
bem como dos seus comportamentos 
espaciais e temporais, de modo a 
facultar uma compreensão do 
fenómeno. 

Em que consiste o 
fenómeno?  
Que entidades envolve? 

O aluno sabe (ou obtém a informação) que o ar 
contém oxigénio e que as combustões precisam de 
oxigénio. Coloca a vela acesa dentro de uma 
campânula em que há ar e constata que, passado 
algum tempo, a vela apaga-se. 
Explicação: Dado que se sabe que a combustão 
precisa de oxigénio, que no ar existe oxigénio e que a 
quantidade de oxigénio disponível era limitada (a vela 
estava em recipiente fechado) isso significa que 
deixou de existir oxigénio suficiente para a 
combustão.  

 

Quanto às explicações interpretativas, são as que se revelam mais complexas. Este tipo 

de explicação requer a identificação dos conhecimentos conceptuais e/ou dos modelos 

adequados ou, ainda, a elaboração de um “novo” modelo, explicando-se o que se constatou, 

não através de dados empíricos suficientes, mas recorrendo a conhecimentos prévios. As 

explicações preditivas têm a ver com a elaboração de previsões, com base no uso de modelos 

teóricos, previamente conhecidos, que, juntamente com o conhecimento do comportamento 

do fenómeno sob determinadas condições, permitem que se faça uma previsão do que 

acontecerá em circunstâncias desconhecidas, que será testada pelas actividades laboratoriais. 
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• A aprendizagem das explicações científicas e as actividades laboratoriais 

No processo de construção da explicação científica de fenómenos físicos e naturais é 

essencial quer a interacção entre ideias e procedimentos (Baird, 1995), quer a interacção entre 

a explicação e os dados e as evidências. Quando se pretende facultar aos alunos uma educação 

em ciências equilibrada que envolva não só os conteúdos mas também os processos que a eles 

conduzem e, ainda, a natureza desses conceitos e do processo que a eles conduz, não basta 

criar condições para que os alunos aprendam as explicações cientificamente aceites, mas, 

antes é preciso que lhes seja dada oportunidade de vivenciar aspectos no processo de 

construção do conhecimento científico. Assim sendo, o contexto laboratorial torna-se 

adequado à aprendizagem da explicação de fenómenos naturais, bem como ao 

desenvolvimento de competências relacionadas com a recolha de dados e a selecção e 

utilização de evidências, permitindo ao aluno desenvolver quase todas as competências que 

sobressaem no trabalho dos cientistas (Leite, 2001), designadamente, observar, manipular 

equipamentos, medir, comparar, seleccionar, tratar e organizar dados, argumentar e concluir. 

No entanto, dada a variedade de tipos de actividades laboratoriais que se podem realizar e a 

variedade de objectivos que permitem alcançar, o sucesso da utilização do laboratório 

depende do grau de envolvimento que o tipo de actividade seleccionado faculta ao aluno.  

Contudo, um dos aspectos cruciais para que as actividades laboratoriais sejam 

rentáveis no que concerne à aprendizagem quer do conhecimento conceptual, quer 

procedimental, tem a ver com a inter-relação entre os dados, as evidências e as conclusões, 

nomeadamente, no que respeita à existência de dados que constituam evidências das 

conclusões a elaborar (Cobern & Loving, 2000). Entre a diversidade de tipos de actividades 

laboratoriais que a literatura propõe (ex: Gunstone, 1991; Leite, 2001), as actividades do tipo 

Prevê-observa-explica-reflecte podem auxiliar na reconstrução e/ou no desenvolvimento da 

explicação de fenómenos naturais científica, facilitando a evolução das previsões iniciais para 

as explicações cientificamente aceites. Assim, neste tipo de actividade, o aluno começa por 

prever e fundamentar as suas previsões acerca de um dado acontecimento ou fenómeno, 

explicitando as suas ideias e explicações prévias: observando o fenómeno ou acontecimento, 

pode testar as suas previsões, comparando-as com os resultados obtidos; no caso de os 

resultados obtidos contrariarem a explicação elaborada aquando da previsão ou não serem 

totalmente compatíveis com ela, haverá necessidade de construir uma nova explicação ou de a 

desenvolver um pouco mais. A antecipação de hipóteses explicativas, sobre fenómenos a 

abordar nas aulas, auxilia na procura da explicação e no estabelecimento de relações 
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causais/explicativas a ser testadas quanto à sua veracidade, ou falsidade, através da 

experimentação (Gott & Duggan, 1995). 

 
 Estudos sobre a aprendizagem das explicações científicas 

Pese embora a importância conferida à compreensão das explicações científicas e da 

sua natureza, quer por parte dos especialistas, quer por parte dos documentos curriculares, 

estudos realizados com alunos de diferentes níveis de escolaridade sugerem que os alunos 

revelam dificuldades na construção das explicações dos fenómenos naturais. Esses estudos 

têm-se centrado em aspectos, tais como, a natureza da explicação e os factores que afectam as 

explicações formuladas pelos alunos e os elementos/entidades em que se baseiam para 

explicar e/ou prever fenómenos naturais. 

Quanto a estudos sobre a natureza da explicação, Driver et al. (1997) realizaram, em 

Inglaterra, um estudo com alunos de nove, 12 e 16 anos de idade, com o objectivo de 

investigar, entre outros, a natureza das explicações por eles elaboradas. Os dados, recolhidos 

por questionário e por entrevista, foram categorizados, tendo em conta o tipo de raciocínio 

usado pelos alunos na construção das explicações: o raciocínio baseado na observação do 

fenómeno (descrição e explicação não se diferenciam), o raciocínio com base nas relações 

entre teoria e evidência (as explicações surgem como generalizações empíricas) e o raciocínio 

baseado em modelos teóricos (as explicações têm por base modelos de previsões). Os 

resultados mostraram que o raciocínio baseado na observação do fenómeno foi o mais usado 

pelos alunos de nove anos, o raciocínio baseado nas relações foi o mais utilizado pelos grupos 

de alunos de 12 e 16 anos e o uso do raciocínio baseado em modelos tendia a aumentar com a 

idade. Por sua vez, Sandoval (2001) realizou um estudo com o propósito de investigar a forma 

como 87 alunos que começavam a estudar Biologia numa escola secundária americana, 

utilizavam os dados para explicações sobre dois fenómenos naturais (a sobrevivência de 

alguns tentilhões, às condições de seca e o a resistência aos antibióticos por parte da bactéria 

da tuberculose). Este autor concluiu que, embora os alunos entendessem que para as suas 

explicações necessitavam de dados que constituíssem evidências dessas explicações, os dados 

que utilizavam eram irrelevantes, insuficientes e/ou contraditórios.  

Relacionado com os factores que influenciam os alunos na construção das explicações, 

é o estudo que Tytler (1998) efectuou, com crianças, pertencentes a diferentes anos do ensino 

primário (quatro alunos de cada ano), e por isso, com idades diversas. Através de discussão 

em grupo, entrevistas individuais e fichas de trabalho, os alunos realizaram um conjunto de 

actividades relacionadas com fenómenos relativos à pressão do ar. A análise dos resultados 
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obtidos levou o autor a constatar inconsistência e espontaneidade na construção das 

explicações, as quais pareciam ser elaboradas com base nas concepções (cerca de nove) que 

os alunos perfilhavam e que eram usadas em função da compreensão que os alunos tinham 

dos diferentes contextos em que o fenómeno em questão se manifestava. 

No que respeita aos elementos/entidades usadas pelos alunos para elaborar previsões e 

explicações de fenómenos, o estudo levado a cabo por Lawrence & Pallrand (2000), nos 

subúrbios de New Jersey, envolveu dois grupos de alunos do ensino secundário e tinha como 

finalidade principal investigar as previsões e as explicações que esses alunos elaboravam quer 

em resposta a questões de um teste centrado em conceitos de Óptica (refracção, reflexão), 

quer sobre diversos fenómenos apresentados num vídeo. A análise das respostas dos alunos 

levou os autores a concluir que os alunos eram incapazes de prever, explicar e proceder a 

reformulações das explicações que propunham. 

Concordantes com os resultados obtidos no trabalho anteriormente descrito são as 

conclusões que Afonso & Leite (2003) extraíram, num estudo centrado na natureza da 

explicação que envolveu alunos portugueses, dos 9º e 11º anos de escolaridade, em que estes 

foram solicitados a prever e a explicar duas situações problemáticas, sendo para uma delas 

pedida a explicação e para outra a previsão fundamentada. De facto, as autoras constataram 

dificuldades, por parte dos alunos, em usar explicações que incluíssem entidades teóricas 

integradas em modelos e em reconhecer a função das evidências enquanto suporte dos 

modelos teóricos.  

Ainda no mesmo domínio e com resultados semelhantes, encontra-se um outro estudo 

realizado pelas mesmas autoras (Leite & Afonso, 2004), que envolveu alunos universitários 

do 4º ano, futuros professores de Física e Química, e que teve como objectivo analisar como 

esses alunos explicavam e previam situações relacionadas com a pressão atmosférica. Após a 

análise dos resultados obtidos, através de um questionário que incluía três situações 

problemáticas relacionadas com o fenómeno da pressão do ar, as autoras constataram que os 

alunos raramente recorriam à teoria para explicar o fenómeno ou para prever e explicar as 

suas previsões e não usavam, de forma adequada, os dados como evidências nas suas 

explicações, concentrando a atenção em alguns dados e ignorando outros.  

Os estudos revistos sugerem que alunos de diversos níveis de escolaridade e 

nacionalidades têm dificuldades em explicar fenómenos naturais, embora a complexidade das 

explicações pareça aumentar com a idade. 
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Metodologia 

O presente estudo envolve um conjunto de 75 alunos, igualmente distribuídos pelos 

últimos anos de cada um dos três ciclos do Ensino Básico, designadamente, os 4º, 6º e 9º 

anos. Em cada ano de escolaridade, seleccionaram-se cinco alunos por escola (dos concelhos 

de Vila da Feira e de Vila Nova de Gaia), sendo em cada escola os alunos provenientes de 

duas turmas com diferentes rendimentos. Os alunos distribuíram-se, em números semelhantes, 

por ambos os sexos, quer na amostra global, quer em cada uma das sub-amostras.  

A recolha de dados fez-se através da técnica do inquérito por entrevista, 

designadamente, a entrevista semi-estruturada, a qual, segundo De Ketele & Rogiers (1996), 

permite obter informações profundas sobre o assunto a investigar e é mais facilmente 

adaptável a alunos com diferentes competências de leitura e escrita, como é o caso dos que 

participam neste estudo (do 4º ao 9º ano de escolaridade). As entrevistas, atempadamente 

autorizadas pelos responsáveis de cada escola envolvida, decorreram nas escolas a que 

pertenciam os alunos, tiveram a duração média de 15 minutos e foram gravadas em áudio, 

sendo, posteriormente, transcritas e analisadas, a fim de se proceder à identificação do tipo de 

explicação utilizada pelos alunos. Previamente, elaborou-se uma estrutura geral da entrevista, 

de modo a que as questões colocadas permitissem obter respostas que nos levassem ao 

conhecimento da forma como os alunos prevêem e explicam o fenómeno físico considerado, 

quer antes quer após a constatação do mesmo. Escolheu-se uma situação que tem a ver com 

um balão colocado no gargalo de uma garrafa, de forma a impedir a entrada e a saída do ar, 

contido dentro da garrafa (figura 1). Cada entrevista incluiu quatro etapas, designadamente: 

 
 

Por que é que o balão só enche ligeiramente? 

  
 

Figura 1: “Balão dentro da garrafa” 
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 Previsão (P): solicita-se ao aluno uma previsão sobre o que acontecerá ao balão 

quando se soprar para dentro dele: o que acontece ao balão, colocado dentro da 

garrafa, quando sopras para dentro dele? 

 Explicação da previsão (EP): pede-se, ao aluno que fundamente a previsão que 

efectuou: como pensas que isso acontece? 

 Observação do fenómeno (OF): reproduz-se o fenómeno em causa, a fim de que o 

aluno tenha oportunidade de constatar o que acontece: se soprares para dentro do 

balão, verificas que ele só enche ligeiramente. 

 Explicação da observação (EO): após constatação do que acontece, o aluno deve 

formular uma explicação acerca do que observou: explica por que razão ao soprar-se 

para dentro do balão, ele só enche ligeiramente. 

A fim de garantir a adequação da entrevista, aos sujeitos a entrevistar e de desenvolver 

competências da investigadora na condução desta entrevista, antes de iniciar o estudo, 

propriamente dito, aplicou-se a mesma a sete alunos pertencentes aos anos de escolaridade 

envolvidos neste estudo.  

 A análise das respostas obtidas fez-se com base na tipologia de explicação usada, 

previamente, por Leite & Figueiroa (2004) e já referida na secção anterior. Consideraram-se 

quatro categorias de resposta correspondentes aos quatro tipos de explicação que a referida 

tipologia inclui e que, por sua vez, se desdobraram em subcategorias, definidas à posteriori, 

em conformidade com a ideia geral que as diversas respostas dos alunos encerram, de forma 

implícita ou explícita. As respostas obtidas, quer antes, quer depois de se constatar o reduzido 

enchimento do balão, foram classificadas e incluídas nessas categorias e subcategorias. Os 

dados obtidos foram organizados em tabelas e quadros, apresentados e analisados por ano de 

escolaridade e de modo a comparar os três anos de escolaridade considerados. A apresentação 

dos dados quantitativos será acompanhada de algumas citações extraídas das explicações 

construídas pelos alunos que permitirão ilustrar a classificação efectuada e respectiva análise. 

Para efeitos de apresentação de resultados, em cada ano de escolaridade os alunos estão 

identificados com um código que, após a letra A (de aluno), inclui uma consoante 

correspondente ao nível de ensino a que os alunos pertencem (P, S ou T) e um número que 

representa o número de ordem pela qual foram entrevistados. 

 
Apresentação e discussão dos resultados 
 
A - Antes do reduzido enchimento do balão 

• Previsões dos alunos acerca do que acontece ao balão 
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Com base nos resultados obtidos (tabela 1), constata-se que foram previstos, pelos 

alunos participantes neste estudo, três comportamentos diferentes para o balão, 

especificamente: o balão enche (55 alunos – 73.4%), o balão não enche (14 alunos – 18.6%) e 

o balão enche pouco (seis alunos – 8.0%).  
 

Tabela 1 
Previsões dos alunos acerca do que acontece ao balão 

depois de se soprar para dentro dele 

Alunos 
do 1º ciclo 

(n=25) 

Alunos 
do 2º ciclo 

(n=25) 

Alunos 
do 3º ciclo 

(n=25) 

Total de 
alunos 
(n=75) 

 
Comportamentos 

previstos 
f % f % f % f % 

O balão enche 20 80.0 19 76.0 16 64.0 55 73.4 
O balão enche pouco 2 8.0 2 8.0 2 8.0 6 8.0 
O balão não enche 3 12.0 4 16.0 7 28.0 14 18.6 

 

Os dados inseridos na tabela 1 revelam que, em relação a cada uma destas três 

possibilidades previstas pelos alunos, são, sobretudo, os alunos mais jovens (1º e 2º ciclos) os 

que em maior número prevêem o enchimento do balão (20 e 19 alunos, em cada um destes 

dois subgrupos), ainda que os do 3º ciclo também o façam e em número considerável (16 

alunos – 64.0%). No caso dos alunos que supõem que o balão não vai encher, são os alunos 

mais velhos (3º ciclo) os que, em maior quantidade (sete alunos – 28.0%), elaboram esta 

previsão para o balão. Quanto aos alunos que prevêem correctamente o comportamento do 

balão (“o balão enche pouco”), é uma minoria (seis alunos – 8%) que considera essa 

possibilidade (dois alunos, em cada nível de ensino). 

Assim, independentemente do ano de escolaridade a que pertencem, todos os alunos 

conseguiram prever um comportamento para o balão, o que vem confirmar os resultados 

obtidos em outros estudos, já referidos (ex: Lawrence & Pallrand, 2000; Afonso & Leite, 

2003), quanto à capacidade de os alunos elaborar previsões acerca de fenómenos físicos. 

Contudo, também concordante com as conclusões extraídas desses mesmos estudos e, por 

isso, já expectável, é a dificuldade generalizada em os alunos prever correctamente, dado que 

só dois alunos, em cada nível de ensino, foram capazes de sugerir que o balão enchia pouco. 

 
 Explicações dos alunos para fundamentar os comportamentos previstos para o balão 

Na tabela 2 apresentam-se os tipos de explicação associados às razões que os alunos 

invocaram para justificar os três comportamentos previstos para o balão. 
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Tabela 2 
Características das explicações que os alunos formularam 

antes da observação do fenómeno 

Alunos do 1º 
ciclo 

(n=25) 

Alunos do 2º 
ciclo 

(n=25) 

Alunos do 3º 
ciclo 

(n=25) 

Total de 
alunos 
(n=75) 

 
Tipos 

de explicação 
f % f % f % f % 

Descritivo 23 92.0 24 96.0 20 80.0 67 89.4 
Causal 2 8.0 1 4.0 5 20.0 8 10.6 
Interpretativo --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

Como é possível verificar pela análise da tabela 2, identificaram-se dois tipos de 

explicação (explicações descritivas e explicações causais), nas respostas dadas pelos alunos, 

não se tendo detectado, nos três subgrupos de alunos, nenhuma resposta que incluísse 

explicações interpretativas. Nota-se que é maioritário o número de alunos que usam 

explicações do tipo descritivo (67 alunos – 89.4%), relativamente aos que recorrem a 

explicações causais (oito alunos – 10.6%). 

Este desequilíbrio é igualmente evidenciado em cada um dos três subgrupos de alunos, 

sendo os alunos mais novos, nomeadamente, os dos 1º e 2º ciclos (23 e 24 alunos, 

respectivamente) os que, em maior número, utilizam explicações descritivas. Esse número 

diminui, para cerca de um quarto (20 alunos – 80.0%), no subgrupo dos alunos mais velhos, 

especificamente, os do 3º ciclo, os quais, em contrapartida, recorrem mais às explicações do 

tipo causal (cinco alunos – 20%).  

 
i) Conteúdos das explicações descritivas  

 As 67 explicações que os alunos construíram para os três comportamentos que 

previram para o balão e que foram classificadas como explicações descritivas, distribuíram-se 

por cinco subcategorias (D1, D2, D3, D4 e D5), descritas no quadro 3. 
  
Quadro 3 

Subcategorias identificadas nas explicações descritivas 
que os alunos formularam antes da observação do fenómeno (n=67) 

Níveis de ensino  
Subcategorias 1º C 

(n=23) 
2º C 

(n=24) 
3º C 

(n=20) 
D1: ao soprar-se para o balão, entra ar e o balão vai enchendo 19 18 12 
D2: sopra-se ar para o balão; o ar volta a sair, o balão fica sem ar 

suficiente e não enche 
 

--- 
 

3 
 

--- 
D3: o balão está limitado pelo espaço da garrafa que, sendo estreita e 

apertada, não deixa espaço para o balão encher 
 

3 
 

2 
 

2 
D4: sopra-se ar para o balão; como o balão é elástico, enche/estica 1 1 4 
D5: dentro da garrafa não existe ar, necessário ao enchimento do 

balão; o balão não pode encher 
 

--- 
 

--- 
 
2 

 

 Quanto à subcategoria D1, a ideia principal evidenciada nas respostas que reúne 

centra-se na entrada do ar para o balão e no enchimento deste, sendo, em muitas respostas, 
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reforçada por expressões como “obviamente que enche” ou “é normal”, acabando por revelar 

que os alunos não avançam para além do que conhecem das suas vivências. A subcategoria 

D1 pode ser esquematizada do seguinte modo: 
 

O sopro introduz ar no balão → o balão enche ligeiramente. 
 
 Os dados inseridos no quadro 3 permitem constatar que, das cinco subcategorias 

constituídas, D1 é a subcategoria que agrupa o maior número de respostas, apresentadas por 

alunos dos três níveis de ensino (49 alunos), para justificar o enchimento do balão, aliás, o 

comportamento previsto por mais alunos. Trata-se, pois, de um raciocínio que está presente na 

quase totalidade das respostas dos alunos mais novos, quer do 1º ciclo (19 alunos), quer do 2º 

ciclo (18 alunos) e que se reduz para cerca de metade (12 alunos), no subgrupo dos alunos 

mais velhos (3º ciclo). Esta forma de explicar as previsões feitas para o balão pode ser 

ilustrada pelos seguintes excertos de respostas: 

 
“Por causa de nós estarmos a dar ar e ele vai crescendo com o nosso ar” (AP2).  
 

“Obviamente, enche, porque soprando pomos ar lá para dentro” (AS15). 
 

“É normal! O balão vai ficar cheio de ar! (AT11). 
 
A subcategoria D2 é uma subcategoria que inclui as explicações formuladas por três 

alunos do 2º ciclo, as quais continuam a centrar-se na observação. Nas respostas que dão, 

estes alunos referem a insuficiência de ar dentro do balão (o ar foge/volta a sair) como motivo 

principal de ele não conseguir encher ou encher ligeiramente. Assim, apenas descrevem o que 

pode ser visto e/ou sentido quando, em condições normais, se tenta encher um balão: o ar que 

se sopra para dentro do balão vai saindo e o balão não consegue encher. A ideia chave que 

esta subcategoria encerra pode resumir-se como se segue: 

  
 O ar que se sopra para o balão volta a sair → o balão não enche. 
 
O seguinte exemplo de resposta, incluída na subcategoria D2, é ilustrativo das 

explicações que os alunos deram para justificar a previsão que elaboraram (“o balão não 

enche” ou “o balão enche pouco”): 
 

“Eu acho que depois o balão vai esvaziar-se porque eu não vou dar o nó e o ar vai sair” (AS13). 
 

  A subcategoria D3 apenas integra as respostas de seis alunos, três do 1º ciclo e dois em 

cada um dos outros dois subgrupos (quadro 3) e pode sintetizar-se da seguinte forma: 
 

A garrafa/o gargalo são demasiados estreitos → o balão fica sem espaço para encher. 
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  Neste caso, as explicações incidem na estrutura da montagem, ou seja, na garrafa, no 

gargalo e/ou no orifício que, sendo considerados demasiados pequenos e/ou apertados, não 

deixam espaço suficiente para que o balão encha. Nestas explicações, não se relaciona a 

impossibilidade de o balão encher com a existência do ar contido na garrafa, provavelmente, 

porque o ar não é visível e/ou porque se desconhece que no interior da garrafa exista ar. A 

título ilustrativo apresentam-se alguns exemplos de respostas que contêm esta ideia: 
 
“O balão está num sítio pequeno e apertado” (AP21). 
 

“Tem um espaço muito pequeno. Esta garrafa é muito apertada e ele não consegue abrir” (AS21). 
 

“Tem menos espaço para se expandir do que se estivesse cá fora” (AT17). 
 
 A ideia geral que a subcategoria D4 encerra e que está presente em seis respostas, 

dadas por alunos pertencentes aos três subgrupos (1º, 2º e 3º ciclos), evidencia o contacto do 

ar com material elástico que compõe o balão e pode resumir-se conforme se segue:  
 

O balão é elástico → o balão enche com o ar que se sopra. 
 

 Também neste caso, os alunos suportam as explicações que dão em conhecimentos 

resultantes das suas vivências (o elástico “dilata”/”estica”). Assim, apesar de ser verdade que 

os balões de elástico “esticam” com a entrada de ar, para aquele contexto não era, todavia, a 

explicação pretendida. O quadro 3 mostra ainda que esta forma de explicar foi mais utilizada 

(quatro alunos) pelos alunos pertencentes ao grupo dos mais velhos (3º ciclo) e que apenas um 

elemento, em cada um dos dois subgrupos mais novos (1º e 2º ciclos), optou por justificar 

desta forma o comportamento previsto para o balão. A ideia geral, representada por D4, é 

evidenciada nos seguintes exemplos de resposta: 
 

“Se soprarmos para ali, o balão é elástico e abre com o ar” (AP8). 
 

“Lá dentro ele enche e como é elástico ele pode encher” (AS7). 
 

“O balão estende-se por toda a garrafa. O elástico estica com a entrada do ar e vai até ao fundo” (AT9). 
 
As respostas classificadas na subcategoria D5 parecem evidenciar que os alunos 

pretendem estabelecer uma analogia com os seres vivos, considerando que assim como estes 

necessitam de ambiente com ar para viver, também o balão necessita de estar colocado num 

local onde exista ar para poder encher, o que, para estes, não acontece dentro de uma garrafa. 

Esta subcategoria pode esquematizar-se assim: 
 

A garrafa não contém ar → o balão não consegue encher. 
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De acordo com os dados apresentados no quadro 3, verifica-se que só dois sujeitos do 

3º ciclo justificaram desta forma a previsão que fizeram (“o balão não enche”), o que pode ser 

constatável na resposta que se transcreve de seguida: 
 
“Porque dentro da garrafa não tem muito ar” (AT2). 

 
ii) Conteúdos das explicações causais 

 As oito respostas dos alunos que contêm explicações classificadas como causais 

envolvem uma relação de causa-efeito que articula o reduzido enchimento do balão com as 

características gerais do ar, designadamente: o ar exerce pressão (C1), o ar ocupa espaço (C2), 

o ar comprime-se (C3). As respostas que não explicitam a forma como o ar se comporta no 

interior da garrafa, mas que, implicitamente, atribuem ao ar a responsabilidade pelo referido 

fenómeno, foram agrupadas na subcategoria C4. Assim, neste caso, constituíram-se quatro 

subcategorias de resposta que se expõem no quadro 4.  
 

 Quadro 4 
Subcategorias identificadas nas explicações causais 

que os alunos formularam antes da observação do fenómeno (n=8) 

Níveis de ensino  
Subcategorias 1º C 

(n=2) 
2º C 
(n=1) 

3º C 
(n=5) 

C1: a garrafa tem ar; este ar exerce pressão; o balão não enche.  
--- 

 
--- 

 
2 

C2: a garrafa tem ar; esse ar ocupa espaço/volume/lugar; como o ar não 
pode sair da garrafa, o balão fica sem espaço para encher 

 
1 

 
--- 

 
2 

C3: a garrafa tem ar; esse ar como ocupa espaço e exerce pressão, o 
balão não consegue encher 

 
--- 

 
--- 

 
1 

C4: no interior da garrafa há ar; esse ar como está lá dentro e não 
consegue sair, não deixa o balão encher 

1 1 --- 

  

 As respostas incluídas na subcategoria C1 recorrem ao conceito de pressão, exercida 

pelo ar dentro da garrafa sobre o balão, e estabelece-se uma relação causal entre essa pressão 

(causa) e o facto de o balão apenas conseguir encher um pouco (consequência). Os dados 

inseridos no quadro 4 informam-nos que apenas dois alunos, pertencentes ao 3º ciclo, 

justificaram as suas previsões dando respostas cuja ideia principal se centra na pressão 

exercida pelo ar dentro da garrafa e que, por isso, foram incluídas nesta subcategoria (C1) que 

pode esquematizar-se da seguinte forma: 
 

Dentro da garrafa existe ar → esse ar exerce pressão sobre o balão → o balão não enche. 
 

 Tal forma de explicar é visível na resposta que a seguir se transcreve: 
 
“Não enche porque tem ar dentro e o ar que está dentro faz pressão” (AT19). 
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 Nas respostas incluídas na subcategoria C2 está presente uma relação causal que 

estabelece uma associação entre o espaço/volume ocupado pelo ar existente dentro da garrafa 

(causa) e a impossibilidade de o balão conseguir encher (consequência), mesmo soprando ar 

para dentro dele. Ainda que não especifiquem a constituição do ar, evidenciam que o ar é um 

corpo que ocupa determinado espaço, o qual, por conseguinte, não poderá ser preenchido por 

outro corpo, neste caso, o balão. Ainda que não explicitem de que ar se trata, subentende-se, 

todavia, que se referem ao ar existente dentro da garrafa. A subcategoria C2 pode ser 

sintetizada do seguinte modo:  
 
 Dentro da garrafa existe ar → o ar ocupa espaço/volume → o balão não enche.  
 

Segundo os resultados colocados no quadro 4, C2 agrupa respostas dadas por um 

número muito reduzido de alunos, quer dos que pertencem ao subgrupo dos mais novos, 

especificamente, os do 1º ciclo (um aluno), quer dos que se incluem no subgrupo dos mais 

velhos, designadamente, os do 3º ciclo (dois alunos). Os exemplos de respostas que se seguem 

ilustram a ideia presente nessas explicações: 
 

“Enche só mesmo um bocadinho porque o ar que está aqui dentro não dá espaço para o balão encher porque já 
está aqui ar a ocupar” (AP24). 
 

“Ah! Já sei por que é que não enche! É porque tem ar lá dentro e para o balão poder encher tinha que ocupar o 
espaço desse ar e não consegue … porque o ar depois não tinha sítio para onde ir” (AT5). 

  
 Quanto à subcategoria C3, a ideia geral contida nas respostas que agrupa, pode 

resumir-se da seguinte forma: 
 

A garrafa contém ar → esse ocupa espaço e exerce pressão sobre o balão → o balão é impedido 
de encher. 

  
 A resposta integrada nesta subcategoria revela um pouco mais de complexidade do 

que as que se incluem nas subcategorias anteriores, dado que evidencia a conjugação de duas 

características gerais do ar, ou seja, para além de se mencionar a ocupação de espaço por parte 

do ar, o aluno ainda faz referência à pressão que esse ar exerce, dentro da garrafa. Todavia, 

não é referida a ocupação de menos espaço, por parte do ar, depois de este ser comprimido 

devido ao aumento de volume do balão, assim que se sopra para dentro dele. Esta 

subcategoria só inclui a resposta de um aluno do 3º ciclo, a qual é apresentada seguidamente: 

 
“Enche um bocadinho mas com dificuldade, porque também há ar dentro da garrafa e que, como ocupa um 
certo espaço, ao querermos encher o balão, vai ocupar um pouco de espaço dentro da garrafa. E, então, o ar 
que está dentro da garrafa, vai fazer uma pressão no gargalo onde está o balão que estamos a tentar encher” 
(AT18). 
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 Em relação à última subcategoria, a subcategoria C4, os alunos revelam estar 

conscientes de que o elemento impeditivo para o balão não encher, ou encher pouco, é o ar 

existente dentro da garrafa e que não consegue sair. Porém, ao justificarem esse 

comportamento que previram para o balão, não explicitam nenhum conceito e/ou processo 

inerente a esse ar, cuja actuação impede que o balão encha quando se sopra. Esta subcategoria 

resume-se como se segue: 
 

Dentro da garrafa existe ar que não consegue sair → esse ar não deixa o balão encher. 
 

 Apenas dois alunos (um no 1º ciclo e um no 2º ciclo) deram respostas que continham a 

ideia geral que permitia inclui-las nesta subcategoria (quadro 4). Os seguintes exemplos de 

respostas ilustram a ideia chave que as explicações agrupadas na subcategoria C4 encerram: 
 
“Enche pouco porque já tem ar lá dentro da garrafa” (AP6). 
 

“Não vai encher muito porque tem o ar dentro da garrafa” (AS16). 
 
Como se pôde constatar, a elevada frequência de respostas nas quais se identificaram 

explicações descritivas e, por conseguinte, a ausência generalizada de complexidade, nas 

razões que os alunos invocam, sobretudo, nos de níveis etários mais baixos, não contrariam as 

nossas expectativas a este respeito. Revelam-se, antes, concordantes com os resultados de 

estudos anteriormente referidos (ex: Driver et al., 1997; Tytler, 1998). Tal como os estes 

autores, também nós, pelos resultados obtidos, podemos concluir que os alunos, quando 

convidados a justificar as suas previsões, centram-se, basicamente, no que é observável ou em 

conhecimentos prévios do dia a dia, suportando as explicações no mundo dos sentidos, em 

detrimento do mundo das ideias.  

Associada a esta dificuldade, está o facto de algumas explicações terem como suporte 

concepções alternativas, o que acaba por ir de encontro quer ao alerta de alguns especialistas 

(Driver et al., 1996), no que respeita à dificuldade de compreensão e articulação de conceitos 

relacionados com “o Ar”, quer às conclusões a que alguns especialistas chegaram, em estudos 

desenvolvidos nesta área (Tytler, 1998). Tais concepções são visíveis, por exemplo: i) quando 

ignoram a existência de ar dentro da garrafa, uma vez que associam o ar a movimento e nunca 

o consideram existente em recipientes e/ou recintos fechados; ii) quando admitem que o ar é 

uma substância, sendo frequente, nas respostas que dão, a indiferenciação entre ar e oxigénio; 

iii) quando atribuem ao balão uma característica dos seres vivos, referindo que ele não 

consegue encher devido à falta de ar, dentro da garrafa.  
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B - Depois do reduzido enchimento do balão 

Numa última fase da entrevista (explicação do fenómeno) realizada com os alunos, 

pedia-se-lhes que, depois de terem constatado que o balão apenas enchia ligeiramente, mesmo 

soprando para dentro dele, construíssem uma explicação para o observado. Os resultados 

obtidos, e registados na tabela 3, revelam que, nas respostas dadas pelos alunos, foram 

identificados os mesmos tipos de explicação (descritivo e causal) identificados aquando da 

justificação da previsão, continuando, assim, a verificar-se a ausência do tipo interpretativo.  
 

Tabela 3 
Características das explicações que os alunos formularam 

após a observação do fenómeno 

Alunos do 1º 
ciclo 

(n=25) 

Alunos do 2º 
ciclo 

(n=25) 

Alunos do 3º 
ciclo 

(n=25) 

Total de 
alunos 
(n=75) 

 
Tipos 

de explicação 
f % f % f % f % 

Descritivo 17 68.0 7 28.0 5 20.0 29 38.7 
Causal 8 32.0 18 72.0 20 80.0 46 61.3 
Interpretativo  --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

Nas respostas dos três subgrupos de alunos, a predominância é agora concedida às 

explicações causais (46 alunos – 61.3%), em detrimento das explicações descritivas que 

surgem em segundo plano, apesar de ainda serem identificadas em cerca de um terço do total 

das respostas obtidas (29 alunos – 38.7%). No conjunto de todos os alunos, continuam a ser 

os mais jovens (1º ciclo) os que, nas respostas que dão, mais recorrem a explicações 

descritivas para fundamentar o reduzido enchimento do balão (17 alunos – 68.0%), enquanto 

que os de idades mais avançadas (2º e 3º ciclos), utilizam, preferencialmente, as explicações 

causais (18 e 20 alunos, respectivamente).  

Embora seja generalizada a diminuição do número de alunos que se servem de 

explicações descritivas, em relação aos que as usaram, aquando da justificação da previsão 

(de 67 alunos passa para 29 alunos), acontece que o 1º ciclo é o subgrupo onde se regista 

menor decréscimo de alunos que usam explicações desse tipo (de 23 alunos diminuiu apenas 

para 17), ao contrário do que se verifica quer no 2º ciclo (de 24 alunos reduziu para sete), quer 

no 3º ciclo (de 20 alunos passaram para cinco), onde a referida diminuição é considerável. Na 

sequência desta redução, ocorreu, em todos os subgrupos de alunos, um aumento do número 

dos que se serviram de explicações causais (de oito alunos passou para 48 alunos), sendo esse 

aumento bastante acentuado nos alunos mais velhos (2º e 3º ciclos). 
 

i) Conteúdos das explicações descritivas 

Depois de analisado o conteúdo das respostas dadas pelos alunos, após a observação 

do fenómeno (reduzido enchimento do balão) e que contêm explicações do tipo descritivo, 
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apenas foi possível distribui-las por três das cinco subcategorias já constituídas e descritas 

anteriormente (quadro 1), especificamente, D2, D3 e D5 (quadro 5).  
 

Quadro 5 
Subcategorias identificadas nas explicações descritivas 

que os alunos formularam depois da observação do fenómeno (n=29) 

Níveis de ensino  
Subcategorias 1º C 

(n=17) 
2º C 
(n=7) 

3º C 
(n=5) 

D1: ao soprar-se para o balão, entra ar e o balão vai enchendo --- --- --- 
D2: sopra-se ar para o balão; o ar volta a sair, o balão fica sem ar 

suficiente e não enche 
 
3 

 
--- 

 
--- 

D3: o balão está limitado pelo espaço da garrafa que, sendo estreita e 
apertada, não deixa espaço para o balão encher 

 
11 

 
4 

 
3 

D4: sopra-se ar para o balão; como o balão é elástico, enche/estica --- --- --- 
D5: dentro da garrafa não existe ar, necessário ao enchimento do balão; 

o balão não pode encher 
 

3 
 

3 
 
2 

 
No caso da subcategoria D2, os dados expostos no quadro 5 mostram que se mantém o 

mesmo número de alunos (três alunos) que apresentaram a ideia de que o ar soprado para o 

balão não permanece dentro dele nas respostas que dão. Porém, após a observação do que 

acontece ao balão, esses alunos são todos pertencentes ao 1º ciclo. Este raciocínio, presente 

nas respostas dos referidos alunos, ilustra-se com o seguinte excerto de uma dessas respostas: 
 

“O balão quando está na mão … como hei-de dizer … está livre e ali está na garrafa e tem o buraco muito 
grande e quando a gente bufa … não se consegue … tudo o que a gente bufa sai logo” (AP3). 

  
 De acordo com os dados apresentados no quadro 5, ocorreu um considerável aumento 

do número de alunos (de sete alunos passa para 18 alunos) que, depois de terem constatado o 

fenómeno em questão, apresentam explicações com a ideia geral: o balão não enche por causa 

da garrafa e/ou do gargalo (D3). Embora este aumento se verifique em cada um dos três níveis 

de ensino, nota-se, contudo, que é bastante mais acentuado no subgrupo dos mais jovens (1º 

ciclo), do que nos outros dois subgrupos (2º e 3º ciclos). Para ilustrar esta forma de explicar o 

reduzido enchimento do balão, apresentam-se as seguintes transcrições de respostas: 
 

“Por causa da garrafa. É muito pequena e não dá para encher” (AP22). 
 

 “Porque está num espaço muito pequeno. Porque ele ao encher abre … assim … para os lados e encostava 
aqui no vidro e depois fechava outra vez” (AS21). 

 

 “Deve ser por causa disto aqui, do buraco … e por ele estar aqui dentro. Quando eles enchem tomam a forma 
redonda e aqui não podia! (AT22). 

  

 Em relação à subcategoria D5, o quadro 5 permite constatar que aumentou, ainda que 

de forma menos considerável, o número de alunos (de dois alunos passa para oito alunos) que 

atribuem à inexistência de ar, dentro da garrafa, a impossibilidade de o balão encher. Para o 

referido aumento, contribuiu o facto de os alunos mais novos (seis alunos), designadamente, 

dos 1º e 2º ciclos, formularem explicações com estas características, depois de observarem o 
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que aconteceu ao balão. Apresentam-se, de seguida, alguns exemplos de respostas, as quais 

incluem esta ideia: 
 

“Porque dentro da garrafa não tem ar. Cá fora enchia logo, porque fora tem ar” (AP20). 
 

“A garrafa não tem muito ar ... a garrafa se estivesse aberta estava sempre cheia de ar; assim fechada não tem 
ar, não tem nada. É por a garrafa não ter ar” (AS24). 
 

“Porque não tem ar lá dentro para ele poder encher. Como ele não tem ar não tem ... como explico ... não tem 
condição para encher. Primeiro tapamos isto e não entrou ar nenhum. Depois o balão também não encheu, o 
que mostra que não tem ar”(AT10). 

 
ii) Conteúdos das explicações causais 

Os resultados obtidos na análise das 46 respostas dadas pelos alunos, após a 

constatação do fenómeno em questão, e que foram identificadas como explicações causais, 

permitiram distribuí-las pelas mesmas quatro subcategorias (C1, C2, C3 e C4) consideradas 

aquando da explicação da previsão (quadro 4) e apresentadas, agora, no quadro 6. 
 

Quadro 6 
Subcategorias identificadas nas explicações causais 

que os alunos formularam depois da observação do fenómeno (n=46) 

Níveis de ensino  
Subcategorias 1º C 

(n=8) 
2º C 

(n=18) 
3º C 

(n=20) 
C1: a garrafa tem ar; este ar exerce pressão; esta pressão é maior que a 

pressão do ar que se sopra para o balão; o balão não enche. 
 
1 

 
3 

 
10 

C2: a garrafa tem ar; esse ar ocupa espaço/volume/lugar; como o ar não 
pode sair da garrafa, o balão fica sem espaço para encher 

 
3 

 
6 

 
8 

C3: a garrafa tem ar; esse ar como ocupa espaço e exerce pressão, o 
balão não consegue encher 

 
--- 

 
1 

 
2 

C4: no interior da garrafa há ar; esse ar como está lá dentro e não 
consegue sair, não deixa o balão encher 

4 8 --- 

 
A análise do referido quadro mostra que, no conjunto das quatro subcategorias 

consideradas, C1 é uma das subcategorias que, em relação à primeira fase da entrevista 

realizada com os alunos (explicação aquando da previsão), sofre aumento do número de 

alunos (de dois alunos eleva-se o número para 14 alunos). Este aumento do número de alunos 

que, depois de terem observado o que acontecia ao balão, caso se soprasse para dentro dele 

(ligeiro enchimento), atribuem ao conceito da pressão exercida pelo ar, existente dentro da 

garrafa, a “responsabilidade” pelo facto de o balão não encher (ou encher pouco), verificou-se 

nos três níveis de ensino considerados. Porém, são os alunos menos jovens, nomeadamente, 

os do 3º ciclo, os que, em maior número, dão explicações com estas características (10 

alunos). Eis alguns exemplos de respostas que podem ilustrar o raciocínio nelas presente: 
 

“O ar que tem dentro da garrafa empurra o balão; o ar do balão sai e ele não enche” (AP17). 
 

“O ar que ficou dentro da garrafa começou a fazer pressão contra o balão e não o deixou alargar” (AS15). 
“Talvez porque lá dentro a pressão que é feita sobre o balão é superior à que é feita lá para dentro” (AT13). 
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Analisando os dados referentes à subcategoria C2, pode considerar-se que esta é, de 

facto, a subcategoria onde se regista o maior aumento do número de respostas (de três alunos 

passou para 17 alunos) nas quais os alunos mencionam a ocupação de espaço, por parte do ar, 

dentro da garrafa, como principal causa do não enchimento do balão, depois de terem 

observado tal facto. À semelhança do que se verificou em C1, também no caso desta 

subcategoria (C2) o referido aumento é progressivo, ou seja, o número de respostas vai 

crescendo, à medida que se avança no nível de ensino. A título ilustrativo, expõem-se os 

seguintes exemplos de respostas, incluídas em C2: 
 
“A garrafa já está cheia de ar. Com o ar lá dentro, o balão não enche porque não tem espaço. Não pode abrir 
mais” (AP10). 
 

“Não tem espaço para encher por causa do ar que está dentro da garrafa. Dentro da garrafa já não tem espaço., 
porque a garrafa está cheia de ar. Esse ar está a ocupar espaço e não deixa espaço para o balão encher (AS11).  
 

“Por causa do volume do ar. O balão ao encher vai ocupar um volume. A garrafa está totalmente cheia de ar e 
como esta parte aqui (gargalo) está tapado, faz com que não saia nenhum ar. O ar também já está aqui, na 
garrafa, a ocupar volume e como não sai, já não era possível encher” (AT9). 

 
Ainda com base nos dados colocados no quadro 6, nota-se que continuam a ser poucos 

os alunos (de um aluno aumentou para três alunos) que, mesmo depois de observarem o 

ligeiro enchimento do balão, recorrem a explicações nas quais relacionam o espaço ocupado e 

a pressão exercida pelo ar dentro da garrafa (subcategoria C3). Refira-se que das quatro 

subcategorias que o quadro 6 expõe, esta é a única subcategoria que não incluiu nenhuma 

resposta dada por alunos do 1º ciclo (nem antes, nem após a observação do fenómeno). 

Transcrevem-se, seguidamente, extractos de duas respostas que ilustram a ideia geral presente 

nas referidas respostas dos alunos: 
 

“Tem ar dentro do vidro. Esse ar está a ocupar o espaço da garrafa. A pressão do ar que tem lá dentro faz que 
não deixe encher porque também está tapado aqui” (AS8). 
 

“Por causa do ar que a garrafa tem, impede o balão de encher. Como não tem por onde sair, ele lá dentro já 
está a ocupar espaço na garrafa. Depois há a pressão que ele faz” (AT14). 
 

Por último, refira-se que também a subcategoria C4 passou a integrar respostas dadas 

por um maior número de alunos (de dois alunos aumenta o número para 12 alunos) e nas 

quais está presente a ideia geral de que o ar contido dentro da garrafa é o “responsável” 

(causa) pelo facto de o balão não conseguir encher (efeito). A subcategoria C4 nunca integrou 

respostas dadas por alunos do 3º ciclo, nem antes, nem depois da constatação do fenómeno. 

Apresentam-se, de seguida, algumas das respostas dadas por alunos dos 1º e 2º ciclos: 
 
É o ar que está lá dentro. O ar da garrafa não pode sair, porque o balão está a tapá-lo. A gente sopra para lá 
para ele encher e ele não enche. O ar da garrafa não deixa … por causa do oxigénio que está ali dentro da 
garrafa” (AP18). 
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“Dentro da garrafa tem oxigénio e não deixou. Um recipiente tem sempre oxigénio. Não se pode encher 
porque a garrafa tem oxigénio que está a impedir que o balão se encha” (AS10). 

 
A análise dos resultados obtidos sugere que, tal como já Sandoval (2001) e Leite & 

Afonso (2004) haviam constatado, a maioria dos alunos centra a sua atenção apenas em 

alguns dados, não sendo capazes de transformar as observações em evidências necessárias ao 

suporte das ideias de que se servem na explicação do respectivo fenómeno. De facto, ao 

observarem que soprando no balão ele nem sequer toca nas paredes da garrafa, muito poucos 

alunos, independentemente do nível de ensino, conseguiram fazer desse facto observado uma 

evidência de que o obstáculo ao enchimento não era a garrafa (se fosse o balão encheria até ao 

limite da garrafa), mas sim o ar nela contido. Por outro lado, apesar do número razoável de 

alunos (2º e 3º ciclos) que estabelecem relações causais, estas relações nem sempre são 

completas. Nas respostas que dão, os alunos somente referenciam o conceito interveniente na 

ocorrência do fenómeno (“faz pressão/força”; “ocupa espaço”; “está muito cheia”), não 

esclarecendo e/ou não aprofundando de que forma o mesmo actua.  

 Ainda que o nível de complexidade das explicações formuladas pareça aumentar com 

o avançar do nível de escolaridade, o facto é que as explicações do tipo interpretativo estão 

totalmente ausentes. De facto, em alguns estudos atrás referidos (ex: Driver et al, 1997; 

Afonso & Leite, 2003), os resultados revelam que são muito poucos os alunos que explicam 

com base em modelos teóricos. No caso do presente estudo, nenhum aluno (nem sequer os 

pertencentes ao 3º ciclo) explicou, nem antes, nem depois de observar o fenómeno, com base 

em entidades teóricas, incluídas em modelos. Se por um lado, este facto não deixa de ser 

aceitável e compreensível nos alunos de níveis etários mais baixos, nomeadamente, nos do 1º 

ciclo ou até mesmo nos do 2º ciclo, era suposto que os alunos de idades mais avançadas (3º 

ciclo), tendo já concretizado um percurso académico que lhes permitiu abordar conceitos, 

como o conceito de pressão, e modelos, como o modelo corpuscular do ar, avançassem com 

explicações mais complexas.  

 
Conclusões e implicações 

 Tendo em consideração os objectivos inicialmente formulados e os resultados obtidos, 

pode concluir-se que os alunos:  

• Conseguem, independentemente do ano de escolaridade que frequentam, formular 

previsões, perante a descrição da situação problemática considerada. Porém, a maioria dos 

alunos, de qualquer um dos três subgrupos, não consegue fazer uma previsão correcta. 
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• Revelam-se capazes de explicar quer os comportamentos que previram para o balão, quer 

as observações efectuadas. Todavia, evocam razões demasiado simples e incompletas. 

• Tendem a recorrer mais às explicações descritivas (quer antes, quer após a constatação do 

fenómeno em questão), do que às causais. Isto é especialmente verdade para os mais 

jovens (1º ciclo). 

• Não recorrem, em nenhum dos três níveis de ensino, a explicações do tipo interpretativo, 

nem para fundamentar as previsões, nem para explicar a observação do fenómeno. 

• Ainda que estabeleçam relações causais para explicar o fenómeno, a maioria explica de 

forma incompleta ou incorrecta, apenas referindo o que interfere na ocorrência do mesmo, 

sem clarificar de que forma actua sobre o ar contido dentro da garrafa. 

• Fundamentam, por vezes, as previsões e explicam o fenómeno com base em concepções 

alternativas e/ou em conhecimentos do quotidiano, não fazendo uso dos dados que 

constituiriam evidências das explicações que constroem. 

Assim, apesar de os alunos serem capazes de prever e de explicar o fenómeno 

reproduzido na situação problemática “balão dentro da garrafa”, a forma como o fazem nem 

sempre é a mais adequada ou completa, o que já era expectável, se tivermos em conta os 

resultados de outros estudos desenvolvidos neste domínio, alguns deles já anteriormente 

referidos (Lawrence & Pallrand, 2000; Sandoval, 2001; Afonso & Leite, 2003; Kanari & 

Millar, 2004). Com base nas conclusões deste estudo, não se pode inferir que os alunos não 

têm capacidade para prever e explicar adequadamente o comportamento do “balão dentro da 

garrafa”. Aliás, há que ter em conta que, caso as entrevistas se realizassem em grupo, as 

conclusões poderiam ser diferentes. Contudo, e uma vez que se confirma a forma insuficiente 

e, por vezes, pouco adequada, usada na explicação deste fenómeno físico, por parte dos 

alunos, parece necessário ter em conta alguns aspectos que poderão contribuir para uma 

requalificação do ensino das Ciências, quanto à explicação científica de fenómenos físicos.  

Assim, parece necessário envolver activamente os alunos na aprendizagem de 

explicações científicas de fenómenos físicos que lhes sejam, ou não, familiares, de tal modo 

que possam reconstruir e/ou desenvolver as suas explicações prévias. Esta aprendizagem terá 

mais probabilidade de ser bem sucedida se os fenómenos naturais, reproduzidos em contexto 

laboratorial, forem relacionados com situações do dia a dia. Assim, os alunos poderão tomar 

consciência da presença e da aplicabilidade da Ciência na vida humana, ficar mais motivados 

para a aprendizagem e realizar aprendizagens mais integradoras e úteis para o dia a dia. Por 

outro lado, a dependência dos professores relativamente ao manual escolar e o facto de 
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existirem evidências de que estes usam explicações pouco complexas (Leite & Figueiroa, 

2004) sugere que os autores de manuais escolares e os formadores de professores precisam 

também estar atentos a este assunto, de modo a contribuírem para que a escola cumpra a 

missão de formar cidadãos cientificamente cultos, capazes de compreenderem e preservarem 

o mundo que os rodeia. 
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