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“Iniciação ao Estudo de Textos de Divulgação Científica por Alunos do 1.º e do 2.º Ciclo do Ensino 

Básico 

Tânia Isabel Gonçalves Ribeiro 

Relatório de Estágio 

Mestrado em Ensino do 1.º e do 2.º ciclo do Ensino Básico 

Universidade do Minho – 2014 

Resumo 

O presente relatório apresenta o trabalho desenvolvido no âmbito da Prática de Ensino 

Supervisionada, que teve como objetivo entender a forma como os alunos do 1.º e do 2.º ciclo do 

Ensino Básico iniciam o estudo de textos de divulgação científica. 

A necessidade de dar a compreender novos conhecimentos, novos discursos e novas formas de 

nos relacionarmos com a ciência e a tecnologia é cada vez maior com o crescente processo de 

desenvolvimento científico e tecnológico e a sua massificação. Neste sentido, foram propostas algumas 

atividades para os alunos de uma turma do 3.º ano, constituída por vinte e quatro alunos, e de uma 

turma do 6.º ano, constituída por vinte alunos, com vista a atingir as seguintes metas: permitir o 

contacto com os textos de divulgação científica, desenvolver práticas de alfabetização científica, 

promover a identificação das caraterísticas centrais deste género textual, desenvolver competências 

para a produção de textos de divulgação científica e refletir sobre as estratégias implementadas e as 

experiências vivenciadas. A metodologia adotada para este projeto foi a de investigação-ação e os 

dados foram recolhidos a partir das observações das aulas, dos trabalhos realizados pelos alunos, das 

fotografias e do diário reflexivo. 

Com a conclusão deste projeto podemos considerar que existiu o desenvolvimento de 

competências e saberes dos participantes, que demonstraram uma capacidade de compreender, 

utilizar e produzir textos de divulgação científica. 
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Initiation to the Study of Texts of Scientific Dissemination by Students of 1st and 2nd Grade 

Tânia Isabel Gonçalves Ribeiro 

Relatório de Estágio 

Mestrado em Ensino do 1.º e do 2.º ciclo do Ensino Básico 

Universidade do Minho – 2014 

Abstract 

  

The present report presents the work developed in Supervised Teaching Practise, which has the 

gold to understand the way that the students (of 1st and 2nd grade) initiate the study of texts of scientific 

dissemination.  

The need to understand new knowledges, new speeches and new ways to relate with science and 

technology is growing due to process of technological and scientific development massification. In that 

way, propositions has been made to the students of a third class, constituted by twenty four students 

and another one, of sixth grade, constituted by twenty students, with this goals: Allow the contact with 

the texts of scientific dissemination, develop ways with scientific literacy, promote the identification of 

the main characteristics by this textual genre, develop skills to made the production of texts of scientific 

dissemination and reflect about the implemented strategies and living experiences. The methodology 

used in this project was investigation and the data has been collected by class observation, the work 

made by students, photos and reflexive diary. 

With the project conclusion we can consider that developing skills and knowledge from participants 

increased which demonstrate an ability to understand, use and produce texts of scientific 

dissemination. 
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A presente investigação pedagógica, denominada “Iniciação ao Estudo de Textos de Divulgação 

Científica por Alunos do 1.º e do 2.º Ciclo do Ensino Básico”, desenvolveu-se no âmbito da Unidade 

Curricular de Prática de Ensino Supervisionada integrada no Mestrado em Ensino do 1.º e do 2.º ciclo 

do Ensino Básico e apresenta uma reflexão acerca de todo o processo interventivo que foi desenvolvido 

em dois ciclos: um primeiro numa turma do 3.º ano, na Escola do 1.º ciclo do Bairro da Misericórdia, e 

um segundo numa turma do 6.º ano, da Escola EB2,3 Dr. Francisco Sanches.  

Este projeto teve como finalidade desenvolver uma aprendizagem consciente dos textos de 

divulgação científica e contribuir para o desenvolvimento de uma cultura científica que permita a 

“compreensão mínima em ciência e em tecnologia necessária ao cidadão” (Giering & 

Becker,2010:28). A possibilidade de trabalhar com outros géneros textuais e outras formas de 

organização da informação também se torna fundamental, numa fase inicial da educação de um aluno, 

porque amplia as possibilidades de compreensão e uso da linguagem preparando-os para a realidade 

do dia a dia. No próprio programa de Português (Reis, C. et al.,2009) e nas metas de aprendizagens 

(Buescu, H. et al.,2012) vemos listadas alguns objetivos, que vão ao encontro das nossas 

preocupações, na referência ao desenvolvimento dos domínios da produção de discursos com 

diferentes finalidades de acordo com as intenções específicas, na identificação das principais 

caraterísticas dos diferentes tipos de textos ou sequências textuais e no domínio de literacias múltiplas 

e o contacto de diferentes discursos com diferentes graus de formalidade. Para este fim, foi utilizada a 

metodologia de investigação-ação, numa abordagem qualitativa, que contribuiu para a mudança de 

uma realidade, que excluía o estudo deste género textual, para o desenvolvimento de novas 

competências e aprendizagens e para o crescimento de um conhecimento profissional sustentado, por 

nossa parte. 

Sendo assim, este trabalho reflexivo encontra-se estruturado em cinco capítulos que permitem, de 

um forma mais adequada, reconhecer todo o trabalho desenvolvido: num primeiro, é apresentado o 

contexto de intervenção e investigação das duas turmas dos diferentes ciclos, explicitando a justificação 

da problemática; no segundo capítulo podemos encontrar o enquadramento teórico, que nos forneceu 

informações imprescindíveis para as nossas intervenções, a explicitação da necessidade de iniciarmos 

um estudo de textos de divulgação científica no contexto escolar, a importância de adequarmos estes 

textos a um público não especializado, como era o caso, e fazemos uma análise dos hipertextos e das 

narrativas como suportes interessantes para a divulgação dos conhecimentos científicos e tecnológicos. 

De seguida, no terceiro capítulo, apresentámos os objetivos definidos para a concretização do projeto, 
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caraterizámos a metodologia de investigação-ação utilizada, abordando as vantagens de uma 

investigação qualitativa, descrevemos os instrumentos utilizados para executarmos a avaliação do 

projeto e apresentamos o plano geral de intervenção e a descrição das atividades desenvolvidas, 

denotando as opções metodológicas utilizadas, os materiais utilizados e os objetivos de cada sessão. 

No quarto capítulo, são apresentados os resultados obtidos e a sua reflexão, expondo alguns dos 

trabalhos realizados que suportam a nossa análise. Por fim, no último e quinto capítulo, são 

consideradas as conclusões, as limitações e as recomendações do trajeto percorrido. A este relatório, 

também foram incorporadas as referências bibliográficas e os anexos que compreendem alguns 

trabalhos realizados e alguns dos materiais e instrumentos utilizados. 
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Contexto de intervenção e de investigação 
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1 Enquadramento contextual 

Neste capítulo são fornecidas algumas indicações sobre o contexto onde foram desenvolvidas as 

atividades, resultando numa descrição das turmas do 3.º8 e 6.º7, e a definição da problemática. 

 

1.1 O agrupamento Dr. Francisco Sanches 

O projeto de intervenção pedagógica supervisionado foi implementado em duas turmas do Ensino 

Básico em dois semestres distintos: num primeiro momento, numa turma do 3.º ano de escolaridade 

da escola do 1.º ciclo do Bairro da Misericórdia e, num segundo momento, numa turma do 6.º ano da 

escola EB2,3 Dr. Francisco Sanches. As referidas escolas pertencem ao agrupamento de escolas Dr. 

Francisco Sanches, que é composto por oito estabelecimentos, dos quais um pertence ao pré-escolar 

(Jardim de infância das Sete Fontes), seis pertencem ao primeiro ciclo do Ensino Básico (EB 1 da 

Quinta da Veiga, EB1 do Bairro da Misericórdia, EB1 das Enguardas, EB1 de S. Victor, EB1 D. Pedro V 

e EB1 do Bairro da Alegria) e uma escola do 2.º e 3.º ciclo (EB2,3 Dr. Francisco Sanches). Importa, 

também, referir que este agrupamento é definido como Território Educativo de Intervenção Prioritária 

(TEIP) e situa-se na zona urbana de Braga, mais precisamente nas freguesias de S. Vicente e S. Víctor, 

onde predominam o sector terciário e áreas habitacionais com quatro bairros sociais da cidade.  

Parte significativa dos alunos que frequentam as escolas do agrupamento provêm de famílias que 

habitam nos bairros sociais e que, a nível socioeconómico, apresentam algumas carências que advêm 

dos problemas de desemprego, baixa escolarização, toxicodependência, alcoolismo, violência 

doméstica, entre outros. Muitos destes alunos possuem ajuda da Ação Social Escolar e grande parte 

dos pais recebe um apoio da Segurança Social – Rendimento Social de Inserção. 

 

1.1.1 Caraterização da turma 3.º8 

A turma do 3.º ano é composta por vinte e quatro alunos, entre eles onze meninos e treze 

meninas, tendo como professora titular a docente Aurora Pereira. Trata-se de uma turma fortemente 

condicionada pela heterogeneidade de personalidades, de interesses e de ritmos de aprendizagem. 

Contudo, têm em comum o gosto pela escola e, de uma forma generalizada, pelo trabalho escolar, já 

que todos os alunos, embora em níveis diferenciados, demonstram motivação e interesse pelas 

atividades curriculares. De um modo global, as crianças apresentam níveis de conhecimento 
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satisfatórios, tendo em consideração o seu contexto familiar e a sua faixa etária. No entanto, é de 

salientar a grande dificuldade que os alunos têm em respeitar as regras de comportamento e no 

desenvolvimento de capacidades cognitivas no Português e na Matemática, sendo a área de Estudo do 

Meio mais valorizada pelos alunos em questão.  

 

1.1.2 Caraterização da turma 6.º7 

A turma 6.º7, que tem como Diretora de Turma a professora Isabel Candeias, é constituída por 

vinte alunos, entre os quais dezasseis são do género masculino e quatro do género feminino, e que se 

encontram num intervalo de idades que vai dos onze aos quinze anos. Esta turma foi criada 

especificamente para integrar estes alunos a fim de adequar o projeto curricular ao ritmo de 

aprendizagens, conhecimentos e capacidades, que se mostram muito deficitários. Frise-se que todos 

os alunos desta turma mostraram uma avaliação cognitiva, efetuado por profissionais, com valores 

muito inferiores à média, em especial nas áreas de aprendizagem e socialização. Na sua grande 

heterogeneidade, podemos ainda considerar que esta turma é formada por seis alunos de etnia cigana, 

que trazem para os processos escolares aspetos fortíssimos da sua cultura, duas alunas com NEE, e 

uma grande percentagem de alunos que mostram uma negação da cultura escolar, sem expectativas 

do papel da escola no seu presente e futuro. 

A nível socioeconómico, estas crianças provêm de famílias que vivem em bairros sociais com 

escassos recursos económicos, necessitando, na sua maioria, de ajuda de cabazes de família e de 

subsídios da Segurança Social que, muitas vezes, não fazem face às necessidades do dia a dia.  

Como tal, esta turma dispõe de um percurso curricular alternativo que permite desenvolver 

estratégias mais diversificadas e individualizadas e que vão ao encontro das suas caraterísticas 

especiais e que tentam minimizar os baixos resultado a Matemática, Português e História. 

 

2 Justificação da questão que suscitou a intervenção pedagógica 

Nunca noutro tempo vimos a ciência e a tecnologia a desempenharem um papel tão vivo e 

importante na forma como vivemos e como nos relacionamos com os outros, cumprindo um papel 

decisivo na nossa qualidade de vida. A par desta evolução, a sociedade necessita de se adaptar e 

envolver-se neste processo como sujeito reflexivo, que possui conhecimentos e capacidade de agir e de 
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retirar as vantagens deste processo evolutivo. Estas competências devem ser desenvolvidas e 

incorporadas numa fase inicial da formação dos cidadãos, e como tal, a escola deve ser uma entidade 

responsável pela incorporação e consolidação de uma cultura científica, precisa e necessária, na 

formação igualitária e integral dos seus alunos. Neste sentido, achamos pertinente o estudo sobre os 

textos de divulgação científica, neste processo de intervenção, que pode ativar o desenvolvimento de 

competências importantes na leitura e interpretação de uma diversidade de informação, e no domínio 

de uma terminologia científica essencial para entender o Mundo e para nos relacionarmos com os 

outros. A par destas vantagens, temos a curiosidade inata das crianças, que tentam interpretar o meio 

e que se sentem, desde logo, motivadas e interessadas na descoberta de um mundo científico, e que 

podem experienciar e apropriarem-se de competências linguísticas-comunicativas importantes para 

este processo. Tendo em conta que a língua possui um papel direto na aquisição de outros saberes, 

achamos importante utilizar a área do Português para a estruturação de um pensamento e no acesso a 

práticas e bens culturais (Reis, C. et al.,2009). A par desta preocupação, e tendo em conta que a 

leitura e interpretação de textos narrativos ocupa grande parte do estudo de Português, achamos 

pertinente introduzir diferentes tipos de textos e em diferentes suportes para a difusão deste 

conhecimento científico-tecnológico, introduzindo materiais importantes e genuínos, que estão de 

acordo com a faixa etária do nosso contexto. 
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1 A exigência do estudo de textos de divulgação científica no contexto escolar. 

É inegável que vivemos, nos dias de hoje, num crescente processo de evolução científico e 

tecnológico que tende a valorizar a economia e a prosperidade de uma sociedade que anseia uma 

melhor qualidade de vida. Com esta evolução emergem, paralelamente, novos conceitos e novos 

termos técnico-científicos, novos discursos e outras formas de nos relacionarmos com a ciência que 

são necessários dar a conhecer, não só aos especialistas, como também aos cidadãos em geral, que 

usam e reconhecem a sua utilidade no quotidiano. Esta transmissão de saberes é facilitada a partir da 

publicação de artigos/textos de divulgação científica e até mesmo pelos media, que aproximam o 

público não especializado dos conteúdos científicos de uma forma clara e objetiva.  

A partir desta realidade, foi-se moldando uma sociedade que não se limita a receber, de forma 

passiva, estes saberes da ciência, mas que atua e participa na construção de novos estudos, marcando 

uma era de intensiva “produção de conhecimentos”, onde as pessoas sabem pensar e conseguem 

criar as suas próprias oportunidades e competir, assim, num mercado produtivo. Contudo, estas novas 

oportunidades não surgem de igual forma para toda a sociedade, desencadeando um desequilíbrio 

social entre a população que tem acesso a esta informação, e é estimulada a tornar-se autónoma e 

ativa para a produção de outros saberes, e aqueles cujo contexto/vivência não oferece as condições 

essenciais para evolução e aquisição de competências. Ao nível do ensino, para reduzir esta diferença, 

é importante investir numa educação científica como parte da formação do aluno, que tem importância 

curricular e que é vista como decisiva para a futuro de um País. Segundo Pedro Demo, a educação 

científica “implica reconstruir toda a nossa proposta de educação básica, não só para realçar os 

desafios da preparação científica para a vida e para o mercado, mas principalmente para implantar 

processos de aprendizagem minimamente efetivos” (2010:21). Para além de contribuir para uma 

sociedade mais autónoma e competitiva, outros estudos abordam e clarificam as vantagens de uma 

educação científica numa fase inicial no processo educativo. Neves e Massarani (citados em Iracet & 

Lunkes, 2011), constataram que 

“Experiências educacionais vêm demonstrando que o público infantil tem grande 

capacidade de lidar com temas de ciência. No entanto, essa capacidade não tem sido 

explorada em sua plenitude, especialmente fora do espaço escolar. A divulgação científica bem 

feita pode ser um instrumento útil para a consolidação de uma cultura científica na sociedade. 

Mas, enquanto a educação científica formal tem encontrado fóruns importantes de discussão, 
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são reduzidos os espaços para discutir a divulgação científica para o público infanto-juvenil.” 

(p.41) 

Concordando com o expresso na citação acima, também afirmamos que, no caso de Portugal, a 

educação científica é tardiamente iniciada. Devido à grande importância que se dá ao currículo e ainda 

mais aos exames nacionais, que avaliam e atendem mais às áreas de Português e Matemática, 

podemos considerar que a educação é marcada por um estudo centrado num programa específico e 

compartimentado. No caso da educação científica, não nos parece que esta seja fortemente fomentada 

na Educação Básica, muito menos nos outros contextos. Sendo esta importante para a “formação de 

cidadãos responsáveis, críticos e cientes do seu papel na sociedade” (Iracet & Lunkes, 2011, p.42), é 

necessário debruçarmo-nos sobre esta questão e entendermos as suas vantagens para a formação 

integral do aluno, universalizando o acesso destes conhecimentos, de modo a que todos os alunos 

tenham oportunidades semelhantes, elevando, assim, o seu interesse pela ciência e pela tecnologia. 

Se, por um lado, os textos de divulgação científica permitem realizar um trabalho interdisciplinar entre 

o ensino da língua e o ensino da ciência, dotando os alunos de uma capacidade de aprender a 

aprender, por outro, estamos a ajudar a construir uma cidadania que sabe utilizar e criar saberes 

científicos para fins éticos e sociais e que conseguem, a partir deste processo, elevar a qualidade de 

vida, tornando-a mais digna e confiável. 

 Para que seja possível esta abordagem de educação científica nas escolas de hoje, é 

fundamental cumprir algumas condições necessárias que produzem um impacto possível e desejável 

para esta abordagem. Pedro Demo (2010) elenca algumas destas condições, que podem fazer a 

diferença para uma mudança na estrutura do ensino: em primeiro lugar, faz referência à importância 

de exercer novas estratégias de aprendizagem que excluam as aulas de reprodução e instrucionais 

onde o aluno se limita a receber informação, por parte do professor, e não possui um papel ativo na 

sua própria aprendizagem, para dar lugar a espaços que valorizem a pesquisa, a autoria e a autonomia 

dos alunos, através de atividades que incentivem o pensamento e a construção de novos saberes. 

Refere, também, a importância de estimular os estudantes a adquirirem competências ao nível da 

argumentação e fundamentação científica, da textualização de textos científicos, tendo em conta as 

suas caraterísticas e regras, na discussão das metodologias científicas e competências de aprender a 

aprender. Para ser possível fomentar estas estratégias na sala de aula, é imprescindível olharmos para 

o papel do docente, e assim aproximamo-nos para a segunda condição que remete para a importância 

da qualidade do professor e a necessidade de refazer a proposta de formação docente. É por isso 
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importante refletir e modificar o perfil do mesmo, intervindo na formação e nas estruturas das 

licenciaturas, analisar e reformular as pedagogias utilizadas e introduzir práticas adequadas de 

aprendizagem. De seguida, o autor reivindica a transformação da escola em laboratório de pesquisa e 

produção de conhecimento ou em comunidades profissionais de aprendizagem. Contudo, tal só é 

possível se rompermos com as aulas reprodutivas, onde o aluno surge como um elemento passivo, de 

mero recetor das instruções diretas do docente. Sendo assim, e indo ao encontro da segunda 

condição, devemos olhar para o papel decisivo do docente em transformar uma escola instrucionista, 

numa escola da ciência e da tecnologia e de ser, ele próprio, um constante pesquisador. A última 

condição referida, e que possui grande importância para o autor, é transformar os alunos em 

pesquisadores, e isto só é possível se iniciarmos uma prática de educação científica “bem feita”, numa 

fase inicial do processo de aprendizagem, possibilitando, para este fim, as ferramentas e os espaços 

necessários para que as crianças arrisquem, experimentem e sejam elas próprias as “autoras” das 

suas próprias aprendizagens. Numa última análise, e citando este autor, a qualificação e a 

transformação do docente merece uma olhar mais reflexivo, pois devemos partir destas para a 

transformação de uma escola que incita a capacidade de reconstruir, considerando mesmo que “quase 

todas as mudanças escolares relevantes são mudanças docentes” (2010:23). 

 

2 Adequação dos textos de divulgação científica ao público infanto-juvenil 

Na esfera da investigação científica, para além da importância de produzir novos conhecimentos a 

partir dos resultados de uma determinada pesquisa, torna-se fundamental acionar a sua divulgação, 

num primeiro momento para a comunidade científica, e posteriormente para o público em geral. Para 

concretizar este processo de comunicação, os textos de divulgação científica surgem como uma 

ferramenta facilitadora do acesso dos conteúdos especializados às grandes massas.  

Para que esta mediatização da ciência seja considerada válida, temos de nos focalizar no público 

que vai receber e interpretar a informação que, supõem-se, não possuir referências e suportes 

suficientes para compreender algumas das realidades científicas. Nesta troca verbal, a partir de 

suportes escritos, predomina um discurso que procura ser explicativo e que apresenta uma dupla 

finalidade de informar e captar o leitor, ou seja “fazer saber” e o “fazer sentir” (Charaudeau,2012): se, 

por um lado, o escritor utiliza os textos de divulgação da ciência para difundir a informação, por outro, 

este tem de se valer de algumas estratégias que tornem o texto apelativo e compreensível para o leitor 
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(que neste caso consideramos o publico infanto-juvenil), contribuindo com condições necessárias e 

fundamentais para que se realize o contrato de comunicação (idem). Neste processo, e considerando 

um público referido, deparamo-nos com uma grande assimetria entre os interlocutores presentes: do 

lado do locutor, temos o divulgador da ciência, e do lado do interlocutor temos um público que ainda 

está numa fase inicial do processo de aprendizagem e que não possui estruturas capazes para decifrar 

alguns conceitos e termos e entender a linguagem científica utilizada. Neste sentido, os textos de 

divulgação científica exigem ao produtor um esforço criativo ao formar uma representação seletiva e 

estratégica de um determinado tema: 

“Quando um especialista escreve para os seus pares, ele não se preocupa com a 

explicitação dos conceitos a que se refere, pois é pressuposto que o nível de conhecimento é 

equitativo. Entretanto, ao escrever para o leigo, o autor, seja ele o próprio pesquisador, seja o 

jornalista científico, costuma ter em mente uma preocupação científica: facilitar a compreensão 

do seu texto ao leitor a fim de proporcionar-lhe condições de uma leitura eficiente.” (Santiago & 

krieger, 2009: 238) 

 

Ao atendermos a esta caraterística dos textos de divulgação científica para o público infanto-juvenil, 

deparámo-nos com o que Márcia Seide (2011) refere de contextos não terminológicos, ou seja, 

contextos em que, não ocorrendo entre especialistas da mesma área, a interlocução é feita entre estes 

e o público não especializado com a ajuda de um terceiro que intermedeia a ponte entre estes 

interlocutores. Este pode ser o jornalista que se compromete a divulgar o conhecimento que já fora 

previamente publicado em artigos académicos para promover uma educação científica ao leitor. 

Neste seguimento, e evidenciando Charaudeau (2008) citado em Giering (2012), existem algumas 

restrições ou instruções discursivas que o divulgador da ciência deve considerar para que o recetor 

possa interpretar e extrair significados. Em primeiro lugar, a restrição de visibilidade, que requer a 

seleção de factos e/ou temas científicos que tenham impacto sobre a criança, quer pelo seu caráter 

invulgar, quer devido à repercussão que faz sobre a vida quotidiana dos leitores; em segundo lugar, a 

restrição de legibilidade, que opta pela simplicidade sintática e lexical, uma vez que temos em conta 

um público infanto-juveni que pode ainda não possuir um vocabulário amplo que permita compreender 

o que o divulgador quer transmitir, podendo auxiliar-se, para este fim, de suportes iconográficos que 

permitem, construir/reconstruir conhecimentos, como também, se tornam um foco que prende a 
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atenção e o interesse do leitor. Em suma, a restrição de legibilidade medeia a passagem da linguagem 

científica para a linguagem que é compreendida pela criança. Charaudeau evoca, em terceiro lugar, a 

restrição de seriedade, que procura informar o leitor atendendo, para além das componentes 

iconográficas, referidas anteriormente, a procedimentos que desempenham o papel argumentativo, 

alternando os modos de organização descritivo e explicativo do discurso, entre outros. Por último, e 

não menos importante, temos a restrição de emocionalidade, que procura provocar no leitor efeitos 

afetivos. Para tal, torna-se imprescindível que o leitor sinta interesse nos temas sugeridos, sendo útil a 

utilização de estratégias linguístico-discursivas que sensibilizem a leitura e que atendam ao 

desenvolvimento intelectual da criança, além de fazerem uma aproximação ao quotidiano e ao universo 

infantil. 

A necessidade de informar (“fazer-saber”) e captar, ao mesmo tempo, o leitor (“fazer-sentir” ou 

condição da emocionalidade), que não apresenta a priori interesse e curiosidade nos temas de teor 

científico exige um esforço criativo por parte do divulgador para criar um microuniverso acessível ao 

público infanto-juvenil e que aporte informações de natureza científica. Segundo Maria Eduarda Giering, 

“é preciso emocioná-lo [ao leitor], sensibilizá-lo (…) a fim de suscitar seu desejo de ler textos e de 

manter seu interesse de leitura por meio de estratégias linguístico-discursivas que considerem o seu 

desenvolvimento intelectual e interesses” (2012: 685). 

Uma das caraterísticas que também define os textos de divulgação científica é a utilização de um 

léxico mais simples – restrição da legibilidade – que coexiste com os termos mais especializados, de 

forma a concretizar uma equivalência conceitual entre os dois, ou seja, considerando o caráter 

comunicacional da linguagem de divulgação, podemos encontrar, nos textos de divulgação científica, a 

explicação de alguns termos que é feita através de definições simples, não dispensando alguns termos 

técnico-científicos que representam o teor e a natureza do estudo. 

Ainda não é possível definir concretamente a constituição dos textos de divulgação científica, uma 

vez que esta apresenta muitos componentes. Apesar de serem escritos com base nos textos mais 

especializado, apresentam caraterísticas e regras próprias com a utilização de diversos recursos que 

permitem uma comunicação eficiente entre os locutores presentes, contribuindo para a extração de 

significados e uma aproximação mais vinculada entre o público jovem com estes géneros textuais, 

traduzindo numa educação científica, numa fase inicial, que é desejável construir.  

 



32 
 

3 A hiperestrutura e as narrativas na divulgação científica para o público infanto-juvenil 

A fim de promover a divulgação de assuntos científicos a um público não especializado, vemos 

utilizados um conjunto de gêneros que auxiliam o produtor do texto na aproximação ao público leigo 

com conceitos científicos. Além da proximidade que faz dos elementos científicos com a esfera do 

quotidiano, este apropria-se de algumas caraterísticas de géneros textuais para cumprir com a 

necessidade de informar (condição de seriedade) e com o propósito de captar a atenção do leitor ainda 

jovem (condição da emocionalidade). 

Neste sentido, abordámos a hiperestrutura e as narrativas como exemplos estratégicos e 

interessantes na divulgação científica. Em primeiro lugar, e centrando-nos na hiperestrutura, é unânime 

afirmar que esta advém das novas formas de informar, que foram impostas pelos meios eletrónicos, e 

que originaram modificações nos suportes que até agora utilizávamos. Se, por um lado, quando 

consultávamos um livro (ou texto) cuja leitura se faz de uma forma linear e onde a informação se 

apresenta numa determinada ordem, imposta pelo autor e pela própria configuração física do livro, a 

hiperestrutura alberga uma nova forma de divulgar informação, que se encontra fragmentada, não 

somente em estruturas verbais, mas como também em formatos icónicos, produzindo uma leitura 

“seletiva e mosaica” (Giering 2012:690), não linear e não hierarquizada, que permite o acesso, de 

forma ilimitada e imediata, a outras partes informativas. Existe, assim sendo, um agrupamento de 

vários elementos que estão subdivididos em unidades mais curtas e autónomas (imagens, textos, 

ilustrações…) que estão relacionados entre si e que formam um texto, ou melhor dito um hipertexto, 

que é mais dinâmico e atrativo. Segundo Lugrin a hiperestrutura pode ser definida como: 

 “un élément intermédiaire et facultatif de structuration de l´information, situé entre le 

journal (…), élément supérieur de structuration de l´information, et l´article (constitué 

de son texte et de son péritexte), élément inférieur de struturation”. (2001:63) 

Na definição de um hipertexto podemos definir algumas caraterísticas que permitem distinguir esta 

forma de divulgar conhecimentos em oposição ao texto linear (Fachinetto, 2005). A primeira 

caraterística imposta, e que já foi referida, de uma forma não explícita, é a própria “não-linearidade” 

que constitui a marca central e que é visualmente observada, traduzindo uma leitura não sequencial, 

que também é marcada pela segunda caraterística, que tem que ver com a volatilidade do hipertexto, 

onde o interlocutor faz uma leitura livre e dinâmica (mudando o rumo de uma forma rápida e 

frequente), uma vez que não existe um centro que regule a direção que o leitor deve tomar. A 
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informação contida, e que se encontra fragmentada em unidades com sentido, é apresentada de uma 

forma múltipla, onde são inseridos “elementos visuais, que podem conectar entre si tanto passagens 

de texto verbal como informação não verbal, não existentes em uma obra impressa”. (Fachinetto, 

2005:12) 

Muitos autores concordam que os hipertextos, devido à sua natureza, são comparados com o 

nosso próprio pensamento e com a forma como fazemos saltos e conexões com a nossa mente. O 

leitor, mesmo nos textos que possuem uma ordem hierárquica, faz inferências sobre a leitura que 

realiza, que podem não acompanhar a linearidade do texto. No caso do hipertexto, estas associações 

que realizamos são livres e são imagem do processo cognitivo, das ligações, da nossa capacidade de 

processamento. Cada leitor possui a autonomia de escolher o “caminho” a seguir “criando o seu 

próprio texto que também pode ser redefinido a todo o instante” (Eliane 2005:15). 

Neste seguimento, uma das estratégias que têm sido empregue para explicar fenómenos 

científicos para o público infanto-juvenil é a utilização de narrativas. A estratégia de narrar para explicar, 

alberga tanto as características dos géneros explicativos como dos narrativos, formando uma “estrutura 

híbrida, uma vez que a organização narrativa funciona como pano de fundo para a estruturação da 

sequência explicativa” (Iracet & Lunkes, 2011:49): se, por um lado, existe uma componente 

informativa onde vemos a explicação de fenómenos, que influenciam e modificam as antigas perceções 

do leitor, por outro lado, os textos são organizados segundo as regras da narrativa apresentando um 

narrador, personagens que interagem e dialogam entre si, consagrando uma fase inicial onde se dá a 

conhecer um problema, um desenvolvimento onde se pretende encontrar soluções e um estado final 

onde são apresentadas soluções possíveis, que podem ser, ou não, bem-sucedidas. São também 

consideradas questões do tempo e do espaço como uma tentativa de aproximar, o mais possível, o 

universo e as vivências de um público infanto-juvenil ao universo cientifico-tecnológico a partir de uma 

linguagem própria, que não descura a integração dos termos científicos. Neste campo, encontramos 

também as bandas desenhadas, que são textos muito presentes no dia a dia da criança e que, de uma 

forma divertida, permitem transmitir um saber científico. Nestes casos, o importante é refletir sobre 

estas formas de informar e apresentar, explicitamente, o intuito de cada aprendizagem. No trabalho 

com narrativas dentro do contexto educativo é importante considerar que estes géneros são díspares e 

que não possuem uma mesma natureza que lhes é comum. Um serve-se do outro para produzir mais 

impacto na leitura da criança e ajuda na assimilação dos conhecimentos. 
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CAPÍTULO III 

Plano geral de intervenção 
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 Neste capítulo, são apresentados os objetivos que pretendemos atingir com a intervenção 

implementada nos contextos, já referidos, e a metodologia adotada para dar resposta ao estudo que 

projetamos realizar, as técnicas/estratégias utilizadas para recolher a informação para a nossa 

reflexão, o plano geral inicial de intervenção e a descrição das atividades. 

1 Objetivos 

De acordo com a temática presente, os pressupostos teóricos e o contexto de intervenção, foram 

delineados os seguintes objetivos específicos que tentam compreender a influência do estudo de textos 

de divulgação científica no Ensino Básico: 

 Fomentar o contacto de textos de divulgação científica; 

 Desenvolver práticas de alfabetização científica; 

 Promover a identificação das caraterísticas centrais deste género textual; 

 Desenvolver as competências para a produção de textos de divulgação científica; 

 Refletir sobre as estratégias implementadas e as experiências vivenciadas; 

 

2 Procedimento metodológico e respetiva fundamentação 

 

2.1 O método de investigação-ação 

A escola apresenta, nos dias de hoje, grandes desafios quer pela complexidade social, quer pela 

própria forma como está organizada. Como tal, é exigido aos professores uma capacidade reflexiva e 

crítica sobre a sua ação de modo a assegurar a resposta às necessidades diversas que são 

apresentadas dentro da sala de aula.  

Este desafio de melhorar a qualidade da ação dos professores impõe uma nova imagem de 

docente - um sujeito participativo, investigador, que possui capacidade de questionar, de identificar 

objetivos, formular metodologias e estratégias adequadas e de avaliar os resultados e o impacto 

produzido para ações futuras. Para esta visão propõe-se a metodologia de investigação-ação que 

permite abrir caminhos mais prósperos para esta mudança. 

Para a sua definição, existem inúmeros autores, que procuram dar o seu contributo para a 

compreensão deste conceito, que mostra ser muito complexo: no caso de John Elliot, citado em 

Máximo-Esteves, a investigação-ação é “como um estudo de uma situação social no sentido de 
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melhorar a qualidade da acção que nela decorre” (2008:18) ou, por exemplo, e focando a área da 

educação, Altrichter et al, que consideram que esta metodologia “tem como finalidade apoiar os 

professores e os grupos de professores para lidarem com desafios e problemas da prática e para 

adaptarem as inovações de forma refletida” (1996:18). A necessidade de investigar para melhorar a 

qualidade de um determinado contexto ou situação está implícita nestas definições que tentam 

esclarecer “un término genérico que hace referência a una ampla gama de estratégias realizadas para 

mejorar el sistema educativo e social” (Latorre. A, 2003:23). Nesta visão, a metodologia de 

investigação-ação tenta melhorar os contextos educativos, permitindo um olhar mais atento à prática e 

propõe uma mudança na educação, onde o investigador apresenta cada vez menos certeza de si 

próprio e começa a tornar-se mais reflexivo, tornando-se como parte do objeto de estudo e 

assegurando uma visão mais clara de tudo o que o rodeia e das suas ações. 

Na identificação das principais vantagens desta metodologia, Kemmis y Mataggart (1988), citados 

em Latorre (2003), consideram que este é um poderoso instrumento para reconstruir práticas 

educativas porque tenta transformar a prática social e/ou educativa, relaciona a investigação, a ação e 

a formação, tendo como base uma situação concreta da realidade, fazendo do professor um 

protagonista na sua própria formação.  

Neste sentido, conclui-se que esta metodologia surge como um processo bastante dinâmico e 

reflexivo que faz um diálogo entre uma série de ações cíclicas que devem ser desenroladas 

sistematicamente: 

Esquema 1 - Espiral de ciclos de investigação-ação (adaptado de Latorre,2003) 

 

Ciclo 
1 

Planificar 

Agir 

Observar 

Refletir 
Ciclo 

2 

Rever 

Agir 

Observar 

Refletir 

Ciclo 

3 
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De facto, esta metodologia compreende um conjunto de estágios contínuos que desencadeiam 

novos ciclos de experiência de ação/reflexão. Se entendermos que esta metodologia pretende melhorar 

a ação do professor, e consequentemente o meio, compreendemos que existe a necessidade de repetir 

estes ciclos de forma a avaliar, de modo consistente, um conjunto de intervenções para que os 

resultados sejam os mais viáveis possíveis ou para que seja exequível fazer os reajustes necessários 

para a resolução da problemática em causa, fazendo uma aproximação mais vinculada do ato 

investigativo com a realidade presente. 

Como sugere o esquema anterior, esta metodologia apresenta um processo em espiral que se 

inicia a partir da identificação de um determinado problema que se pretende modificar. Para esta 

identificação é necessário que o investigador seja sensível ao contexto que o circunda, para ser capaz 

de formular objetivos e um plano plausível para esta mudança. Este plano pode, e deve, ser flexível ao 

longo do processo, podendo sofrer alterações e adaptações a situações imprevistas. Após esta fase, é 

necessário agir, ou seja, aplicar o plano traçado de uma forma consciente e intencional. Para este 

estádio é necessário que o investigador observe, de forma sistemática, os resultados da sua ação, e 

para tal, deve-se valer de alguns instrumentos que materializem a prática realizada. Estes instrumentos 

vão permitir uma avaliação e uma análise crítica sustentadas em evidências reais: “Quando se conduz 

investigação-acção deve-se pensar neste processo como se de investigação se tratasse e designar 

provas recolhidas por dados” (Bogdan & Biklen, 1994:298). 

Em jeito de conclusão, considera-se que a metodologia de investigação-ação é um processo 

relevante e rigoroso que permite uma mudança consciente de uma realidade que apresenta algumas 

lacunas. Esta mudança só é possível se o investigador se apresentar como um objeto de investigação, 

participativo e reflexivo perante as suas ações e os resultados provenientes das mesmas, de forma a 

aumentar a ”consciência que têm dos problemas, bem como o empenho na sua resolução” (Bogdan e 

Biklen, 1994:297) 

 

2.2 Investigação qualitativa 

No auxílio da metodologia descrita utilizou-se o método de investigação qualitativa que, a nosso ver, 

permite uma análise mais rica e pormenorizada da intervenção, uma vez que o desenvolvimento do 

projeto ocorreu em ambiente de sala de aula. No seu estudo, Bogdan e Biklen (1994) definem a 

natureza desta metodologia a partir de algumas caraterísticas centrais: em primeiro lugar, referem que 
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a busca de dados para a investigação deve ser retirada diretamente do ambiente natural, uma vez que 

o investigador frequenta e se preocupa com o contexto e é a partir da análise que este faz do mesmo 

que direciona e organiza a sua ação; em segundo lugar, enunciam a natureza descritiva deste método, 

que utiliza um conjunto vasto de ferramentas que permitem ilustrar de forma minuciosa o meio, de 

seguida, mencionam que, para este método, existe uma preferência pelo processo em preterição dos 

resultados obtidos, uma vez que existe um maior interesse na forma como foi realizado o 

desenvolvimento e progressão dos participantes durante a ação implementada; como quarta 

caraterística, consideram a forma como o investigador tende a analisar os seus dados de forma 

indutiva, ou seja, na sua investigação o principal objetivo não é responder a hipóteses pré-concebidas, 

mas sim utilizar o seu estudo e a sua ação para entender quais as questões mais importantes. Para a 

compreensão desta quarta caraterística cita-se Bagdan e Biklen, que consideram que esta metodologia 

permite “construir um quadro que vai ganhando forma à medida que se reconhecem e se examinam 

as partes” (1994:50). Por último, é realçado o facto de o significado ser vital na abordagem qualitativa, 

uma vez que se dá grande ênfase às perspetivas dos participantes para entender a forma como eles 

interpretam e experienciam o mundo. 

 

2.3 Instrumentos de recolha de informação 

Como já foi referido anteriormente, para fazer uma reflexão sobre a ação do investigador é 

necessária a utilização sistemática de instrumentos/técnicas que permitam reconhecer o impacto da 

ação implementada e, nesta perspetiva, quanto mais diversificado for este conjunto, mais sustentada 

será a análise. 

A observação participativa foi uma das técnicas transversais a todo este processo interventivo, 

permitindo a captação de significados das experiências e a adequação em diferentes graus da nossa 

integração no grupo presente. Na definição de Esteves, a observação “permite o conhecimento direto 

dos fenómenos tal como eles acontecem num determinado contexto” (2008:87); contudo, é uma 

capacidade que precisa ser treinada para evitar a dispersão e centrar o nosso olhar naquilo que 

realmente se quer identificar. Também é importante rematar que o envolvimento deve ser ponderado 

pois, como referem Bogdan e Biklen, os investigadores podem ficar “tão envolvidos e ativos como 

sujeitos que perdem as suas intenções iniciais” (1994:125). 
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A fim de complementar esta técnica, foram utilizados outras ferramentas para este projeto: 

 Questionário a priori e questionário a posteriori 

 Fotografias 

 Diário reflexivo 

 Trabalhos produzidos pelos alunos 

O questionário a priori e o questionário a posteriori foram instrumentos utilizados no processo 

interventivo do 1.º ciclo e permitiram avaliar a evolução acerca do conhecimento dos alunos sobre os 

textos de divulgação científica: se a partir do questionário a priori foi possível reconhecer as ideias que 

os alunos detinham sobre o tema, o questionário a posteriori, que também continha algumas questões 

do primeiro, avaliava as aprendizagens adquiridas ao longo das experiências acionadas. Esta atividade 

não foi introduzida no 2.º ciclo por questões temporais que mais à frente esclareceremos. 

As fotografias, por sua vez, são instrumentos que podem simplificar a recolha de dados e podem 

ser utilizadas, a par da observação, como forma de recordar e analisar alguns detalhes que poderiam 

ser esquecidos: a fotografia “pode facilitar a condução de um inventário cultural” (Bogdan & Biklen, 

1994:189). A sua utilização deve ser ponderada pois, o investigador, ao utilizá-las de forma constante 

pode distanciar-se do grupo e substituir a conversa e a interação em prol destes registos. Neste 

relatório, as fotografias utilizadas ilustram os momentos mais importantes das diferentes fases do 

projeto interventivo, onde se podem estudar a disposição dos participantes, a suas posturas e as suas 

produções.  

No caso do diário reflexivo, este apresenta anotações descritivas e reflexivas diárias sobre as 

experiências realizadas, ilustrando uma visão mais detalhada daquilo que sucedeu. Máximo-Esteves 

(2008) refere que este tipo de registo permite ao investigador analisar, avaliar e (re)construir as suas 

perspetivas para melhorar a sua ação e o seu desenvolvimento profissional. No nosso caso, este diário 

apresenta a descrição das aulas e reflexões que são sustentadas por algumas transcrições de diálogos 

que foram feitos com os alunos. 

Por último, os trabalhos dos alunos apresentam-se como um instrumento com importância 

extrema para perceber o processo evolutivo que foi impulsionado pelas ações implementadas. Foi 

importante, neste caso, que existisse uma mediatização dos trabalhos produzidos de forma a enfatizar 

o empenho e a dedicação que foram depositados pelos participantes. Esta mediatização será descrita 

no capítulo V – Análise das atividades e tratamento dos dados recolhidos. 
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3 Planos gerais de intervenção e descrição das atividades desenvolvidas 

Neste capítulo são exploradas as sessões de intervenção, em ambas as turmas mencionadas 

anteriormente, sendo apresentadas as descrições das atividades desenvolvidas, quatro em cada ciclo: 

no 1.º ciclo foram divididas em duas sessões de 180 minutos e duas de 120 minutos, no 2.º ciclo 

foram constituídas por quatro sessões de 90 minutos. Fazendo uma comparação das questões 

temporais, conclui-se que, na segunda, o tempo despendido foi muito menor do que na primeira e tal 

justifica-se com a existência de exames nacionais para o sexto ano, que retiram, consideravelmente, o 

tempo que poderia ser utilizado para as intervenções, e com a presença de mais três estagiários numa 

mesma turma. Se, por um lado, com este grupo, o desenvolvimento dos projetos foi facilitado devido à 

cooperação e ajuda entre os colegas, por outro, o tempo tinha de ser bem administrado para que todos 

tivessem a oportunidade de desenvolver um projeto coerente, mas num curto período de tempo. Para 

cada sessão de intervenção é realizada uma descrição sucinta das atividades exploradas, sendo 

apresentados os resultados da intervenção e a sua interpretação, em função dos objetivos definidos, no 

capítulo seguinte. 

 

3.1 Plano geral de intervenção na turma 3.º8 da escola do 1.º ciclo do Bairro da Misericórdia  

 

Sessão Atividades Objetivos 

1.º sessão 
(20 minutos) 

Realização do questionário a 
priori 

Reconhecer as ideias implícitas 
dos alunos sobre os textos de 

divulgação científica 
2.º sessão 

(180 minutos) 
Exploração de textos de 

divulgação científica, dos tipos 
instrucional e narrativo e registo 
das ideias principais e escolha 

da temática que iremos 
trabalhar 

Identificar as caraterísticas 
centrais dos textos de 
divulgação científica 

3.ºsessão 
(120 minutos) 

Leitura do texto de divulgação 
científica e iniciação à fase da 
planificação na construção do 

texto deste género 

Promover a compreensão sobre 
o que são hipertextos e 

desenvolver competências de 
escrita 

4.ºsessão 
(180 minutos) 

Textualização do texto de 
divulgação científica e iniciação 
do processo de revisão tendo 

em vista as caraterísticas 
reconhecidas na 2.º sessão 

Desenvolver competências de 
produção de textos de 
divulgação científica 



43 
 

5.ºsessão 
(120 minutos) 

(Re)organização o texto 
produzido para a construção de 

um hipertexto de divulgação 
científica. Realização do 
questionário a posteriori 

Reconhecer a organização do 
hipertexto e ajustar a 

informação para uma leitura 
eficiente para o leitor 

Tabela 1- Plano geral de intervenção na turma 3.º8 

 

3.1.1 Descrição da primeira sessão: realização do questionário a priori 

Com base nos diálogos que foram realizados, tanto com a professora cooperante Dra. Aurora 

Pereira, como com o orientador de estágio professor Doutor Rui Ramos, decidimos que a melhor 

estratégia seria começar por reconhecer as ideias prévias dos alunos, uma vez que o tema em questão 

nunca tinha sido alvo de estudo, como forma de estruturar as futuras sessões para uma aprendizagem 

mais eficaz. O questionário a priori (ver anexo A) foi, assim, uma técnica utilizada, inicialmente, para 

compreender algumas ideias que os alunos detinham, sendo constituído por seis questões múltiplas 

que permitiam reconhecer em que nível deveria iniciar-se a nossa primeira intervenção. Estas questões 

permitiam concluir se os alunos tinham contacto com este género textual no seu dia a dia, e forneciam-

nos informações sobre os conhecimentos que a turma detinha sobre a produção e publicação deste 

género textual, a sua finalidade, o tipo de linguagem utilizada e a estrutura compositiva para a difusão 

da informação. 

 

3.1.2 Descrição da segunda sessão: “Em busca das caraterísticas dos textos de divulgação 

científica 

Nesta segunda sessão, realizada no dia 16 de janeiro com duração de 180 minutos, e de acordo 

com a informação que foi retirada a partir do questionário a priori, exploraram-se alguns géneros 

textuais e identificaram-se algumas das caraterísticas que definem os textos de divulgação científica. 

Com este propósito, foram selecionados três diferentes textos de três gêneros textuais distintos: um 

narrativo (excerto do livro O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá - Anexo B), um instrucional (receita do 

bolo de cenoura – Anexo C) e um texto de divulgação científica (“A retina” – Anexo D). No que consta 

ao último texto referido, decidimos explorar a revista Megapower pois, em conversas com o orientador, 

achamos que esta possui conteúdos dinâmicos, interessantes, próprios para esta faixa etária, com uma 

linguagem mais acessível e que cumprem com requisitos daquilo que se considera ser importante os 

alunos compreenderem e analisarem sobre os textos de divulgação científica. A partir destes textos, os 
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alunos foram convidados a explorar as caraterísticas destes géneros textuais com o auxílio de uma 

ficha (Anexo E) que os incitava a observar para algumas questões que permitem fazer uma 

comparação sobre os aspetos importantes. Para esta tarefa, optámos por formar grupos (constituídos 

por 5 e 6 alunos) pois, na nossa opinião, esta é uma estratégia poderosa para uma aprendizagem ativa 

e interativa que permite a cooperação entre os participantes, que se ajudam entre si, para produzir um 

produto final em comum. Esta estratégia pedagógica permite desenvolver competências transversais 

importantes, não só ao nível académico, mas também a nível social: se, por um lado, o trabalho em 

grupo permite a produtividade e o rendimento escolar com uma maior motivação, por outro, as 

competências comunicacionais e atitudinais e o pensamento crítico são fortemente desenvolvidos a 

partir da discussão de grupo, onde os alunos apresentam as suas ideias, as suas formas de 

pensamento, aceitando, também, as conceções apresentadas pelos colegas (espírito de tolerância), 

argumentando e planeando uma resolução em conjunto. Outra vantagem que merece atenção, recai 

no facto de, a partir deste trabalho, existir um enriquecimento coletivo, onde os alunos, que são mais 

tímidos, se sentem-se mais confiantes, e os alunos com algumas dificuldades podem perceber alguns 

conceitos com as contribuições do grupo. Claro que isto só é possível se este trabalho for realmente 

cooperativo e se os alunos olharem para si mesmos como responsáveis pelo processo de 

aprendizagem. A possibilidade de o grupo se distrair e se distanciar do objetivo, a dificuldade de alguns 

alunos, que são competitivos ou individualistas, se adaptarem à natureza participativa ou a existência 

de situações onde um elemento realiza o trabalho sozinho e vai perdendo a motivação e o seu esforço 

porque não é compensado pelo resto dos participantes pode 

reduzir e pôr em causa o objetivo central desta metodologia. 

Neste sentido, foi necessário reforçar a nossa atenção na 

identificação destas problemáticas e estarmos disponíveis 

para as dificuldades que cada grupo apresentava. Este 

trabalho foi otimizado com a ajuda da nossa colega de 

estágio e da professora cooperante Dra. Aurora Pereira.  

Na definição dos grupos tivemos, também, o apoio da docente cooperante, uma vez que nunca 

tínhamos presenciado este tipo de trabalho nas nossas observações anteriores e não sabíamos a 

dinâmica entre os alunos. Tivemos a preocupação de agrupar, estrategicamente, alunos com um 

caráter autónomo e de liderança em grupos distintos e fizemos a distribuição dos alunos que tendem a 

distrair-se ou criar grande agitação na turma em grupos, também eles, díspares. A afinidade entre 

Fotografia 1 - Trabalho de grupo na segunda sessão 
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alguns participantes também foi considerada, uma vez que permite uma maior confiança na 

elaboração do trabalho. 

A ficha “Em busca de algumas caraterísticas dos textos narrativos, instrucionais e de divulgação 

científica” era constituída por questões que permitiam orientar o grupo para a identificação dos textos 

que possuíam personagens, para a comparação do tempo e pessoa em que os verbos eram 

apresentados nos diferentes textos, na análise do tipo de frases mais utilizadas, na exploração do tipo 

de linguagem usada e para a descoberta da finalidade de cada um dos textos. O objetivo principal 

desta atividade era considerar, a partir da comparação dos três textos, algumas caraterísticas do texto 

de divulgação científica e compreender que existe uma diversidade de géneros que possuem regras, 

organizações e funções distintas.  

Numa fase final, e a partir das conclusões que foram retiradas na realização da ficha, foi solicitada 

a construção de uma definição sobre os textos de divulgação científica, que teria que ser apresentado à 

restante turma, para a formação de uma definição geral a partir das contribuições de cada grupo. 

 

3.1.3 Descrição da terceira sessão: iniciação da construção de um texto de divulgação científica-

processo de planificação 

Nesta sessão, que se desenvolveu no dia 23 de janeiro e teve a duração de 120 minutos, era 

desejável que fosse iniciado o processo de produção de um texto de divulgação científica. Para este 

fim, e de acordo com o ciclo de escrita, desenvolvemos uma aula para reunir informações necessárias 

para o processo de textualização sobre o tema escolhido: “O primeiro passo é planificar, ou seja, é 

necessário antecipar e visionar a organização do texto, implicando um reconhecimento quanto ao 

tópico, à pesquisa e à organização da informação” (diário reflexivo:39). A seleção da temática tinha 

sido realizada no dia anterior onde foi decidido, por votação, que a investigação seria em volta da 

aranha viúva negra. Neste sentido, decidimos desenvolver um estudo aprofundado do animal a partir 

da análise de dois textos, da nossa autoria, e de uma imagem que descrevia as suas principais 

caraterísticas (Anexo F). Seria desejável que esta investigação fosse realizada pelos alunos contudo, a 

escola não detinha recursos suficientes para realizarmos esta pesquisa, e uma vez que, em casa, 

muitas crianças não tinham computador, tornou-se difícil esta recolha por parte da turma. A leitura e 

interpretação do texto visava a identificação de informações importantes para o preenchimento de um 

“bilhete de identidade” (Anexo G) que permitia, de uma forma muito sistemática e resumida, reunir 
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informações objetivas e essenciais para a produção textual. Para além desta atividade, decidimos que 

era importante, numa fase inicial, recordar o trabalho realizado na sessão anterior e analisar um 

exemplar da revista Megapower – O Plesiossáurio (Anexo H). Esta análise poderia ajudar os alunos no 

processo de textualização, uma vez que este texto também dava a conhecer a vida de um animal (réptil 

marinho) e propunha uma organização textual (hipertexto) a que os alunos poderiam recorrer para a 

produção do próprio texto. Ao nível da organização da turma, optámos por fazer uma análise do texto O 

Plesiossáurio em grande grupo e o preenchimento do “bilhete de identidade” foi realizado 

individualmente. Na fase final, utilizámos a mesma estratégia da última sessão, na exposição de alguns 

exemplos para a restante turma, possibilitando o diálogo e a discussão de resultados. 

 

3.1.4  Descrição da quarta sessão: construção do texto de divulgação científica “A aranha viúva 

negra” 

Após a fase de planificação, segue-se o processo de textualização sobre o tema selecionado. Sendo 

assim, na sessão do dia 30 de janeiro de 2014, com duração de 180 minutos, organizou-se a turma 

em pequenos grupos (entre três e quatro elementos), para iniciar-se um trabalho onde os alunos 

teriam de construir frases a partir de um conjunto de palavras-chave que remetiam para algumas das 

caraterísticas da aranha viúva negra, que fora estudada na sessão anterior. Estas palavras-chave 

surgiram a partir de um “brainstorming”, onde os alunos tiveram oportunidade de apresentar as ideias 

que tinham retido e que também nos permitiu fazer uma avaliação dos conhecimentos que foram 

apreendidos pela turma. Desta vez, optou-se pelo trabalho de pequenos grupos, porque a organização 

que foi sugerida na segunda sessão trouxe alguma confusão e agitação na realização das atividades, o 

que não queríamos que sucedesse nesta. Tendo em conta que a textualização é um processo que 

implica um desenvolvimento de uma capacidade de gerar diferentes possibilidades para a construção 

de um texto e que aprofunda a capacidade de tomar decisões que se mostram mais adequadas ao 

texto que se quer vir a construir (Barbeiro & Pereira,2007), necessitávamos de um ambiente onde o 

trabalho cooperativo fosse realmente estabelecido e onde os alunos pudessem concentrar-se na 

materialização do pensamento e das suas ideias.  

A partir das construções frásicas dos grupos, procedeu-se a uma eleição das frases que serviriam o 

texto final. A parte fundamental deste processo foi a integração destes elementos, de uma forma 

coerente e coesa, para a formação de um texto que atendessem às caraterísticas estudadas deste 
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género. Este trabalho foi realizado em grande grupo, que permitiu uma maior participação e uma maior 

preocupação no processo de revisão textual.   

 

3.1.5 Descrição da quinta sessão: organização do poster  “A aranha viúva negra” e realização 

do questionário a posteriori 

Nesta aula, do dia 6 de fevereiro, propusemos aos alunos que construíssemos um poster do 

trabalho realizado da aranha viúva negra, para ser exposto em alguns locais da escola, a fim de dar a 

conhecer, à restante comunidade educativa, o trabalho produzido. Para este fim, utilizámos o software 

power point, que nos permitiu uma maior flexibilidade e facilidade no manuseamento da informação e 

nos elementos paratextuais que os alunos quiseram submeter, bem como na utilização de uma 

finidade de modelos e ferramentas para definição do tipo de letra, tamanho, cores, fundo…  

Após esta organização, preparámos um momento em que os alunos teriam que desenhar a aranha 

viúva negra, considerando as caraterísticas estudadas, para aplicar no nosso poster. Para a seleção da 

imagem, que deveria figurar no trabalho final, auxiliámo-nos na área da Matemática, mais 

precisamente na organização e tratamento de dados, para a análise dos boletins de voto (Anexo I). 

Para nós, sempre foi importante a articulação com outros saberes e outras competências durante as 

nossas intervenções: se o objetivo central era, de facto, que os alunos compreendessem o que são 

textos de divulgação científica e que fossem capazes de aplicar estes saberes na produção de um 

exemplar, também foi importante valorizar as competências ao nível da escrita, da seleção e 

organização da informação, da pesquisa, da capacidade de reflexão e de interação com outros 

elementos da turma e a articulação de área das ciências e da matemática, que serviram para cumprir 

com o nosso objetivo. Os dados obtidos foram organizados numa tabela de frequências relativa e 

absoluta e num gráfico de barras.   

Numa fase final, os alunos preencheram o questionário a posteriori (Anexo J), que continha dez 

questões, cinco delas apresentadas no questionário a priori, e incluíam questões que analisavam as 

aprendizagens realizadas ao longo deste processo. Esta tarefa surgiu como complemento da avaliação 

do projeto, uma vez que foi possível fazer uma análise sobre a evolução que os alunos desta turma 

experienciaram. 
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3.2 Plano geral de intervenção na turma 6.º7 da escola EB2,3 Dr. Francisco Sanches 

 

Sessão Atividade Objetivos 

1.º sessão 
(90 minutos) 

Identificação de algumas 
caraterísticas-chave do texto de 

divulgação científica, 
comparando-o com um texto 

narrativo 

Reconhecer as caraterísticas de 
um texto de divulgação científica 

2.º sessão 
(90 minutos) 

Construção de um guião 
científico com base numa 

experiência de dissecação de 
um coração 

Analisar a forma como os 
participantes aplicam os 

conhecimentos adquiridos na 
1.ºsessão 

3.º sessão 
(90 minutos) 

Exploração de bandas 
desenhadas como forma de 

mediatizar aspetos científicos 

Identificar a importância deste 
género textual na divulgação 

científica 
4.º sessão 

(90 minutos) 
Produção de uma banda 
desenhada, atendendo às 

caraterísticas de um texto de 
divulgação científica 

Avaliar a compreensão dos 
alunos sobre este gênero textual 

Tabela 2 - Plano geral de intervenção na turma 6.º7 

Na definição e programação das nossas intervenções, tivemos em mente que a turma do 6.º7 era 

uma turma muito heterogénea, com caraterísticas muitos próprias e, como tal, teríamos de organizar 

um estudo que estivesse adequado às capacidades destes alunos e às suas aprendizagens. Para 

cumprir este propósito, e através das conversas que pudemos fazer com a diretora da turma, achámos 

interessante articular a área do Português com a disciplina de Ciências da Natureza, para atingir os 

objetivos definidos para este projeto.  

 

3.2.1 Descrição da primeira sessão: identificação de algumas caraterísticas dos textos de 

divulgação científica 

Atendendo à necessidade de conhecer algumas caraterísticas dos textos de divulgação científica, 

na primeira sessão, dia 19 de maio de duração de 90 minutos, desenvolvemos um estudo sobre este 

género textual, fazendo uma comparação com o texto narrativo. Tal como aconteceu no primeiro 

contexto, achámos pertinente trazer um exemplar de cada género e estudar as especificidades de cada 

um, reconhecendo a existência de uma variedade textual que possui finalidades, também elas, 

distintas. Não introduzimos o texto instrucional porque não dispúnhamos de tempo necessário e 

optámos, nesta exploração, por uma análise em grande grupo sobre as questões mais pertinentes, 
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uma vez que achávamos que esta metodologia permitiria uma maior participação por parte da turma. 

De acordo com a articulação das aulas de Ciências da Natureza, optámos por selecionar dois textos 

que trabalhassem o tema sobre o coração, uma vez que na aula seguinte, os alunos iriam dissecar 

este órgão e criámos, assim, oportunidade de a turma reconhecer a sua função e os seus principais 

constituintes, para o seu devido manuseamento da aula experimental. Para servir este propósito, 

elaborámos um texto de divulgação científica intitulado por “O coração” (Anexo K) e utilizámos uma 

parte do texto O coração do alfaiate (Anexo L). Nesta seleção, procurámos escolher textos onde fosse 

possível ver um mesmo tema explorado de diferentes formas, para que fosse possível identificar 

aspetos caraterizadores do género de divulgação científica, apesar de sabermos que o texto narrativo 

não era, totalmente adequado à faixa etária do grupo.  

 

3.2.2 Descrição da segunda sessão: produção de um guião científico – “Como dissecar um 

coração” 

Numa segunda fase do projeto, realizado no dia 21 de maio, foi proposto aos alunos que 

produzissem, em pequenos grupos de dois e três elementos no máximo, um guião de como dissecar 

um coração. Para a concretização de qualquer tarefa, é desejável que exista um objetivo bem definido 

para que os alunos percebam qual a utilidade e a finalidade do trabalho que eles estão a elaborar. 

Neste caso, este guião seria introduzido no moodle da escola, permitindo que toda a comunidade 

educativa tivesse acesso e pudesse utilizar este instrumento em atividades semelhantes. Esta aula 

vinha, assim, vinculada com a aula experimental e com o estudo realizado a priori, com a análise dos 

textos “O coração” e o O coração do alfaiate, onde foram analisadas algumas caraterísticas do texto de 

divulgação científica. Para a avaliação deste projeto, era importante reconhecer se os alunos 

conseguiram aplicar os conhecimentos adquiridos, na última sessão, para a produção de um exemplar 

deste género textual. Para este fim, era indispensável que existisse autonomia por parte dos grupos e 

que fossem eles os responsáveis pela tomada de decisão quanto àquilo que queriam colocar e a forma 

como iriam organizar a informação. Para ajudar este processo, e como forma de recordar a exploração 

da aula experimental, foi fornecido um conjunto de imagens, retiradas aquando a dissecação do órgão, 

que os alunos poderiam utilizar para ilustrar as fases mais importantes da tarefa, o texto “ O coração 

humano”, explorado na primeira sessão, e o manual escolar. 
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3.2.3 Descrição da terceira sessão: análise e correção um guião científico 

Inicialmente, e de acordo com o plano geral de intervenção, projetámos uma terceira sessão onde 

analisaríamos a importância da banda desenhada como instrumento de divulgação científica para um 

público não especializado. Esta atividade permitiria integrar os conhecimentos sobre este género 

textual, adequando-os às caraterísticas do género narrativo, e possibilitava o desenvolvimento de 

competências artísticas na conceção da informação icónica, campo em que a turma mostrava muito 

interesse. Contudo, no desenvolvimento do guião científico, concluímos que o trabalho realizado não 

permitiu avaliar os conhecimentos adquiridos neste domínio e, como tal, achámos que deveríamos 

optar por um estudo mais consistente. Esta alteração tornou-se imprescindível para cumprir com aquilo 

que era mais relevante: compreender as caraterísticas dos textos de divulgação científica. Neste 

sentido, no dia 27 de maio, tivemos a necessidade de utilizar um dos trabalhos realizados na sessão 

anterior, definindo dois grandes momentos: um primeiro, onde foram recordadas algumas conclusões 

que foram retiradas sobre os textos de divulgação científica e num segundo, onde realizámos, em 

grande grupo, uma revisão textual mais consistente dos aspetos menos conseguidos. A utilização de 

um exemplo realizado pelos alunos surgiu como uma mais-valia, no sentido em que as alterações 

realizadas foram muito mais conscientes e explícitas.  

 

3.2.4 Descrição da quarta sessão: produção de um texto de divulgação científica sobre os pulmões 

Sendo esta a última aula de intervenção, decorrida no dia 7 de junho, decidimos propor aos alunos 

a criação de um texto de divulgação científica, no estudo sobre os pulmões humanos. Uma vez que a 

estratégia da criação de um guião científico não surgiu como um elemento preciso, onde fosse possível 

averiguar as competências adquiridas, auxiliámo-nos no facto de os alunos irem dissecar um pulmão 

para a produção de um instrumento avaliativo que serviria, também, como um suporte informativo 

para a atividade experimental. Para a concretização deste texto, utilizámos os doze computadores 

presentes na sala e formámos grupos de dois elementos. Esta organização foi delineada com a ajuda 

da professora cooperante e de acordo com algumas anotações que foi possível apurar durante as 

nossas observações, permitindo formar grupos cuja autonomia seria mais beneficiada. No auxílio desta 

atividade, foram descritos, no quadro da sala, os elementos avaliativos e algumas considerações 

importantes na produção do texto, bem como a presença do manual escolar e dois textos (Anexo M) 
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onde a turma poderia selecionar informações pertinentes para a produção dos próprios textos 

científicos. 
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Fotografia 2 - Critérios avaliativos do texto de divulgação científica 
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CAPÍTULO IV 

 

Análise das atividades e tratamento dos dados recolhidos  
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Neste capítulo, é possível verificar o tratamento dos dados recolhidos, a partir das diferentes 

atividades que foram desenvolvidas nas duas turmas. Estes dados, permitiram realizar algumas 

inferências e conclusões acerca do processo de construção de conhecimentos dos alunos sobre os 

textos de divulgação científica. 

1 Tratamento dos dados recolhidos na turma do 3.º8 da escola do 1.º ciclo do Bairro da 

Misericórdia 

 

1.1 Primeira sessão: os resultados do questionário a priori 

Para uma melhor interpretação dos resultados do questionário a priori utilizámos uma tabela onde 

os dados, de 22 alunos, foram sistematizados: 

 

Questão Resposta Número de respostas 

Q.1 Não 8 

14 Sim 

Q.2 Um cientista 22 

0 Um jornalista 

Q.3 Um cientista 2 

20 Um jornalista 

Q.4 Dar instruções ao leitor 3 

7 

12 

Contar uma história 

Informar o leitor sobre determinados fenómenos 

Q.5 Um vocabulário científico 20 

2 Um vocabulário comum próximo do quotidiano 

Q.6 Sim 19 

3 Não 

Tabela 3 - Resultados do questionário a priori 

Na primeira questão, em que se esperava perceber se os textos de divulgação científica estavam 

presentes no quotidiano desta turma, deparámo-nos com uma percentagem de quase 64% por cento 

dos alunos que disse ter lido já um exemplar deste género textual. As questões foram lidas em voz alta, 

para esclarecer perante toda a turma qualquer dúvida que pudesse existir. A primeira questão trouxe 
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um pouco de agitação entre o núcleo: num primeiro momento, e em conversas paralelas que 

normalmente acontecem, mesmo quando referimos que era um trabalho individual, ouvimos alguns 

comentários a dizerem que não tinham lido nenhum texto de divulgação científica. Contudo, quando a 

professora cooperante pediu para eles pensarem nos livros da escola e em alguns textos que eles já 

tinham lido em momentos anteriores, os alunos ponderaram bastante na resposta que iriam dar. 

Sendo assim, não pudemos concluir, com toda a certeza, se eles reconheciam ou estavam 

familiarizados com este género textual ou se foram influenciados pela intervenção da docente, uma vez 

que cerca de 36% dos alunos dizia não ter contacto com estes textos. Neste seguimento, e centrando-

nos na segunda questão, não existiu qualquer dúvida por parte dos participantes porque 100% dos 

alunos disse que o cientista é o responsável pela descoberta dos fenómenos científicos. De facto, e 

tendo em conta toda a informação que os alunos têm à sua disposição com a evolução dos media e de 

acordo com as experiências do dia a dia, foi fácil compreender que a entidade que eles consideram 

responsável por estas descobertas é mesmo o cientista. O mesmo aconteceu na terceira questão, onde 

quase todos os alunos (21 entre os 22) afirmaram que o jornalista era o responsável pela publicação 

destes textos. Analisando reflexivamente esta questão, podemos considerar que a forma como esta 

estava organizada pode ter levado o grupo a escolher a segunda opção, uma vez que estava explicitado 

o ato de escrita e esta indicação, por si só, pode ter ajudado os alunos a fazer a associação deste 

processo, que está mais relacionado com o jornalista do que propriamente com o cientista. Tendo em 

conta a função dos textos de divulgação científica, as respostas não foram tão díspares quanto 

pensávamos acontecer: a maioria dos alunos (cerca de 50%) acertou na finalidade destes textos, 

enquanto 31% diz que estes textos servem para contar uma história. Relacionando o facto de, na sua 

maioria, os textos trabalhados na área de Português serem narrativos (textos que contam uma 

história), este fator pode ter atuado na decisão dos alunos e ter gerado algumas dúvidas no que toca à 

seleção da opção correta. Na quinta questão, os resultados demonstraram que os alunos têm 

consciência, que nestes textos, o tipo de linguagem é diferente daquele que se usa no quotidiano, 

sendo que 90% da população escolheu a primeira opção. Na nossa opinião, este pode ser um elemento 

que pode distanciar os alunos no processo de alfabetização científica, uma vez que o tipo de linguagem 

pode surgir como um obstáculo para a compreensão dos temas explorados, principalmente numa faixa 

etária em que se consolida, tanto a escrita, como a leitura autónoma. Por fim, a sexta questão permitiu 

retirar dados interessantes para a nossa intervenção: das opções incluídas, 86 alunos afirmaram que 

os textos de divulgação científica possuem a mesma estrutura de uma história ou de um conto, 

contrariando os resultados obtidos na quarta questão onde só 31% dizia que a função deste género era 
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contar uma história. Neste ponto, achámos importante desenvolver uma intervenção onde a turma 

pudesse explorar estes géneros textuais para identificar os aspetos que os distanciam e dissolver as 

dúvidas quanto a esta questão. Uma vez que os textos narrativos são, na sua maioria, os mais 

trabalhados na sala de aula, achámos ser vantajoso inserir outros exemplos de texto e compará-los, de 

uma forma reflexiva, quanto às suas diferenças. 

 

1.2  Segunda sessão: “Em busca das caraterísticas dos textos de divulgação científica” 

Considerando uma análise desta sessão, começamos por recordar a fase em que pedimos para os 

alunos realizarem a leitura individual dos textos apresentados, onde foi possível compreender que 

existiam grandes diferenças na velocidade de leitura e, por sua vez, os alunos que acabavam a leitura 

mais cedo ficavam agitados e contribuíam para algum distúrbio dentro da sala. Pedimos-lhes que 

fossem lendo as questões da ficha para atenuar o ruído e permitir à restante turma finalizar a tarefa. 

Terminada a leitura, achámos melhor fazer um diálogo coletivo, propondo questões aos alunos que 

permitiam fazer uma análise generalista das caraterísticas dos textos apresentados. Neste momento, 

era importante introduzir conceitos de texto narrativo, instrucional e de divulgação científica para 

iniciarmos um estudo mais coerente com a utilização de terminologia correta. Para tal, perguntou-se 

aos alunos se reconheciam os textos que estavam presentes, e concluímos que a receita e o texto 

narrativo eram aqueles com os quais eles estavam mais familiarizados. O seguinte diálogo demonstra 

isso mesmo: 

 Professora Estagiária: “Conseguem reconhecer alguns destes textos?” 

 (…) 

 Isabel:1 “Oh sim… a receita…” 

 Marco: “ E o texto…” 

 Professora Estagiária: “Que texto?” 

 Marco: ”O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” 

 Professora Estagiária: “E é só este (texto A) que é considerado um texto?” 

(..) 

Isabel: “São todos textos, mas são diferentes…”  

                                                             
1 Por questões metodológicas, os nomes próprios aqui apresentados são fictícios, para proteger a identidade das crianças que participaram neste estudo 
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A partir deste excerto (diário reflexivo:28) podemos apreciar algumas conclusões: uma primeira é 

que a receita (texto instrucional) e o texto narrativo são os textos que as crianças mais facilmente 

identificam no seu quotidiano e, em segundo, e centrando-nos na intervenção do Marco, só o género 

narrativo é que era considerado um “texto”. Com a intervenção da Isabel conseguiu-se abrir um 

caminho para aquilo que realmente se pretendia: a noção de que existe uma variedade de textos que 

possuem caraterísticas próprias e criar um espaço onde os alunos conseguiram (re)construir novos 

significados e expor as suas opiniões. Neste seguimento, pedimos à turma que comparasse os textos 

apresentados quanto à sua organização, conseguindo associar o texto narrativo a um texto linear ou, 

como eles frisaram, “um texto corrido”, enquanto a receita apresentava duas partes distintas: a parte 

onde são inumerados os ingredientes e a parte onde se indicava a forma como deve realizar-se a 

confeção. Nesta fase, introduzimos o conceito de texto narrativo (que eles já conheciam) e texto 

instrucional que despoletou uma reação de surpresa nas crianças. Perante esta reação, achámos, por 

bem, escrever os conceitos no quadro e pedir aos alunos que pensassem qual seria a função deste 

género analisando o radical da palavra “instrucional”. Esta análise permitiu que fosse o próprio grupo a 

chegar à conclusão de que estes textos fornecem instruções ao leitor, e compreender assim, que a 

análise do radical de algumas palavras podem fornecer informações importante para sua 

descodificação. Chegado o momento de comparar o texto de divulgação científica, os alunos 

apresentaram algumas ideias que iam ao encontro das caraterísticas de um hipertexto: 

  Professora Estagiária: E quanto ao texto C (texto de divulgação científica), do que fala? 

  Sónia: “Da retina” 

  Marco: “E diz que é da ciência” 

  Professora Estagiária: “Muito bem, é um texto que nos fala da ciência! Quanto á sua 
organização, é igual à receita?” 

  (…) 

  Filipa: “É diferente…tem muitas coisas…” 

Jorge: ” Tem coisas complicadas 

(…) 

Jorge: “Tem palavras grandes e difíceis” 

Perante este excerto (diário reflexivo:30), as ideias que foram apresentadas refletem a caraterística 

dos textos de divulgação científica, no que consta do uso de uma linguagem complexa, que eles 

consideram ser difícil na sua compreensão e na sua leitura, e uma caraterística do hipertexto, onde a 
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informação se apresenta em unidades verbais ou não 

verbais autónomas que se encontram “espalhadas”. De 

facto, e como já fora comentando anteriormente, a 

linguagem pode ser um fator decisivo na 

aproximação/afastamento das crianças a este género 

textual e, neste sentido, torna-se essencial permitir que as 

crianças adquiram um vocabulário mais amplo e que 

percebam que existem formas e estratégias a que eles podem recorrer para extrair os significados de 

algumas palavras que lhes são desconhecidas. 

Após esta pequena exploração, em grande grupo, dos textos apresentados, os alunos foram 

convidados a realizarem a ficha “Em busca de algumas caraterísticas dos textos narrativos, 

instrucionais e de divulgação científica”. No processo de concretização da ficha, verificámos que a 

interação entre os elementos dos grupos fora efetuada de diferentes formas: alguns discutiam, entre 

todos, as questões por ordem; outros permitiam que cada aluno fosse responsável por uma questão 

diferente e identificou-se um grupo onde o aluno com mais capacidade de liderança orientava o seu 

grupo e realizava as atividades propostas sem atender, de forma equitativa, às opiniões dos seus 

colegas. Claro que aquilo que era desejável seria que a dinâmica dos grupos se assemelhasse à 

primeira descrição e tomámos sempre uma atenção especial nos grupos que apresentavam mais 

agitação e conflito e, neste sentido, concluímos que a dimensão de grupo proposta não era a mais 

aconselhável para a concretização de futuras atividades, porque nos dificultava uma avaliação mais 

individual daquilo que cada aluno estava a fazer. Apesar dos distúrbios que foram ocasionalmente 

surgindo, os grupos foram capazes de finalizar a ficha e conseguiram recolher caraterísticas 

importantes para a produção de uma definição de textos de divulgação científica. Na elaboração desta 

definição, deparámo-nos com um esforço mais intenso por parte dos diferentes grupos, que 

procuraram atender a todas as contribuições dos colegas e demonstraram algum rigor na utilização de 

conceitos e na construção de frases completas e coerentes.  

Na exposição dos resultados foi importante criar espaço, não só para os diferentes grupos 

apresentarem o seu trabalho final, como também possibilitar o intercâmbio de saberes construídos, 

uma vez que os grupos identificavam as partes que eram comuns às suas definições e reconheciam as 

conclusões que ainda não tinham sido frisadas, permitindo completar e consolidar uma definição mais 

complexa. 

Fotografia 3 - Apresentação das definições de texto de 
divulgação científica 
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 Apresentamos três exemplos de definições construídas: 

 

Figura 1 - Definição de textos de divulgação científica (1) 

Nesta primeira definição, os alunos reconheceram que a inexistência de personagens é uma das 

marcas centrais deste género, o que permitiu desconstruir as ideias iniciais, obtidas no questionário a 

priori, onde os alunos afirmaram que o texto de divulgação científica se assemelhava a um 

conto/história. A ausência de traços de subjetividade é realmente uma caraterística importante na 

definição deste género textual e era um dos objetivos que se pretendia atingir com a realização da 

ficha. A referência à utilização da terceira pessoa, que marca o discurso científico, sustenta, também, o 

caráter impessoal deste discurso, que recorre a um padrão formal e científico na linguagem, que este 

grupo carateriza como tendo palavras “grandes e difíceis de compreender”. De facto, e como pudemos 

anteriormente constatar, o tipo de linguagem utilizada é dos aspetos mais referidos pelos alunos, que 

entendem que a dificuldade de extrair significados da leitura é muito limitada devido ao 

desconhecimento de alguns conceitos utilizados. Outro aspeto importante a considerar é o facto de o 

grupo afirmar que passaram a saber o que era o nervo óptico ou células bipolares. Esta análise só foi 

possível devido a uma caraterística importante, que não fora mencionada, mas que está implícita nesta 

afirmação, sobre o caráter explicativo que muitas vezes é apresentado e que facilita o processo de 

apreensão de alguns conceitos e termos por parte do leitor. 
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Figura 2- Definição de textos de divulgação científica (2) 

Nesta segunda definição, concluímos que o grupo considerara que a linguagem é um dos aspetos 

mais marcantes na definição dos textos de divulgação científica e identificara, implicitamente, que a 

sua função é fornecer informações e explicações sobre a ciência a partir do trecho “textos que se 

aprende coisas de ciência”. Claro que a difusão do conhecimento não é só científico mas também 

tecnológico, contudo o facto de utilizarmos o texto em questão (que falava sobre a retina) e a exposição 

da palavra “ciência” no topo do texto pode ter influenciado esta ideia dos alunos. Na sua caraterização, 

os elementos consideraram, também, que o estudo destes textos era “divertido”. Na conversa que 

pudemos ter com estes alunos, eles explicaram este facto, não só pelos temas propostos, como 

também pela forma como a informação estava organizada: a imagem que ocupava grande parte do 

fundo, a utilização de diferentes tamanhos de letra e os diferentes textos autónomos que permitiam, de 

uma forma mais dinâmica, aceder à informação presente. Achámos pertinente, neste momento, 

introduzir o conceito de hipertexto visto que a justificação dada pelo grupo permitiu identificar algumas 

das caraterísticas desta forma de organizar a informação.  
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Figura 3 - Definição de textos de divulgação científica (3) 

Nesta última definição, vemos uma explicitação mais acentuada das caraterística do texto de 

divulgação científica. Em primeiro lugar, referem o caráter informativo e explicativo que permite ao 

emissor realizar novas aprendizagens, definindo, claramente, a sua função e a utilização de uma 

linguagem muito própria com a utilização de um “vocabulário mais científico”. Reforçam a sua 

definição com a utilização de frases declarativas, uma vez que, na exploração e comparação dos três 

géneros textuais, concluíram que no texto narrativo se poderia encontrar uma diversidade de tipos de 

frase, que iam desde das frases exclamativas, interrogativas até às frases declarativas; no caso do texto 

instrucional a utilização de frases imperativas era a constante; e que nos textos de divulgação científica 

a utilização de frases declarativas permitia a transmissão do conhecimento de uma forma clara e 

objetiva. 

Consagrando os aspetos referidos por cada grupo individualmente, conseguimos definir seis 

caraterísticas importantes que serviram de base para uma definição, que fora realizada coletivamente, 

dos textos de divulgação científica: 

“Os textos de divulgação científica são muito divertidos! Eles servem para informar o leitor sobre o 

conhecimento científico e tecnológico e utilizam uma linguagem própria (palavras grandes e difíceis de 

compreender). Estes textos caraterizam-se por frases declarativas, pela utilização de verbos na terceira 

pessoa e não possuem personagens” 



63 
 

No final desta atividade, considerámos que foram atingidos os objetivos pretendidos no 

reconhecimento de algumas caraterísticas do texto de divulgação científica para a produção, futura, de 

um exemplar. O facto de os alunos considerarem estes textos divertidos, devido à sua organização 

(hipertexto), surge como um estímulo para atividades futuras. A linguagem foi, sem dúvida, o fator mais 

frisado pela turma na definição deste género textual, o que nos deixou a refletir sobre a possibilidade 

de utilizarmos um texto mais acessível, na sessão seguinte, e auxiliarmo-nos do dicionário e do 

processo da análise do radical das palavras que se apresentarem como um obstáculo.  

Refletindo sobre a nossa postura, consideramos a importância de mostrar uma atitude calma e 

assertiva nos momentos mais agitados e nas situações imprevistas, e a importância na intervenção no 

auxílio dos grupos quando eles demonstraram dificuldade na concretização de algumas questões e no 

reforço positivo, prevenindo, assim, a falta de interesse e situações de agitação.  

 

1.3 Terceira sessão: iniciação da produção de um texto de divulgação científica - fase da 

planificação 

A primeira nota que queremos frisar, e que foi interessante denotar, recaem sobre as sugestões 

dos alunos que envolveram sempre o estudo sobre animais (leão, hiena, leopardo, crocodilo...) o que 

marca a ideia, que eles possuem, sobre a função dos textos de divulgação científica: falar sobre a 

ciência. Falar sobre ciência é, para este grupo, falar sobre o mundo animal porque é aquilo que eles 

mais facilmente associam e sobre o que têm mais conhecimentos. A seleção foi influenciada pela 

surpresa que os discentes demonstraram pelo nome do animal (“aranha viúva negra”) e pela 

curiosidade, suscitada pelo aluno que a sugeriu, que deu a conhecer alguns detalhes que animaram a 

restante turma. A sugestão feita pelo aluno envolveu, também, a nossa atenção, porque era um aluno 

que tendia a criar situações difíceis de gerir e que mostrava algum desinteresse nas aulas, e pudemos 

reparar que esta seleção o motivou bastante, e isso teve repercussões positivas dentro da sala de aula, 

pois desenvolveu uma postura bastante satisfatória na concretização das atividades que foram 

desenvolvidas. De uma forma implícita, a escolha do tema permitiu evocar a restrição de visibilidade, 

uma vez que foi tida em conta a seleção de um tema que suscitou interesse e motivação para este 

grupo, que tinha curiosidade e muitas questões às quais queriam vir a responder sobre alguns aspetos 

da vida desta aranha.  
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A partir da análise do texto O Plesiossáurio, realizámos uma revisão sobre as caraterísticas 

estudadas, na sessão anterior, sobre este género textual, fazendo uma análise sobre a organização 

proposta do texto e, com a ajuda do dicionário, efetuámos uma seleção de palavras (algumas 

científicas) que os alunos desconheciam, permitindo um contacto com novos termos e possibilitando 

um alargamento do léxico desta turma. Esta leitura foi importante, não só para estudar a organização 

textual (hipertexto), como também desenvolveu competências de leitura, de interpretação de 

informação, ao nível do conhecimento explícito da língua, e o recordar de alguns conceitos do estudo 

do meio físico.  

O momento em que se constatou, mais vivamente, que a turma estava motivada com o tema em 

questão foi da análise da imagem da viúva negra, uma vez que era uma representação bastante 

realista que continha trechos explicativos, caraterísticos dos textos de divulgação científica, e explicava 

muitas das curiosidades que os alunos detinham. Na sua análise, os alunos mostraram dificuldade na 

leitura das seguintes palavras: “ampulheta”, “quelícera”, “pedipalpos”, “glândulas” e “bulbo”. Esta 

dificuldade era compreensível, uma vez que eram palavras, da esfera científica, que os alunos nunca 

tinham acesso, mas, com a ajuda da ilustração, foram capazes de associar o significante ao significado 

e extrair conhecimentos necessários para a produção textual. Aqui surge uma das vantagens da 

ilustração para os leitores iniciantes deste género textual: permitir a compreensão de termos que são 

difíceis de compreender e de pronunciar a partir da ligação simbiótica entre texto e imagem. Neste 

seguimento, podemos considerar a restrição de legibilidade e de seriedade, a que a imagem atende, 

não só pela utilização de um vocabulário simples a partir de fragmentos explicativos e descritivos, que 

não dispensa a utilização de termos científicos, em junção com a utilização de um suporte iconográfico 

atrativo que permite a transmissão da informação, como também se torna um foco que prendeu, 

bastante, a atenção do grupo.  

O preenchimento, individual, do “bilhete de identidade” mostrou ser uma atividade prazerosa para 

os alunos que se mostraram bastante calmos e empenhados na concretização da tarefa, que foi 

finalizada com muito sucesso. É importante salientar, que para o preenchimento deste documento, era 

necessário os alunos efetuarem algumas inferências de algumas caraterísticas, o que mostrou vir a ser 

um processo mais complicado. Dois exemplos que explicitam isto mesmo foram o reconhecimento, 

que ajudámos a fazer, de que a aranha produzir ovos, logo é um animal ovíparo, e de que a sua 

alimentação à base insetos e/ou aranhas a torna carnívora. Uma vez mais, os alunos tiveram a 
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possibilidade de recordarem alguns termos, que são efetivamente científicos, e aos quais, neste caso, 

eles já tinham tido acesso a partir do estudo da disciplina Estudo do Meio 

Numa fase final, foram selecionados alguns alunos para exporem, oralmente mais uma vez, os 

“bilhetes de identidade”. Esta estratégia permitiu a correção coletiva do trabalho efetuado, uma vez 

que o grupo intervinha e dialogava quando achava que havia aspetos menos conseguidos no 

preenchimento de alguns itens e analisavam, de forma 

reflexiva e cuidadosa, os desenhos elaborados: “Note-se que 

a apresentação dos desenhos dos colegas trouxe uma maior 

participação por parte da turma, que mostrava-se atenta para 

perceber se foram inseridas as caraterísticas centrais deste 

animal” (diário reflexivo:59). Os aspetos mais considerados 

para esta análise foram a presença das oito patas e oito 

olhos, a presença/ausência das quelíceras, a cor preta e a 

mancha vermelha em forma de ampulheta. Foi interessante verificar que, nesta análise, os alunos 

introduziam os termos corretos de uma forma natural, mostrando que já estavam a apropriar-se deste 

vocabulário e que já se sentiam confiantes na sua articulação.  

 

1.4 Quarta sessão: processo de textualização do texto de divulgação científica “A aranha viúva 

negra” 

Partindo das ideias que foram surgindo do “brainstorming” pudemos concluir que muitos dos 

termos estudados na sessão anterior ficaram no léxico de muitos elementos da turma, o que nos 

motivou bastante porque, tendo em conta a dificuldade que eles demonstraram na articulação de 

algumas palavras, eles conseguiram mostrar, nesta fase, que se apropriaram de um novo vocabulário e 

de novos conceitos. Desta reflexão, surgiram as palavras/expressões: “ovípara”, “carnívora”, 

“localização” (sendo referenciados os continentes Asiático, Americano, Africano e Oceânica), “a aranha 

come o macho”, “oito patas e oito olhos”, “glândulas de seda”, “cor preta” e “mancha vermelha em 

forma de ampulheta”. Desta feita, foi solicitada a construção de frases para cada palavra/expressão e 

foi realizada a seleção do período que deveria fazer parte do texto final. A organização dos grupos que 

fora decidida para esta aula, permitiu um trabalho muito mais cuidadoso e muito mais cooperativo, 

onde se verificou uma maior partilha de ideias e conhecimentos, que se traduziu na formação de frases 

Fotografia 4 -- Exposição do "bilhete de identidade" 
da aranha viúva negra 
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mais completas que albergavam outras associações e a identificação de outras caraterísticas que não 

foram mencionadas no momento de “brainstorming”. Na seguinte tabela, são mencionadas e 

organizadas as produções dos alunos: 

Palavra/Expressão Frases produzidas 

1- “oito patas e oito olho” “A aranha possui oito patas e oito olhos. Ela tem 

uma cabeça com quelíceras que servem para 

injetar veneno e tem glândulas de seda para fazer 

as teias.”; “A viúva negra tem oito patas, oito 

olhos, uma cabeça com quelíceras que se esticam 

e injetam veneno”2, “A aranha viúva negra possue 

8 patas, 8 olho, preta e uma mancha vermelha na 

barriga”; “As caraterísticas da aranha viúva negra 

é 8 olhos, 8 patas, é preta, 2 dentes de veneno, 

uma mancha vermelha em forma de ampulheta e 

glândula de seda”; “As caraterísticas da aranha 

viúva negra tem oito olhos, oito patas, glândulas de 

seda, mancha vermelha no abdómen, preta, 

pedipalpos, cabeça com quelíceras e vivem mais 

ou menos três anos”; “A aranha viúva negra tem 

várias caraterísticas que são: vivem mais ou 

menos 3 anos, tem uma mancha vermelha no 

abdómen, tem 8 olhos e 8 patas, cabeça com 

quelíceras e têm glândulas de seda”; “ A aranha 

viúva negra tem 8 patas, 8 olhos, tem cabeça com 

quelíceras e tem 2 abdômen”  

1. “localização” “A aranha viúva negra localiza-se em: Ásia, 

Austrália, África e Continente Americano”, “Nós 

encontramos estas aranhas viúvas negras na: Ásia, 

Austrália, África e também no Continente 

Americano”, “A aranha viúva negra localiza-se na 

                                                             
2 As frases a negrito referem-se às produções elegidas para encorpar no texto final 
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ásia, austrália, áfrica e continente americano”, “A 

aranha viúva negra localiza-se na Ásia, Austrália, 

África e Continente Americano”, “Podemos 

encontrá-las nas florestas e praias da Ásia, 

Austrália, Africa e no Continente Americano”, “A 

aranha viúva negra localiza-se na Ásia, Austrália, 

Africa e no Continente Americano” e “A localização 

da aranha viúva negra é a Asia, Austrália, Africa e 

Continente Americano” 

2. “a aranha come o macho” “A aranha viúva negra fêmea come o macho 

porque o macho morre porque retira muito rápido 

o órgão reprodutor”, “A aranha viúva negra come 

ela é muito má e forte ela mata o macho e devoro-

o”, “A viúva negra alimenta-se do macho quando 

se acasalão”, “No acasalamento o macho retira de 

forma violenta o seu órgão sexual sofrendo uma 

hemorragia morrendo momento depois a aranha 

viúva negra comeu”, “Depois do acasalamento do 

macho e da fêmea a aranha fêmea mata o macho 

porque o macho retira o seu orgão sexual e ela 

mata-o para ter o seu órgão sexual para dar os 

seus ovos”, “Normalmente as aranhas também 

são conhecidas por comerem o macho na altura 

do acasalamento, porém o macho deposita os 

espermatozoides na fêmea” e “A aranha viúva 

negra depois de se casar come o macho para se 

alimentar. 

3. “ovípara” 

 

“A aranha viúva negra quando se acasala com a 

aranha macho ela produz ovos porque ela é 

ovípara e por isso ela dá ovos”, “A aranha viúva 

negra nasce no ovo por isso é ovípara”, “A aranha 

viúva negra é ovípara porque nasce de ovos”, “As 
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aranhas viúvas negras são ovíparas porque 

nascem de um ovo”, “A aranha viúva negra é 

ovípara porque se produz de ovos” e “As aranhas 

são ovíparas porque depois de acasalar elas fazem 

um grande casulo onde coloca milhares de ovos” 

4. “carnívora” “As aranhas são carnívoras porque elas comem 

insetos, outras aranhas e o macho”, “Como a 

viúva negra é carnívora ela come insetos, a aranha 

macho e outras aranhas”, “A aranha viúva negra 

prende os insetos nas suas teias e come-os 

mortos”; “A aranha viúva negra é carnívora porque 

come insetos carnívoros”, “A aranha viúva negra é 

carnívora porque come insetos e outras aranhas 

carnívoras”, “A aranha viúva negra alimenta-se da 

carne dos outros aracnídeos” e “A aranha viúva 

negra é carnívora porque come insetos e outros 

aracnídeos” 



69 
 

5. “mancha vermelha em forma de 

ampulheta” 

“As aranhas geralmente são pretas e com uma 

mancha vermelha em forma de ampulheta e 

contém intestino, coração, órgãos reprodutivos”, 

“A aranha viúva negra é preta e o seu abdómen é 

vermelho”, “Elas são pretas e têm uma mancha 

vermelha em forma de ampulheta. Contém 

intestino, coração, órgãos reprodutivos e glândulas 

de seda”, “A cor da aranha viúva negra é preta, na 

barriga tem uma mancha vermelha em forma de 

ampulheta e tem glândulas de seda”, “A cor da 

aranha viúva negra é preta e com uma mancha 

vermelha em forma de uma ampulheta e está no 

abdômen” e “A aranha viúva negra é preta e tem 

uma mancha vermelha que se encontra no 

abdômen que tem forma de ampulheta” 

Tabela 4 - Sistematização das construções frásicas dos diferentes grupos 

Nas frases produzidas a partir da expressão “oito patas e oito olhos” podemos concluir que os 

grupos foram capazes de utilizar a expressão e construir frases mais complexas, completando as 

caraterísticas, como, por exemplo, referindo as quelíceras, a cor preta, a mancha vermelha e em 

alguns casos a idade média de vida desta espécie. É interesse notar que os grupos não se prenderam, 

de todo, às palavras-chaves e conseguiram mobilizar muitos conhecimentos a fim de produzir frases 

com sentido e completas, incorporando termos científicos que mostraram já dominar. Por outro lado, 

vemos que, em alguns casos, os alunos mostram dificuldades em fazer concordância do verbo com o 

número (ex: *“As caraterísticas da aranha viúva negra é (…)”;*”As características da viúva negra tem 

(…)”) e ainda salientamos o caso em que o grupo escreveu “possue” em vez de “possui”, caso em que 

consideramos que existe uma dúvida no som “i”, uma vez que este não tem um relação unívoca com o 

grafema.  

Na construção de frases associadas à segunda palavra-chave (localização), não encontrámos frases 

heterogéneas como acontecia no primeiro caso. Esta semelhança deve-se muito ao facto de os alunos 

não poderem desenvolver muito mais do que os locais em que poderíamos encontrar esta espécie de 

aranhas. Contudo, a frase que foi selecionada contém um detalhe que não estava presente nas outras: 
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o habitat. De facto, somente uma frase explicava que estas aranhas viviam em florestas e praias dos 

referidos continentes, sendo na nossa opinião, este o detalhe que determinou a sua escolha. Referimos 

também o caso da terceira frase, em que o grupo escreveu os nomes dos locais em letra minúscula, 

não os considerando nomes próprios. 

Na terceira expressão, encontrámos variadíssimas frases, umas mais complexas que outras, que 

demonstravam um conhecimento muito mais abrangente sobre este fenómeno. Analisando a 

sequência das construções apresentadas, vemos que a primeira avança a razão da morte do macho e 

o facto de a fêmea se alimentar do seu cadáver depois do acasalamento. Apesar de existirem algumas 

repetições e de ser necessário corrigir alguns aspetos, podemos considerar que esta serviria para o 

texto final. No segundo exemplo, vemos que não existe um conhecimento exato e científico sobre aquilo 

que realmente acontece na altura do acasalamento, limitando-se a considerar a aranha como “forte e 

má” como razões que explicam este fenómeno. Nos textos de divulgação científica não existem juízos 

de valores explícitos e a informação tem de ser o mais objetiva possível e, neste sentido, utilizámos 

esta frase para recordar, uma vez mais, o trabalho desenvolvido anteriormente e corrigir algumas 

ideias que os alunos apresentaram. Torna-se claro que este processo de descoberta e estudo dos 

textos de divulgação científica deve ser sistematizado e devemos auxiliar-nos destes pequenos 

exemplos para desconstruirmos algumas ideias erradas que os alunos detêm. De seguida, e analisando 

a terceira frase, vemos que esta é uma das frases menos complexa, afirmando somente que a fêmea 

se alimenta do macho depois do acasalamento. O erro que identificamos no verbo “acasalão” acontece 

frequentemente nas redações dos alunos, que tendem a confundir a terceira pessoa do plural no 

presente com o futuro. A frase seguinte (a frase escolhida), apesar de estar um pouco confusa, 

apresenta as razões de o macho morrer no acasalamento de forma correta e científica. Vemos 

também, nesta frase, que não existe uma concordância do verbo, erro esse, como já temos vindo a 

analisar, que tem ocorrido algumas vezes. De igual forma, podemos considerar a quinta frase como 

sendo um potencial para servir o texto de divulgação científica, apesar de também estar um pouco 

confusa no sentido em que dá a entender ao leitor que a fêmea mata o macho para retirar o seu órgão 

sexual para se reproduzir, o que não está correto. A sexta frase possui um problema de incoerência 

pois utiliza a conjunção adversativa de uma forma errada. Neste caso, achámos que o grupo queria 

dizer que, apesar de a fêmea comer o macho, este ainda tem a oportunidade de depositar os 

espermatozoides no momento do acasalamento. Por fim, a última construção frásica revela, à 

semelhança da segunda, pouco conhecimento sobre esta realidade, compreendendo acontecimentos 

do mundo humano (casamento) de uma forma muito sintetizada e pouco, ou nada, científica. 
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A partir da quarta palavra-chave (“ovípara”) surgiram construções frásicas muito semelhantes uma 

vez, que na sua generalidade, os alunos afirmaram que a aranha é ovípara porque produzia e se 

formava a partir de ovos. Neste caso, a frase mais votada explicava o modo de reprodução da aranha 

viúva negra completando esta afirmação com detalhes adicionais: a realização de um casulo para 

colocar os milhares de ovos produzidos por este animal. De facto, esta era a frase mais completa e, 

por isso mesmo, achámos que esta foi uma seleção certeira.  

Seguindo para a palavra-chave “carnívora”, 

os alunos optaram, como aconteceu nas 

construções frásicas anteriores, por justificarem 

o facto de este animal ser carnívoro. Estas 

justificações andaram em torno da alimentação 

da aranha, mais especificamente, na 

alimentação à base de insetos e outros 

aracnídeos (e neste ponto salientaram o facto de 

a aranha comer o macho como parte da sua nutrição e não como resultado do ato de acasalar) e só na 

terceira frase é que podemos compreender como é que a aranha consegue o seu alimento. Neste 

sentido, não existe uma frase que se saliente mais ou menos, tendo resultado numa votação muito 

homogénea, na qual a frase selecionada obteve um voto a mais do que a segunda e terceira. 

Por último, na expressão “mancha vermelha em forma de ampulheta” percebemos que existem 

frases com mais informações do que outras. Por exemplo, a primeira e a terceira frases, para além de 

referirem a cor preta e a mancha avermelhada em forma de ampulheta, como acontece em todas as 

restantes frases, também enumeram os órgãos que existem dentro do abdómen da aranha viúva 

negra, sendo visível a adaptação e a incorporação de outros termos científicos. Contudo, e apesar de 

estas últimas serem, no nosso ponto de vista, as frases mais completas, a construção frásica com 

mais votos foi a última.  

A partir da seleção efetuada, iniciámos o processo de textualização. Esta atividade, e ao contrário 

do que pensámos, não exigiu muito tempo e os alunos mostraram muito empenho e reflexão na 

construção do próprio texto utilizando, já, o processo de revisão nos casos em que entendiam que não 

existia uma coerência na junção das frases: 

 

Fotografia 5- Exposição das construções frásicas 
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Fazendo uma análise deste texto, podemos considerar que os alunos foram capazes de utilizar as 

aprendizagens realizadas, ao longo deste processo, e aplicá-las, neste caso, na produção do texto “A 

aranha viúva negra”. Considerando a definição realizada na segunda sessão, durante a qual os alunos 

descreveram algumas caraterísticas, vemos que estas foram, claramente, tidas em conta: num 

primeiro momento, ponderando no vocabulário utilizado neste género textual, vemos uma grande 

evolução, pois se, inicialmente, os alunos mostravam muita dificuldade na articulação de algumas 

palavras, e consideravam que estas eram “grandes e difíceis”, percebemos que, com algum estudo e 

com a descoberta dos significados de cada palavra, passaram a incorporá-las nos seus vocabulários e 

sentiram-se, neste momento, confiantes na sua utilização. Construíram um texto informativo e 

explicativo, caraterístico deste tipo textual, com a utilização de segmentos exemplificativos que 

permitem esclarecer alguns termos técnicos utilizados, como acontece no caso da utilização da palavra 

“ampulheta”, para fornecer uma imagem ao recetor, da forma como a cor vermelha se apresenta ou a 

exemplificação do termo “carnívoro”, que é anunciado pela alimentação à base de aracnídeos e 

insetos. A impessoalidade, marcada pela utilização da terceira pessoa, também distingue este texto do 

género narrativo e traça uma forte capacidade de informar o leitor sobre a vida e as caraterísticas da 

aranha de uma forma objetiva.  

 

 

A aranha viúva negra 

 A aranha viúva negra, cujo nome científico é Lactrodectus mactans, pode ser encontrada 

nas florestas e praias da Ásia, Austrália, África e Continente Americano. Esta aranha tem cor 

preta e possui uma mancha vermelha no abdómen em forma de ampulheta. Ela também tem 

oito olhos, oito patas, uma cabeça com quelíceras, que utilizam para injetar o veneno nas suas 

vítimas, e vivem, aproximadamente, três anos. A sua alimentação é à base de insetos e outros 

aracnídeos e é por isso que dizemos que elas são carnívoras. Na altura do acasalamento, o 

macho retira, de forma violenta, o seu órgão reprodutor (bulbo) sofrendo uma hemorragia e 

morrendo momentos depois. De seguida, a aranha fêmea come-o para se alimentar e faz um 

casulo de teias para colocar milhares de ovos sendo, por isso, um animal ovíparo 
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1.5 Quinta sessão: organização do poster “A aranha viúva negra” e realização do questionário  

Nesta sessão, os alunos mostraram-se muito entusiasmados com a ideia de dar a conhecer o 

trabalho realizado no âmbito das nossas sessões, que tinha como produto final o texto produzido sobre 

a aranha viúva negra. A proposta de fazermos um poster, a partir da utilização do software power point, 

possibilitou que fossem os alunos os autores da organização do trabalho e que fossem os próprios a 

selecionarem os elementos que deveriam compor este trabalho final. Neste sentido, o primeiro aspeto 

que eles visaram inserir foi um fundo de uma floresta. Fica claro que a organização que eles estavam a 

delinear era refletida e estavam, com base nos conhecimentos adquiridos, a criar um poster onde os 

elementos tinham sentido e se articulavam com o tema proposto. Na inserção do texto produzido, os 

alunos compreenderam que este era demasiado extenso para o espaço de que dispúnhamos e 

decidimos optar pela seleção de uma parte da informação que poderia ser deslocada para outro lado, 

como forma de curiosidade, e que tivesse sentido como elemento isolado e não interferisse na leitura 

global do poster. Na identificação deste trecho, que teria que ser redefinido, os alunos tomaram uma 

resolução unânime: utilizaríamos a informação que esclarecia a forma como a aranha acasalava e o 

facto de esta se alimentar do macho, uma vez que este foi sempre o aspeto que mais fascinava a 

turma e que tinha sido um elemento central aquando a escolha do tema, numa fase inicial do projeto. 

Para além desta organização, os alunos foram questionados sobre os elementos que eles gostariam de 

ver inseridos, e neste sentido, optaram por introduzir um 

mapa-mundo para fazer uma identificação dos locais onde 

estas aranhas habitam e uma imagem,  detalhando as partes 

centrais do animal, como acontecia na imagem que eles 

tinham analisado (Anexo F) numa das sessões. Quando 

introduzimos o mapa, para que os alunos identificassem os 

locais onde poderíamos encontrar esta espécie, os alunos 

mostraram interesse na localização de outros países e outras 

cidades que eles tinham ouvido falar (Las Vegas, Buenos Aires, República Dominicana, China…). Neste 

sentido, achámos interessante dispor algum tempo na identificação destes locais, por parte dos alunos, 

realizando algumas comparações, ao nível das distâncias das regiões, relativamente a Portugal.  

Fotografia 6 – Análise do Mapa-mundo 
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Faltava, somente, o desenho da aranha viúva negra, e 

neste momento, observámos que as produções dos alunos 

eram realizadas com rigor e empenho. A importância de 

desenhar uma aranha preta que contivesse oito patas, 

quelíceras e uma mancha vermelha, em forma de 

ampulheta, estava presente em todos os desenhos 

realizados e, neste sentido, foi difícil escolher, entre as duas 

dezenas de produções, cinco que fossem a voto. Nesta seleção, permitimos que os alunos 

selecionassem três exemplos e nós selecionámos outros dois. Partindo do boletim de voto (Anexo I), 

realizámos a escolha do vencedor, fazendo o tratamento da 

informação a partir da tabela e da realização de um gráfico 

de dados. A necessidade de organizar momentos em que os 

alunos têm poder de decisão e de escolha é grande, uma 

vez que a aula deve espelhar a sociedade e os alunos 

precisam de entender que a utilização do voto serve para as 

pessoas darem a sua opinião de uma forma reflexiva e 

consciente, e que esta escolha tem implicações no seu 

meio.  

Finalizada esta tarefa, foram organizados todos os 

elementos e formámos, assim, o poster que aqui se 

encontra. Como podemos observar, os alunos organizaram a informação de forma a construir um 

hipertexto, existindo uma combinação de informação verbal e não-verbal, que possuem, em separado, 

significados e autonomia. Esta fragmentação permite ao leitor selecionar aquilo que pretender ler e em 

que sequência, apreendendo o conhecimento de uma forma mais dinâmica. 

Nesta última intervenção, inserimos, assim, o questionário a posteriori que nos permitiu retirar 

algumas conclusões sobre o projeto implementado e impacto produzido na turma. Os dados, de 

21alunos, foram organizados na seguinte tabela: 

 

 

 

Fotografia 7- Desenhos produzidos pelos alunos da 
aranha viúva negra 

Figura 4 - Poster final sobre "A aranha viúva negra" 



75 
 

Questão Resposta Número de respostas 

Q.1 Não 4 

 Sim 15 

2 Não sei 

Q.2 Um cientista 21 

0 Um jornalista 

Q.3 Um cientista 6 

 Um jornalista 12 

3 Não sei 

Q.4 Dar instruções ao leitor 8 

1 

12 

Contar uma história 

Informar o leitor sobre determinados fenómenos 

Q.5 Um vocabulário científico 21 

0 Um vocabulário comum próximo do quotidiano 

Q.6 Hipertexto 18 

2 Poema 

 Narrativa 1 

Q.7 Sim 4 

 Não 17 

 Não Sei 0 

Q.8 Sim 4 

 Não 17 

Q.9 Frase interrogativa 1 

 Frase declarativa 16 

 Frase exclamativa 4 

Q.10 Na primeira pessoa do singular 7 

 Na segunda pessoa do singular 2 

 Na terceira pessoa do singular 12 

Tabela 5 - Resultados do questionário a posteriori 

Iniciando a análise do questionário a posteriori, podemos concluir que, na primeira questão, e 

comparando os resultados obtidos no questionário a priori, existiu um aumento de 60% para 70% de 
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alunos que diz já ter lido um texto de divulgação cientíca. Apesar desta subida significativa, achamos 

este resultado escasso, tendo em conta que foi elaborado um trabalho consistente, com base de textos 

de divulgação científica genuínos, e com uma produção de um exemplar deste género textual, num 

studo explícito, onde este termo era utilizado diariamente. Na segunda questão, os resultados obtidos 

neste questionário igualam os resultados no questionário a priori de 100%. Os alunos não 

demonstraram dúvidas quanto a esta questão, e reconheceram a autoria da descoberta e da 

investigação ao cientista. As alterações verificaram-se na questão três, visto que, no caso do 

questionário a priori, cerca de 95% dos alunos tinha selecionado o jornalista como o responsável pela 

publicação da informação, e neste momento esta percentagem desceu para os 57%. Esta questão é, 

por si só, muito ambígua, pois se eles entendem, que na divulgação de assuntos científicos, existe uma 

adequação da informação para o público não especializado, exemplo esse da revista Megapower, que 

pode ser realizada a apartir do jornalista, existem também casos em que é o cientista divulga e publica 

a própria investigação. Esta realidade pode justificar esta alteração de resultados. No que concerne à 

quarta questão, que atende à finalidade dos géneros de divulgação científica, os resultados foram 

muito interessantes: se, num primeiro momento, no questionário a priori, 50% dos alunos afirmavam 

que estes textos serviam para informar o leitor de certos fenómenos científicos, enquanto que 30% dizia 

que o objetivo destes seria contar uma história, vemos agora, uma pequena subida, de apenas 7% 

(50%), de alunos que compreende a função deste género textual, enquanto que só um aluno diz que a 

utilidade deste é contar uma história. Se, realmente, a partir da comparação dos textos de divulgação 

científica com os textos narrativos, os alunos compreenderam que os textos de divulgação científica e 

os textos narrativos são géneros distintos, por outro, existiu uma aumento considerável de alunos que 

dizem que a finalidade destes é dar instruções ao leitor. Na interpretação destes resultados, achámos 

que o trabalho na comparação dos textos de divulgação científica dos narrativos foi realmente produtivo 

contudo, este não sucedeu no caso do texto instrucional. Na quinta questão, 100% dos alunos 

disseram que o tipo de linguagem utilizada é científica. De facto, e como foi retrato na análise das 

sessões, vemos que existiu uma grande dificuldade na articulação e no entendimento de muitas 

palavras que foram surgindo e, como tal, tornou-se numa caraterística bastante nítida, para os alunos, 

dos textos de divulgação científica. Na definição da estrutura utilizada nos textos analisados, 85% dos 

alunos identificou a opção correta, o que nos permite concluir que  a mioria dos alunos conseguiu 

interiorizar e entender o conceito de hipertexto. Seguidamente, na sétima questão, grande 

percentagem da turma (80%), afirmou a inexistência de personagens na divulgação da informação 

científica, que é suportada, também, pelo resultado obtido na questão oito, onde 86% alunos disseram 
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que estes textos não possuem a mesma estrutura que a história ou um conto, contrapondo com os 

resultados do questionário a priori, onde identificámos 80% dos alunos que afirmavam a semelhança, 

ao nível da estrura, entre estes dois géneros textuais. Na penúltima questão, na identificação do tipo de 

frase dominante, 66% dos alunos acertou na opção correta, enquanto que na última questão se 

verificou um resultado um pouco inseguro, onde 57% disse que os verbos utilizados, nos textos de 

divulgação científica, se encontram na terceira pessoa, enquanto cerca de 33% identificou a primeira 

opção - primeira pessoa do singular.  

Em jeito de conclusão, podemos entender que, de uma forma geral, os alunos conseguiram 

assimilar e construir uma base sustentada de conhecimentos acerca dos textos de divulgação 

científica. Seria desejável que este estudo fosse sistemático, permitindo o esclarecimento de algumas 

das dúvidas, que permaneceram em alguns alunos, e como forma de consolidar e alargar mais 

informações sobre esta temática. 

 

2 Tratamento dos dados recolhidos na turma do 6.º7 da escola EB2,3 Dr. Francisco Sanches 

 

2.1 Primeira sessão: identificação de algumas caraterísticas dos textos de divulgação científica 

Analisando e refletindo sobre esta sessão, a primeira nota que fazemos é sobre o escasso tempo 

em que os alunos prestaram atenção à aula, o que dificultou o seguimento da exploração dos textos. 

Houve uma grande propensão para eles se distraírem, o que exigiu um grande esforço, por nossa 

parte, para levar a aula em diante: desde dos pedidos de atenção, à separação de alguns elementos de 

grupo, à necessidade de retirar alguns objetos das suas mesas ou até mesmo à realização de 

perguntas aos alunos que se mostravam menos atentos foram algumas das estratégias que tivemos de 

tomar para poder acalmar ou chamar a atenção para aquilo que estava a ser tratado. No momento do 

“brainstorming”, utilizado com o intuito de entender quais eram as ideias prévias dos alunos quanto 

aos textos de divulgação científica, estes foram muito rápidos a responder, mas deram respostas muito 

escassas e repetitivas, limitando-se a dizerem que eram textos que falavam da ciência e de robots. 

Quando os alunos fizeram referência aos robots, fizemos uma associação ao desenvolvimento 

tecnológico, que realmente está inserido nesta dimensão científica, o que nos sugeriu que, afinal, eles 

tinham uma interpretação sobre o que eram os textos de divulgação científica só que, muito 

provavelmente, não o conseguiam expressar. Foram capazes, da mesma forma, de identificar que 
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estes textos eram produzidos por cientistas, ou, como eles referiram também, “por pessoas muito 

espertas” (António) e que os locais onde estes se encontravam eram as bibliotecas. Ora, analisando 

estas ideias, podemos considerar que estes alunos pensavam que estes géneros textuais não faziam 

parte dos seus quotidianos e que estão muito longe quanto à sua acessibilidade, porque, nas suas 

opiniões, só uma pessoa com grandes estudos era capaz de produzir tais textos, e nunca referiram, por 

exemplo, os manuais escolares como um objeto de divulgação científica e nem mesmos os trabalhos 

que eles tinham produzido, e que estavam expostos na sala de aula, sobre assuntos da ciência, como 

era o caso da reprodução humana.  

Na fase em que foram introduzidos os textos O coração de alfaiate e o “Coração Humano”, 

apercebemo-nos de algumas situações que dificultaram um pouco este processo de aprendizagem, 

desde das dificuldades explícitas na leitura (muitos alunos demoravam muito tempo para fazer a leitura 

e outros faziam-na na diagonal e não retinham muitas informações importantes, porque não gostavam 

ou não conseguiam retirar significados claros), às dificuldades de traduzir oralmente alguns termos 

mais complexos, porque não possuíam um suporte de vocabulário amplo que permitisse sustentar 

uma leitura eficiente (no próprio texto O coração do alfaiate, os alunos faziam questões sobre um 

vocabulário que já era espectável que possuíssem), ou até ao processo de interpretação e sintetização 

das informações. Estas considerações, preocuparam-nos bastante e começámos a perceber que, muito 

provavelmente, teríamos que elaborar um trabalho menos complexo e mais à medida das suas 

competências porque, de outra forma, os resultados poderiam vir a ser insuficientes. No processo de 

compreensão de algumas caraterísticas do texto, tentámos explorar a objetividade/subjetividade que 

distanciava estes dois textos. Para tal, e olhando para ambos os títulos, os alunos concluíram que a 

palavra “coração” estava presente, o que propiciou a análise da seguinte questão: “será que a palavra 

coração tem o mesmo significado em ambos os textos?”. Num primeiro momento, os alunos não foram 

capazes de entender o intuito desta pergunta e foi necessário explicar, de um forma diferente, aquilo 

que tinha sido pedido, solicitando que caraterizassem “os corações” como o mais afetivo e o mais 

científico. Nesta perspetiva os alunos conseguiram diferenciar, rapidamente, a dualidade destes títulos 

e foi possível retirar expressões que explicassem isso mesmo: no caso do texto narrativo foram 

encontradas as palavras/expressões “tristeza”, “vazio imenso” e “sofrimento” para caraterizar o 

retrato deste “coração”, enquanto, no texto de divulgação científica, selecionaram informação mais 

concreta e objetiva, como “tem aurículas e ventrículos” ou “tem um septo cardíaco”, que explicava, 

cientificamente, como era constituído este órgão, de forma desprovida de qualquer traço emocional. 

Para tentar compreender se os alunos foram capazes de entender esta particularidade, foi pedido à 
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turma que formasse frases que respeitassem o cariz objetivo e subjetivo estudado, trabalho esse que 

em nossa opinião, foi bem conseguido. Segue-se alguns exemplos de frases dos alunos: 

Frase Objetiva Frase subjetiva 

O meu coração tem veias. No meu coração vive a minha família. 

O meu coração tem um tamanho de um punho. O meu coração é feliz. 

O meu coração bombeia o sangue. No meu coração cabe a família e os amigos. 

O coração não para! Eu sou feliz com o meu coração. 

Tabela 6 - Construções marcadas por objetividade e subjetividade 

No seguimento da análise de alguns aspetos marcantes dos textos de divulgação científica, 

optámos por recordar algumas caraterísticas do texto narrativo e, a partir destas, fizemos uma 

comparação intencional sobre a existência, ou não, destas marcas textuais no texto “O coração”. Nesta 

identificação, os alunos fizeram uma seleção das caraterísticas do texto narrativo, referindo a presença 

de um narrador (e aqui distinguiram um narrador participante de um não participante, evidenciando as 

diferenças entre estes), personagens e identificação de expressões que remetiam o leitor para o tempo 

e o espaço. Aproveitando os aspetos mencionados pelo grupo, foi solicitado que os alunos 

reconhecessem as expressões temporais e espaciais e que caraterizassem o narrador de cada texto. 

Neste momento, foi fácil concluir que o texto de divulgação científica não apresentava qualquer 

indicação ao nível do tempo nem do espaço. O mesmo não sucedeu na análise das personagens e do 

narrador, uma vez que a turma concebia o “coração” como personagem do texto científico, onde 

existia um narrador não participante. Foi importante, neste momento, refletirmos sobre as conclusões 

da turma e nas suas conceções, criando uma pequena discussão e desafiando um olhar mais refletido 

para estas questões. Esta tarefa tornou-se muito difícil porque, no entender da turma, todo o texto tinha 

que possuir personagens e um narrador para que algo fosse contado. O texto narrativo e as suas 

caraterísticas, estavam de tal maneira interiorizados no estudo da turma, que esta nova abordagem e 

análise se tornou desafiante e restruturou muitas das ideias 

que os alunos possuíam.  

Tendo em conta o pouco tempo de que dispúnhamos, a 

última atividade dos alunos seria reconhecer, no texto de 

divulgação científica, os termos científicos presentes. Nesta 

tarefa, e de um modo geral, os alunos conseguiram identificar 

estas palavras, ou porque eram palavras que eles 
Fotografia 8 - Análise dos textos "O coração" e o  
O coração do alfaiate 
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desconheciam, e como tal associavam logo à esfera científica, ou porque eram palavras que eles 

não conseguiam pronunciar. Contudo, durante este processo, apercebemo-nos de um aluno que 

considerava algumas palavras, que eram de facto do âmbito científico, como não o sendo, como, 

por exemplo, as palavras corpo, coração e pulmões. Questionado sobre este aspeto, o aluno 

justifica a sua ideia dizendo que, como utiliza este vocabulário no seu dia a dia, estas não 

poderiam ser palavras “científicas”. Ora, se, por um lado, os alunos não têm dificuldade em 

sinalizar alguns termos científicos, por outro, existe uma tendência de acharem que estes textos 

utilizam um tipo de vocabulário que lhes é distante, e como tal, todas as palavras que eles utilizam 

não pertencem à esfera científica. É interessante perceber que, para estes alunos, os textos 

científicos e a linguagem científica não faz parte das suas vivências mais comuns. Um dos 

exemplos que foi prestado, e tendo em conta que o aluno em questão é jogador de futebol, foi 

identificar algumas palavras que ele utiliza neste contexto, como, por exemplo, “distensão 

muscular” ou “rotura de ligamentos”, para que fosse possível que ele entendesse que utiliza 

termos científicos, se bem que de uma forma inconsciente, e que estes podem, e devem, estar 

presentes nos diferentes contextos/vivências que eles experienciam. Segue-se dois exemplos, que 

ilustram a identificação dos termos científicos, e um deles refere-se ao trabalho do aluno acima 

referido: 

Figura 5 - Exemplo da identificação dos termos científicos (1) 
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Neste exemplo, o aluno que mostrou algumas dúvidas na identificação dos termos científicos, 

somente sublinhou as palavras que ele dizia desconhecer. Esta ideia vem sustentar a conceção de que 

os alunos consideram que o vocabulário utilizado, neste género textual, é exclusivamente composto por 

palavras a que eles nunca tiveram acesso e que se apresentam como um campo que eles não 

dominam. No caso das palavras “pulmões”, “músculo”, “coração” e até mesmo “sangue”, que são de 

facto termos técnicos, estas não foram consideradas porque, e como o aluno justificou, a sua utilização 

é frequente no seu quotidiano, logo não pertencem exclusivamente a um vocabulário técnico. Um dos 

aspetos interessantes de analisar é a identificação da palavra “carente” como termo científico. Como 

este aluno desconhecia o significado desta palavra, identificou-a como um termo científico; já no caso 

da palavra “oxigenado”, que fora sublinhada, foi curioso entender que, apesar de ele, teoricamente, 

reconhecer a palavra “oxigénio”, não fez uma associação destas duas para entender o sentido, uma 

vez que possuem o mesmo radical.  

A partir desta atividade, podemos considerar, a par do que acontecia no 1.º ciclo, que a 

terminologia técnica constitui um grande entrave para a compreensão dos textos de divulgação 

científica, dificultando o processo de interpretação e extração de significados. A necessidade de ampliar 

o vocabulário destes alunos também surge como um objetivo importante, uma vez que a competência 

linguística é muito limitada e elementar, dificultando o processo, não só de iniciação ao estudo dos 

textos de divulgação científica, como de interlocução com outros pares e da aprendizagem académica. 

Em 

Figura 6 - Exemplo da identificação dos termos científicos (2) 
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contrapartida, este exemplo, realizado por um aluno de etnia cigana, mostra muito claramente os 

termos científicos deste texto, frisando tanto as palavras que ele desconhecia, como aquelas que ele já 

utilizava. Inicialmente, e com base nas observações realizadas numa primeira fase, pensávamos que 

os alunos de etnia cigana iriam mostrar mais dificuldades na compreensão deste tema porque 

evidenciavam uma competência comunicativa e linguística muito deficitária. Contudo, foram os alunos 

que mais contributos deram para o estudo desta temática e que mostraram uma maior facilidade nas 

atividades que foram sendo propostas. Na justificação desta seleção, o aluno em causa, disse que a 

identificação destas palavras teve como critérios os termos que ela já tinha estudado na área das 

Ciências Naturais, juntamente com as palavras que ele já tinha dificuldade de pronunciar, como foi o 

caso do “septo cardíaco”, “pericárdio” e “aurículas e ventrículos”.  
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2.2 Segunda sessão: produção de um guião científico – “Como dissecar um coração” 

No seguimento da aula, foi muito agradável visualizar o empenho dos alunos na concretização 

deste guião, que tentava retratar, o mais possível, a aula experimental. Contudo, com a análise das 

produções dos alunos, foi possível entender, que apesar dos grupos se mostrarem atentos quanto à 

introdução dos termos científicos corretos dos materiais utilizados e dos constituintes do coração, não 

foi possível formar um guião que atendesse à ausência de um narrador, de um tempo e espaço.  

A análise do seguinte guião reflete algumas preocupações que nos fizeram restruturar o 

seguimento do nosso estudo: 

 

Figura 7 - Guião científico: "Como dissecar um coração" 
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Neste exemplo, os aspetos que evidenciamos são a presença de marcas pessoais com a utilização 

de verbos na primeira pessoa, bem como a utilização de expressões temporais que remetem o leitor 

para uma sequência de procedimentos que foram tomados, com a utilização de expressões como 

“depois abrimos” e “quando abrimos”, e com a presença de números ordinais que também refletem 

uma sequência temporal. Quanto à utilização dos termos científicos, ficamos impressionados com a 

inserção correta destas palavras, evidenciando um conhecimento científico daquilo que eles 

observaram, numa fase inicial, na exploração da parte externa do coração e na inserção sucessiva dos 

constituintes que eles iam observando à medida que iam dissecando este órgão. Frisamos também a 

existência de um segmento exemplificativo na clarificação do termo “septo cardíaco”, como um 

músculo que divide o coração, que é caraterístico dos textos de divulgação científica, mas não 

sabemos se a sua utilização foi intencional e consciente. 

Com base nesta análise, consideramos que esta tarefa não permitiu a aplicação das caraterísticas 

deste género textual, uma vez que um guião científico possui caraterísticas muito próprias, que não 

dispensam a utilização de segmentos temporais, porque define processos que são sistemáticos. Assim 

sendo, esta atividade não nos permitiu clarificar, nem avaliar, os conhecimentos adquiridos sobre o 

estudo de textos de divulgação científica. Com estes resultados, optámos por restruturar o nosso plano 

inicial, e não analisando as bandas desenhadas como um instrumento de divulgação científica, porque 

poderíamos estar a dificultar a consolidação de alguns conhecimentos que, como acabámos de 

evidenciar, ainda não estavam bem consolidados. 

2.3 Terceira sessão: análise e correção de um guião científico 

No primeiro momento da aula, destinado a uma revisão de algumas caraterísticas dos textos de 

divulgação científica, os alunos conseguiram enumerar algumas marcas deste género textual, fazendo 

uma comparação com os textos narrativos. Neste momento, eles fizeram referência à objetividade da 

informação trabalhada, à ausência de personagens e de um narrador e à inexistência de marcas 

temporais e espaciais. Ora, se eles mostraram reconhecer estas marcas, porque não foram capazes de 

as introduzir no guião científico? A resposta a esta pergunta, na nossa opinião, tem a ver, sobretudo, 

com o objeto que quisemos criar com a turma, que não era o mais apropriado para aplicar as marcas 

textuais estudadas. Num guião não há necessariamente um explicação de um determinado objeto ou 

tema, mas sim uma representação de sequências e etapas que devem ser atendidas para chegar a um 

objetivo. Deste ponto de vista, algumas das marcas que não foram respeitas na textualização do guião 

não foram, propriamente, resultado da ausência de conhecimentos por parte dos alunos, mas sim, da 
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natureza do texto que fora pedido. Apesar desta constatação, achámos que poderíamos utilizar estes 

instrumentos para entender melhor as caraterísticas estudadas, aproximando-nos o mais possível do 

objetivo pretendido. Sendo assim, e utilizando um exemplar, fomos identificando, com a turma, alguns 

aspetos que deveriam ser melhorados: 

 

Figura 8 - Análise do guião científico 

Tendo em conta que a primeira caraterística referenciada pelos alunos fora a ausência de um 

narrador, pedimos aos alunos que refletissem e considerassem a presença de marcas pessoais no 

guião. Neste sentido, os alunos concordaram que fora utilizado um narrador participante (eles próprios 

que contavam a sequência das ações), com a utilização de verbos na 1.º pessoa do plural, como foi o 

caso das palavras “recebemos” e “marcámos” e com a utilização de um pronome pessoal, logo no 

início, “Nós”. Quanto à presença de personagens e de localizadores no espaço, concluímos que não 
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foram consideradas nenhumas destas características narrativas; contudo, verificávamos a presença de 

algumas marcas temporais (“em primeiro lugar” e “depois”), que apesar de não fazerem parte deste 

género textual, faziam sentido na produção deste guião, uma vez que ajudavam a entender como se 

realizava o procedimento, não sendo possível, desta forma, a sua total eliminação. Aqui surgiu um dos 

grandes problemas da nossa intervenção: se queremos construir um texto com marcas e caraterísticas 

do género expositivo, não podemos utilizar um guião como um 

exemplo máximo porque, apesar de incorporar muitas das 

características deste género, inclui também outras marcas que 

não fazem parte do mesmo. 

Constatados estes indicadores, tentámos criar um guião 

(Anexo N) que se aproximasse das marcas textuais pretendidas 

Abaixo seguem-se as alterações que foram realizadas no texto, 

em grande grupo, e que deram origem ao guião, que será introduzido no moodle da escola e que 

poderá servir outras turmas e outras atividades: 

 

Procedimento: 

      

 

 

 

 

 

 

 

No texto reformulado, os alunos acharam importante alterar os verbos, que se encontravam na 1.º 

pessoa do plural, para a 3.º pessoa do singular, de modo a dissipar com as marcas pessoais que 

existiam. No que toca às marcas temporais, e como fora já justificado, estas teriam que se mantém 

Fotografia 9- Revisão do guião científico "Como 
dissecar um coração" 

 Em primeiro lugar, é preciso distribuir o material: luvas, saco de plástico para 

cobrir o tabuleiro, papel higiénico, vareta (uma espécie de pau de vidro), pinça, agulha, 

bisturi (uma faca pequena com uma lâmina bem afiada), e uma tesoura para cortar o 

coração. 

 De seguida, observa-se as artérias e as veias (tubos onde é transportado o 

sangue) com a vareta e a pinça. Continuando a experiência, é possível ver o interior do 

coração com a ajuda do bisturi, da agulha, da tesoura e da pinça. No interior do coração 

observa-se o septo cardíaco (uma linha vertical constituída por músculo que separa os 

lados do coração), os ventrículos direito e esquerdo e as aurículas direita e esquerda 

(uma espécie de cavidades). 
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para ajudar o leitor no seguimento deste processo. As grandes mudanças refletem a inserção de 

segmentos exemplificativos que no outro texto não existiam e que permitiam a compreensão dos 

termos científicos utilizados. Tendo em conta que este trabalho seria aplicado no moodle da escola, a 

turma teria de se consciencializar que a sua leitura poderia ser dificultada se o leitor em causa 

desconhecesse os termos aqui utilizados, portanto foi necessário explicar, numa linguagem comum, 

termos técnicos aqui introduzido. Neste sentido, os alunos desenvolveram uma explicação dos termos, 

que até ao momento da exploração e dissecação do coração, desconheciam: a primeira palavra a ser 

esclarecida foi a vareta, que eles compararam a um “pau de vidro”, seguindo-se o bisturi, que diziam 

parecer-se com “uma faca” bem afiada. Neste momento, podemos considerar que os alunos fizeram 

uma associação dos aspetos comuns dos seus quotidianos para assegurar a compreensão de muitos 

dos termos utilizados. Este processo é muito importante para a aquisição de novos vocábulos, 

principalmente nos alunos em que a apreensão de novos conhecimentos é dificultada pelas próprias 

caraterísticas pessoais e do meio em que estão inseridos. Outro dos exemplos referidos foi a 

associação dos termos “artérias” e “veias” a tubos e a comparação de “aurículas e ventrículos” a 

cavidades. A imagem que a turma criou do septo cardíaco é, no nosso parecer, a mais complexa 

porque os alunos não fizeram uma associação a um objeto usual, mas utilizaram uma definição muito 

mais científica considerando-o como um “músculo” que permitia fazer a divisão do órgão. 

 

2.4 Quarta sessão: produção de um texto de divulgação científica sobre os pulmões 

Nesta sessão, organizámos um trabalho de pares que exigiu 

uma grande concentração e o domínio das competências de 

seleção e síntese de informação, textualização e revisão. Numa 

análise final, considerámos que a dinâmica de trabalho de pares 

facilitou o processo de produção de textos muito diferentes que 

asseguravam as principais caraterísticas dos textos de divulgação 

científica. Temos consciência de que o trabalho desenvolvido só 

foi possível porque a turma tinha vindo a ser estimulada a 

produzir trabalhos a este nível, ou seja, existia uma grande 

pressão dos professores na realização de trabalhos nos 

computadores, justificando assim a facilidade que eles 

Fotografia 10 - Trabalho a pares na produção 
do texto de divulgação científica 
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demonstravam em manusear o word, e no trabalho de pequenos grupos, de uma forma autónoma. 

Neste processo, e ao contrário de que acontecia nas outras aulas, os alunos raramente pediram ajuda 

ao docente, verificando-se, assim, que a turma tinha entendido qual o intuito desta atividade e quais os 

aspetos que teriam de ser visíveis nos textos produzidos. O processo de revisão foi auxiliado pelo 

mecanismo de correção automática e, em alguns dos casos, pela nossa ajuda para a reformulações de 

frases inadequadas. São apresentados dois exemplos construídos: 

O Pulmão 

O pulmão é um órgão que tem aproximadamente 25 cm de comprimento e 

pesa 700g e faz parte de um sistema respiratório que é constituído pela 

cavidade nasal, boca, laringe e traqueia. 

Este órgão tem brônquios que se dividem em bronquíolos e estes dividem em 

alvéolos pulmonares. Aqui dá-se a mudança do sangue venoso, que é rico em 

dióxido de carbono, em sangue arterial que é rico em oxigénio.  

O ar entra pelas narinas ou pela boca passando pela traqueia e pelos 

brônquios. Dos 

brônquios, vai para os 

bronquíolos e depois 

chega aos alvéolos 

pulmonares. Aqui termina 

a viagem do oxigénio. 

Este movimento 

involuntário de entrada e 

saída do ar é controlado 

pelo cérebro.  

                           

Como pode 

Como podemos comprovar, este grupo conseguiu aplicar as caraterísticas estudadas na formação 

de um texto de divulgação científica, a partir da utilização de verbos na 3.º pessoa do singular, isento 

de quaisquer marcas pessoais, e pautado por um linguagem padrão que integra alguns termos 

Figura 9 - Texto (1) de divulgação científica produzido sobre os pulmões - "O pulmão" 
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científicos, apresentando uma informação objetiva que tenta explicar a constituição e a função dos 

pulmões. Este trabalho permitiu, de uma forma muito mais clara, avaliar o desenvolvimento de 

competências na produção deste género textual, onde os alunos mostraram-se capazes de iniciar um 

estudo mais intenso neste campo. 

 

O  P u l m ã o  Hu m a no  

O pulmão humano tem aproximadamente 25 cm de comprimento e pesa 700 g, 

apresentando-se como um órgão esponjoso e elástico, em forma de cone de cor rosada, 

protegido pela caixa torácica. 

 O pulmão direito é maior do que o esquerdo porque tem três lóbulos enquanto o esquerdo 

tem dois. Na sua constituição encontra-se brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. 

As fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, vulgarmente 

designados por vias respiratórias também fazem parte do sistema respiratório 

A função deste órgão é fornecer ao nosso sangue oxigénio que é transportado para as 

células do nosso corpo. 

Em cada pulmão existe inúmeros alvéolos pulmonares, pequenos sacos de parede fina, 

revestidos por uma grande quantidade de redes, vasos sanguíneos, que permitem a 

ocorrência de trocas gasosas.  

 

Neste texto, existe um tratamento da informação muito mais complexo que o anterior: se, por um 

lado, foram consideradas todas as caraterísticas estudadas, foram também incorporados alguns 

segmentos exemplificativos, que foram trabalhados na sessão anterior, que permitem a descodificação 

de alguns termos aqui utilizados. A primeira utilização deste segmento serviu para fazer uma 

representação deste órgão, na identificação da forma de cone, da cor rosada e na representação do 

aspeto esponjoso e elástico, permitindo uma visualização quase tátil do pulmão humano ao leitor. O 

mesmo acontece na clarificação dos termos “alvéolos pulmonares”, com a comparação a pequenos 

sacos, e do termo “vasos sanguíneos” como um conjunto de redes. Estes pequenos exemplos 

permitem uma maior acessibilidade da informação científica a um público não especializado, e este 

trabalho deve ser, de facto, fomentado nas escolas e no processo de aprendizagem porque facilita a 

aquisição de um novo vocabulário que é apreendido a partir de situações ou objetos do quotidiano. 

Figura 10 - Texto (2) de divulgação científica sobre os pulmões 
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3. Mediatização dos trabalhos produzidos 

Numa fase final, era desejável que o trabalho dos alunos fosse valorizado e reconhecido por toda a 

comunidade escolar. Esta tarefa permitiu motivar os alunos na concretização das tarefas que foram 

sendo propostas e reconhecer a intencionalidade de todo o empenho e dedicação empregue nos 

diferentes momentos. Neste seguimento, a concretização do poster, no 1.º ciclo, foi a escolha mais 

apropriada para incorporarmos as aprendizagens desenvolvidas no período de intervenção do projeto e 

que lhes daria visibilidade no contexto escolar. Contudo, e verificando o entusiasmo que a turma 

mostrou na manipulação e exploração dos textos O plesiossáurio e A retina, entrámos em contacto 

com o setor editorial da revista Megapower e propusemos a publicação do trabalho sobre a aranha 

viúva negra. Foi com muito entusiasmo que recebemos o aval para a publicação do trabalho na revista 

Quero Saber, n.4 de junho de 2014 (Anexo O). Inicialmente, o objetivo seria que o trabalho fosse 

incorporado na edição Megapower, porque, na nossa opinião, os conteúdos apresentados nesta revista 

estavam mais de acordo com a faixa etária da turma. Contudo, com esta decisão, apresentámos um 

novo olhar sobre o trabalho desenvolvido que no parecer dos elementos da direção merecia um 

destaque numa revista que compreende um público muito mais vasto e especializado, e apresenta 

uma estrutura e um conteúdo científico com um nível de rigor evidente. Esta hipótese permitiu realçar 

o trabalho desta turma e permitiu o contacto a um nível nacional, que nós não estávamos à espera que 

acontecesse. 

No que respeita à parte de mediatização do trabalho desenvolvido no 2.º ciclo, o objetivo inicial 

seria a publicação das bandas desenhadas no contexto escolar todavia, esta proposta não foi possível 

devido às alterações que foram feitas. Considerando ao escasso tempo de que dispúnhamos, não foi 

possível o desenvolvimento de outras tarefas que pudessem cumprir este propósito. Apesar destas 

alterações, conseguimos fazer a publicação do guião científico (Anexo N) no moodle da escola, o que 

estimulou muito o trabalho desta turma e os encorajou nas atividades que se seguiram. 
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De acordo com toda a investigação, realizada no âmbito do estudo dos textos de divulgação 

científica, denotámos a importância de um ensino explícito, sistemático e iniciado na formação do 

aluno no Ensino Básico. A formação de um cidadão que é capaz de aceder, ler e interpretar a 

informação é cada vez mais relevante numa sociedade em que o conhecimento científico é, a toda a 

hora, desenvolvido e atualizado. 

Para este entendimento, é importante a análise e a compreensão das marcas textuais deste 

género, que apresenta uma objetividade na transmissão de um saber científico, e que é organizado a 

partir de uma linguagem-padrão com a utilização de uma terminologia técnico-científica. Neste ato 

comunicativo é possível encontrar várias formas de estruturar o conteúdo que é explorado e que é 

influenciado pelo público-alvo. No que concerne ao público infanto-juvenil, existe, cada vez mais, uma 

preocupação em sensibilizar o contacto com estes textos e intensificar o desenvolvimento de uma 

cultura científica. Para este fim, são utilizadas várias estratégias que permitem atrair e informar este 

público que, por vezes, ainda não possui competências, totalmente desenvolvidas, para ter acesso a 

uma informação mais complexa. Os hipertextos e os modelos híbridos são algumas das estratégias 

utilizadas para esta transmissão de saberes, pois conseguem motivar os leitores, a partir de algumas 

estratégias discursivas, pela combinação de informação verbal e não-verbal e pela própria estrutura 

organizacional, e difundem um conhecimento a partir de uma linguagem mais simplificada, que não 

descura da utilização dos termos científicos que são exemplificados. 

 

1. Conclusões 

O presente projeto de intervenção pedagógica, que tinha como principal finalidade o 

desenvolvimento de competências de leitura e de produção de textos de divulgação científica, foi 

desenvolvido com o intuito de fomentar uma educação científica no Ensino Básico que, do nosso ponto 

de vista, é deficitário neste âmbito. Para a integração deste projeto, foi necessário compreender as 

caraterísticas de cada contexto e delinear um plano que fosse plausível de cumprir e que estivesse de 

acordo com as necessidades e competências dos alunos, assim como os objetivos e orientações da 

tutela. A observação participativa permitiu atender a estas preocupações, possibilitando a definição de 

algumas linhas orientadoras, e consagrou-se como um elemento fundamental na reflexão e análise das 

sessões que foram, posteriormente, implementadas. Para esta análise contribuíram, de igual forma, os 

diálogos com os alunos, os trabalhos produzidos pelas duas turmas, que surgiram como indicadores 
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relevantes do processo, e as nossas reflexões, incorporadas no nosso diário reflexivo. A metodologia 

adotada, de investigação-ação, permitiu, também, desenvolver um trabalho mais consistente devido à 

sua natureza reflexiva e flexível na promoção da mudança de algumas práticas do contexto.  

As dúvidas iniciais quanto às atividades que iríamos desenvolver para dar resposta aos objetivos de 

investigação, os materiais que iríamos utilizar e a forma como articularíamos estas questões com as 

necessidades dos alunos, acompanharam todo este processo de intervenção e de reflexão. Neste 

sentido, e a partir de uma análise inicial, conseguimos compreender as dúvidas das turmas sobre o 

tema proposto e estruturar planos que permitissem o contato e a compreensão deste novo género 

textual em comparação com os textos narrativos (e no caso do 1.º ciclo também do texto instrucional). 

Este confronto tornou-se importante na medida em que permitiu utilizar os conhecimentos já 

adquiridos dos alunos sobre os textos narrativos, e fazer uma análise mais pormenorizadas das marcas 

que queríamos ver analisadas. A utilização de exemplares autênticos, no processo de exploração, foi 

sempre uma preocupação nossa e deve ser, na nossa opinião, transversal a todo o processo de 

aprendizagem, e neste seguimento a utilização de textos da revista Megapower permitiu a exploração 

dos objetivos iniciais, na medida que abrangiam temáticas interessantes com a utilização de uma 

linguagem própria dos textos de divulgação científica que estava adequada às competências dos 

alunos, e fomentou o interesse na leitura destes géneros textuais e no incentivo da alfabetização 

científica. No caso do 2.º ciclo, e apesar dos resultados positivos obtidos no 1.º ciclo, não conseguimos 

incorporar o estudo dos textos desta revista devido à alteração que tivemos de fazer ao plano inicial; 

contudo, foi sempre imprescindível a manipulação de textos de natureza científica e que estavam, 

também eles, adequados às temáticas estudadas e às capacidades da turma.  

De acordo com os resultados obtidos, após a nossa intervenção, concluímos que os alunos 

mostram muito interesse e capacidade de iniciar um estudo de textos de divulgação científica. Apesar 

desta disposição, identificámos algumas dificuldades que foram direcionando o seguimento das nossas 

sessões. Neste sentido, tentámos desenvolver estratégias e práticas distintas que permitissem a 

consolidação de novos conhecimentos e o esclarecimento das dúvidas que foram surgindo. O tipo de 

linguagem utilizado nestes textos foi, sem sombra de dúvida, o aspeto mais marcante deste estudo, 

verificando-se a dificuldade na leitura e articulação de algumas palavras e, consequentemente, na 

extração de significados para a interpretação dos textos trabalhados. Esta constatação foi ainda 

enfatizada ao percebermos que existe um vocabulário, que já era espectável os alunos dominarem, que 

eles ainda não utilizam nem compreendem. A necessidade de envolver os alunos com estes textos 
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faculta o acesso e a apropriação de um novo léxico e capacita o desenvolvimento de competência 

comunicativa e de novas formas de nos relacionarmos com o mundo. Os segmentos exemplificativos, 

que foram marcadamente utilizados nos trabalhos produzidos pelos alunos, facilitaram este processo 

de aquisição de um novo vocabulário, ao aproximarem os termos científicos a uma realidade próxima 

dos alunos e verificámos, numa fase final, que os termos, que outrora se mostraram de difícil 

produção, passaram a ser usados de uma forma natural e consciente. Os trabalhos produzidos são, a 

nosso ver, o produto que nos permitiu avaliar, de uma forma mais consistente, o progresso e o 

desenvolvimento resultante das nossas intervenções. Nesta perspetiva, podemos afirmar que os 

resultados finais foram bastante positivos e exibem uma competência de produção textual onde foram 

considerados os aspetos mais marcantes dos textos de divulgação científica. Se os alunos mostraram 

estar aptos a desenvolver um trabalho a este nível, mesmo tendo em conta o pouco tempo de estudo, 

podemos imaginar os resultados de uma exploração mais sistemática e mais intensa. Por isso mesmo 

é que consideramos que este estudo pode, e deve, ser iniciado na formação inicial dos estudantes, 

ampliando a autonomia de aprender a aprender e manuseamento do conhecimento em função das 

nossas necessidades.  

Em seguimento desta análise, fazemos referência ao caráter interdisciplinar que nos preocupamos 

em seguir. Dada a importância de excluir um ensino compartimentado e utilizar o contributo que cada 

área pode oferecer para o estudo de uma determinada temática, tentámos organizar uma experiência 

onde os alunos puderam incluir muitos dos saberes da área da Matemática, das Ciências Naturais, do 

Português e das competências artísticas para a génese do produto final. Nesta análise, considerámos 

que esta combinação de saberes desenvolveu competências reflexivas e críticas e permitiu um trabalho 

muito mais rico e uma aprendizagem mais eficaz. No que concerne à intervenção no 2.º ciclo, ficámos, 

inicialmente, preocupados com a ideia de os alunos pensarem que o nosso estudo era inserido na área 

das Ciências Naturais, uma vez que fizemos um trabalho articulado com esta área. Contudo, no final 

das intervenções, concluímos que esta organização permitiu à turma entender a intencionalidade do 

trabalho e ter mais confiança e autonomia na elaboração das atividades. Neste sentido, o 

desenvolvimento deste projeto permitiu a aproximação dos alunos a outros géneros textuais e outras 

formas de organização da informação, o desenvolvimento de competências ao nível da leitura e da 

escrita, em especial dos textos de divulgação científica, e competências reflexivas e comunicativas, 

quer pelo trabalho de grupo, quer pelos momentos de diálogo e de discussão em grande turma que 

foram, sempre que possível, incorporados nas sessões. 
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Olhando para o nosso papel de professora-investigadora, foram muitos os momentos em que 

mostrámos dúvidas e receios nas propostas que foram feitas. A preocupação de organizar o espaço de 

acordo com a natureza das atividades, o receio de não cumprirmos os objetivos definidos e de não 

conseguirmos oferecer uma aula estruturada que permitisse a aquisição e desenvolvimento de 

competências foram aspetos que nos inquietaram. Contudo, à medida que fomos desenvolvendo o 

nosso projeto, estas questões foram perdendo intensidade e permitiram-nos focalizar nos aspetos mais 

importantes e na observação das dificuldades que os alunos demonstravam, dos impactos das nossas 

intervenções e da adequação do projeto, que foi sofrendo sempre pequenas alterações. Estas 

alterações fizeram entender, de uma forma situada e consciente, a importância de desenvolver um 

projeto flexível. Esta flexibilidade foi enfatizada, principalmente no 2.º ciclo, devido às caraterísticas 

muito próprias desta turma, que nos desafiaram e permitiam desenvolver capacidades importantes 

para o nosso futuro profissional na prática pedagógica e pela alteração do plano inicial quando 

compreendemos que os materiais usados não foram, na sua totalidade, a melhor opção no 

desenvolvimento do estudo.  

Importa frisar que este projeto teve sempre como base a cooperação e o diálogo entre as 

professoras cooperantes e o professor orientador, que permitiram uma intervenção mais ajustada e 

que auxiliaram nos momentos de incerteza. Os contributos que foram sempre prestados auxiliaram, 

em grande medida, o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, bem como o sucesso desta 

intervenção. 

 

2. Limitações 

Considerando, agora, as limitações do projeto implementado, temos de realçar o pouco tempo que 

tivemos para a implementação do projeto. No que respeita à experiência do 1.º ciclo, tivemos a 

oportunidade de desenvolver um trabalho ao longo de quatro sessões que, apesar de ter permitido um 

trabalho importante, limitaram algumas decisões e a realização de outras atividade que poderiam 

enriquecer muito mais o projeto. No caso do 2.º ciclo, esta restrição foi muito mais notável porque o 

tempo para a implementação foi ainda mais reduzido devido à presença de outros três professores 

estagiários, que também necessitavam de tempo para os seus projetos. O facto de estarmos a 

trabalhar com uma turma do 6.º ano que tinha exames nacionais e, como tal, tinha de se preparar 

para esta fase, maximizando, o mais possível, o trabalho nas áreas de Português e Matemática, 
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dificultou ainda mais este processo. Esta limitação temporal também teve repercussões na preparação 

e seleção dos materiais que foram essenciais para esta abordagem. A necessidade de avaliarmos as 

sessões e os resultados obtidos para a elaboração do plano de aula seguinte requer algum tempo para 

o processo de reflexão e de construção de materiais pertinentes e, neste sentido, foi complicado fazer 

uma gestão do tempo e uma gestão das tarefas que tinham que ser constantemente realizadas 

(produção dos planos de aula, as reflexões sobre as intervenções, a preparação de materiais e a 

análise dos resultados obtidos). Por outro lado, fazemos referência à importância de alargar o número 

de ciclos de investigação para intensificar o estudo, planeando novas situações, e desenvolver um 

projeto muito mais articulado e sistemático. 

 

3. Recomendações 

De acordo com os resultados obtidos, compreendemos a necessidade de dar continuidade a este 

trabalho, tanto nos espaços escolares como fora destes. A urgência de sensibilizar a restante 

comunidade educativa para esta temática é fundamental e existem várias estratégias que facilitam esta 

interligação. No caso do 1.º ciclo, e com a publicação do trabalho na revista Quero Saber, verificámos 

que os pais, os outros docentes e as restantes turmas ficaram entusiasmados com os resultados 

obtidos, mostraram-se interessados em dar continuidade a este estudo e de utilizar estes textos para 

atividades futuras. Como não foi possível desenvolver um estudo das bandas desenhadas, gostaríamos, 

numa situação futura, desenvolver um trabalho articulado a este nível e compreender o impacto do 

estudo.  

Numa última recomendação, e que surge como uma ideia que emergiu espontaneamente, 

poderíamos optar por fazer um estudo sobre as questões que a escola gostaria de ver desenvolvidas, a 

partir da realização de um questionário, onde os alunos passariam a ser encarados como 

investigadores, pois teriam de desenvolver uma pesquisa, organizar os dados e materializar, numa fase 

final, o processo investigativo através de um texto de divulgação científica que poderia ser introduzido, 

semanalmente ou mensalmente, no moodle ou no jornal escolar. 
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Anexo A 

  

 

Textos de divulgação científica 

1. Já leste algum texto numa revista, jornal ou até mesmo no teu manual, que 

explicasse fenómenos da ciência ou da tecnologia (textos de divulgação 

científica)? 

 

o Não 

o Sim 

 

2. Na tua opinião, quem é o responsável pela descoberta ou exploração dos temas que são 

apresentados nos textos de divulgação científica? 

 

o Um cientista 

o Um jornalista 

 

3. E quem será, então, o responsável pela publicação (escrita) dos assuntos tratados neste tipo 

de texto? 

 

o Um cientista 

o Um jornalista 

 

4. Qual achas que é a finalidade/função dos textos de divulgação científica?  

 

o Dar instruções ao leitor 

o Contar uma história 

o Informar o leitor sobre determinados fenómenos 

 

5. Quanto ao vocabulário do texto, é utilizado: 

 

o um vocabulário mais científico 

o um vocabulário comum e próximo do quotidiano 

 

6. Será que estes textos possuem a mesma estrutura que uma história ou um conto? 

 

o Sim 

o Não 

Nome:__________________________________________________________________________ 

Data:___________________________________________________________________________

_______ 
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Anexo B 

 

Texto A – O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá 

Em torno era a Primavera, o sonho de um poeta. O Gato Malhado teve vontade de 

dizer algo semelhante à Andorinha Sinhá. Sentou-se no chão, alisou os bigodes, apenas 

perguntou: 

- Tu não fugiste com os outros? 

- Eu? Fugir? Não tenho medo de ti, os outros são todos uns covardes… Tu não me 

podes alcançar, não tens asas para voar, és um gatarrão ainda mais tolo do que feio. E 

olha lá que és feio… 

- Feio, eu? 

O Gato Malhado riu, riso espantoso de quem se havia desacostumado de rir, e desta 

vez até as árvores mais corajosas, como o Pau Brasil – um gigante – estremeceram. Ela 

o insultou e ele a vai matar, pensou o velho Cão Dinamarquês. 

 (O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá- uma história de amor; pg.41) 
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Anexo C 

 

Texto B – Receita de bolo de cenoura 

 

Bolo de Cenoura 

 

Ingredientes 

1 copo de óleo 

3 ovos 

3 a 4 cenouras médias 

2 copos de açúcar 

2 copos de farinha de trigo 

 

Modo de Preparação 

Coloque as cenouras num liquidificador até ficarem bem trituradas 

Entretanto, à parte, coloque os ovos, o açúcar, a farinha de trigo e o óleo numa bacia 

até ficar tudo muito bem misturado 

Junte a este preparado as cenouras trituradas e volte a mexer 

Prepare uma forma, untando-a com manteiga, e leve ao forno por, aproximadamente, 

40 minutos 
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Anexo D 
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Anexo E 

Em busca de algumas caraterísticas dos textos narrativos, 

instrucionais e de divulgação científica 

 

 

 

 

 

Leiam atentamente os textos presentes e, em grupo, tentem encontrar as respostas às 

questões que aqui se encontram. 

 

1. Será que todos os textos que lemos no nosso dia a dia têm personagens? Para podermos 

responder a esta questão vamos investigar! Com a ajuda do teu grupo vamos observar os textos 

que tens na mesa e vamos circundar/sublinhar as personagens presentes.  

 

 

 

1.1 Após a vossa investigação já são capazes de completar a seguinte afirmação: 

O nosso grupo concluiu que os textos que possuem personagens são os textos __________ 

(narrativos/instrucionais/ de divulgação científica) 

 

 

 

Boa! Agora já fomos capazes de encontrar uma caraterística para este género textual. Vamos à 

nossa folha de pistas e vamos registar a nossa descoberta! 

 

 

Escola EB 1 Do Bairro da Misericórdia 

Nome dos elementos do grupo: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Data:_______________________________________________________________________________ 
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2. Agora vamos olhar para os textos A (textos narrativo) e C (texto de divulgação científica). Proponho-

vos a seguinte tarefa: vamos retirar três verbos de cada texto e vamos descobrir em que tempo e 

em que pessoa estes se encontram! 

Uma pequena pista só para vocês: Para esta atividade o grupo tem que descobrir se os verbos 

que escolheram estão no Passado, Presente ou no Futuro.  

 

Texto A 

Verbos Tempo Pessoa 

   

   

   

 

 

2.1 Após esta atividade o grupo já está preparado para afirmar: 

 

Nos textos narrativos encontramos verbos que se encontram no _________________ e nos 

textos de divulgação científica podemos encontrar verbos no _____________ e no 

____________.  

 

Muito bem! Já encontramos uma outra pista. Vamos registá-la na nossa ficha de pistas. 

 

 

3. Como vocês já estudaram, as frases apresentam um tipo de acordo com a intenção de quem a 

usa. Neste modo, podemos considerar as frases declarativas, frases interrogativas, exclamativas e 

imperativas. De acordo com os textos vamos pensar e pintar o tipo de frases mais utilizado para 

cada um deles 

 

 

No texto narrativo as frases presentes são, na sua maioria, do tipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto B 

Verbos Tempo Pessoa 

   

   

   

   

Declarativas Interrogativas Exclamativas Imperativas 
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No texto de divulgação científica as frases são do tipo: 

 

 

 

 

 

Nos textos instrucionais são utilizados frases do tipo: 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Vamos analisar um pouco mais os nossos textos! Neste ponto, proponho ao grupo que 

selecionem, em todos os textos, as palavras que desconhecem.  

 

Texto Narrativo Texto Instrucional Texto de Divulgação Científica 

   

   

   

   

   

 

 

 3.1 Qual foi o texto onde encontraram mais palavras desconhecidas?  

 R: ________________________________________________________ 

 

  

 

 

Agora não se 

esqueçam! 

Registem as vossas 

conclusões. 

Declarativas Interrogativas Exclamativas Imperativas 

Declarativas Interrogativas Exclamativas Imperativas 
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3.2 Fantástico, estamos quase a encontrar a nossa quarta pista! Para tal vamos construir a nossa 

conclusão sobre o vocabulário utilizado nos textos de divulgação científica e registá-lo. 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

4. Chegamos à última questão: Qual será a finalidade ou função de cada texto? 

 

Finalidade  Texto  Género textual 
Divulgar o 

conhecimento 
acerca do saber 

científico 

 
Texto A 

Texto 
Instrucional 

Narrar/contar 
uma história que 
pode ser real ou 

imaginária 

 
Texto B 

Texto de 
divulgação 
científica 

 
Dar instruções 

ao leitor 
 

 
 

Texto C 

 
Texto narrativo 

 

 

Conseguiste! Agora já temos todas as pistas necessárias. És um grande detetive! 

 

 

 

 

Os textos de 

divulgação 

científica 

utilizam 

Um vocabulário comum e 

próximo do quotidiano 

Um vocabulário mais 

científico 

Só símbolos e imagens 
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Anexo F – Imagem da aranha viúva negra 
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Anexo G - Bilhete de Identidade da aranha viúva negra 
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Anexo H – O Plesiossáurio 
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Anexo I – Boletim de voto 
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Anexo J 

Textos de divulgação científica 

Questionário sobre os conhecimentos adquiridos 

7. Já leste algum texto numa revista, jornal ou até mesmo no teu manual, que 

explicasse fenómenos da ciência ou de tecnologia (textos de divulgação 

científica)? 

 

o Não 

o Sim 

o Não sei 

 

8. Na tua opinião, quem é o responsável pela descoberta ou exploração dos temas que são 

apresentados nos textos de divulgação científica? 

 

o Um cientista 

o Um jornalista 

o Não sei 

 

9. E quem será, então, o responsável pela publicação (escrita) dos assuntos tratados neste tipo 

de texto? 

 

o Um cientista 

o Um jornalista 

o Não sei 

 

10. Qual achas que é a finalidade/função dos textos de divulgação científica?  

 

o Dar instruções ao leitor 

o Contar uma história 

o Informar o leitor sobre determinados fenómenos 

 

11. Quanto ao vocabulário do texto, é utilizado: 

 

o um vocabulário mais científico 

o um vocabulário comum e próximo do quotidiano 
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12. Com base nos textos estudados (“A retina” e o “Plesiossáurio”) concluímos que estes se 

apresentam em forma de: 

 

o hipertexto 

o poema 

o narrativa 

 

 

13. Nos textos de divulgação científica podemos encontrar personagens? 

 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

14. Será que estes textos possuem a mesma estrutura que uma história ou um conto? 

 

o Sim  

o Não 

 

15. Qual é o tipo de frase que domina neste género textual? 

 

o Frase interrogativa 

o Frase declarativa 

o Frase exclamativa 

 

16. Relativamente aos verbos, em que pessoa estes se encontram? 

 

o Na primeira pessoa do singular 

o Na segunda pessoa do singular 

o Na terceira pessoa do singular 
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Anexo K – O coração humano 

O coração Humano 

 

O coração humano é o órgão que bombeia o sangue para todo o corpo através do sistema 

circulatório. Nos seres humanos, o coração é aproximadamente do tamanho de um punho grande e 

pesa entre 250 e 350 gramas.  

Neste órgão podemos identificar alguns constituintes importantes que ajudam na sua função: o 

miocárdio, um músculo cardíaco que permite ao coração contrair-se e relaxar-se, o pericárdio, tecido 

que reveste este músculo e quatro cavidades (duas aurículas e dois ventrículos). A parte esquerda do 

coração está separada do seu lado direito devido à existência de uma parede chamada septo cardíaco 

que impede que o sangue que circula no lado esquerdo do coração se misture com o que circula no 

seu lado direito. Neste sentido, do lado direito, o coração bombeia sangue carente de oxigénio, 

proveniente dos tecidos para os pulmões onde é oxigenado (troca de dióxido de carbono por oxigénio), 

e do lado esquerdo recebe o sangue oxigenado dos pulmões, impulsionando-os, através das artérias, 

para todos os tecidos do organismo. 
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Anexo L – O coração do alfaiate 

O coração do alfaiate 

 

O velho alfaiate tinha dedicado toda a sua vida a coser fatos e vestidos luxuosos para os 

senhores e as senhoras do palácio. Mas, apesar de as suas mãos terem costurado as peças mais 

bonitas do reino, nunca havia posto nelas o seu coração. Depois de uma vida inteira a coser, o velho 

alfaiate sentia um vazio imenso; precisava de mudar de ares, sentir que dentro do seu peito um 

músculo fazia pum-pum. 

Ao amanhecer, enquanto o palácio dormia depois de uma grande festa, abandonou a sua casa 

sem olhar para trás. Como única bagagem escolheu o cofre onde guardava os seus instrumentos de 

trabalho (…). Caminhou durante dois dias em direção ao noroeste, até que chegou a uma aldeia 

situada numa planície árida. Não havia rios nem fontes mas os habitantes oferecem-lhe água em 

abundância para matar a sua sede. Entre gole e gole, o velho alfaiate perguntava-se onde é que aquela 

gente iria buscar a água. 

 Na manhã seguinte, a sua curiosidade foi satisfeita. Todos os dias, antes de amanhecer, 

mulheres, meninas e meninos caminhavam descalços durante várias horas até à nascente mais 

próxima. O caminho de regresso, sob o sol do meio-dia, era longo e difícil. Os que percorriam, ficavam 

com os pés magoados. O sofrimento daquela gente fez palpitar o coração do alfaiate. Tinha chegado o 

momento de trabalhar. (…) 

 

 

 

 

Texto de Txabi Arnal 
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Anexo M . Textos de divulgação científica sobre os pulmões 

O pulmão Humano 

Os pulmões do ser humano são órgãos do sistema respiratório responsáveis por 

oxigenar o sangue e eliminar o dióxido de carbono do corpo.
 
São constituídos por dois órgãos 

em forma piramidal, de consistência esponjosa, medindo mais ou menos 25 centímetros de 

comprimento que localizam-se dentro da caixa torácica.
 

Os pulmões humanos são divididos em segmentos denominados por "lóbos": o pulmão 

esquerdo possui dois lóbos e o direito possui três.
 

O pulmão direito é o mais espesso e mais largo que o esquerdo e é também um pouco 

mais curto pois o diafragma é mais alto no lado direito para acomodar o fígado.  

Os pulmões são compostos de brônquios que se dividem dando origem a tubos cada 

vez mais finos designados por bronquíolos, que por sua vez se ramificam mais dando origem 

a alvéolos pulmonares. Os alvéolos totalizam-se num total de 4 milhões e são estruturas 

semelhantes a sacos que se formam no final de cada bronquíolo . Nos alvéolos ocorre as 

trocas gasosas ou hematose pulmonar entre o meio ambiente e o corpo, com a entrada 

de oxigênio na para o sangue e saída do gás dióxido de carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1 - Constituição do pulmão 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_respirat%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADgado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B4nquios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bronqu%C3%ADolos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo_pulmonar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hematose_pulmonar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sangue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
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Os pulmões 

Os pulmões são órgãos esponjosos e elásticos formados por milhões de alvéolos que 

se enchem de ar. Têm aproximadamente 25 cm de comprimento e 700 g de peso. O pulmão 

direito é maior em largura que o esquerdo, por apresentar  três lóbulos (o esquerdo tem dois), 

mas é mais curto em altura, pois no lado direito o fígado está presente, fazendo com que 

o diafragma fique mais elevado.  

Estes órgãos estão fixados no pericárdio, através de ligamentos pulmonares, e 

à traqueia e a sua principal finalidade é fornecer, ao nosso sangue, oxigênio que é 

transportado para as células do corpo. Os demais órgãos respiratórios  têm a função de 

encaminhar o ar aos pulmões permitindo a conversão do sangue venoso (sangue pobre em 

oxigênio e rico em dióxido de carbono) em sangue arterial (sangue rico em oxigênio). 

Neste sentido, o ar inicia um caminho complexo, entrando pelas narinas (ou pela 

boca), passando pela traqueia e pelos brônquios (pequenos tubos). A partir dos brônquios o ar 

é levado para outras regiões pulmonares. Este movimento involuntário de entrada e saída do 

ar é controlado pelo cérebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/anatomia-humana/diafragma/
http://www.infoescola.com/anatomia-humana/pericardio/
http://www.infoescola.com/anatomia-humana/traqueia/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/oxigenio/
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Anexo N – Guião científico “Como dissecar um coração” 

 

Como dissecar um coração 

 

Material necessário: 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                 

 

Procedimento: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coração de porco; 
 

 Tabuleiro; 
 

 Saco de plástico 
 

 Papel higiénico 
 

 Luvas 
 

 
 
 

 Pinça 
 

 Vareta 
 

 Agulha 
 

 Bisturi 
 

 Tesoura 
 
 

 
 Em primeiro lugar, é preciso distribuir o material: luvas, saco de plástico para cobrir 

o tabuleiro, papel higiénico, vareta (uma espécie de pau de vidro), pinça, agulha, bisturi 

(uma faca pequena com uma lâmina bem afiada), e uma tesoura para cortar o coração. 

 De seguida, observa-se as artérias e as veias (tubos onde é transportado o sangue) 

com a vareta e a pinça. Continuando a experiência, é possível ver o interior do coração com 

a ajuda do bisturi, da agulha, da tesoura e da pinça. No interior do coração observa-se o 

septo cardíaco (uma linha vertical constituída por músculo que separa os lados do 

coração), os ventrículos direito e esquerdo e as aurículas direita e esquerda (uma espécie 

de cavidades) 
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Anexo O 

 



136 
 

 

 


	Página 1
	Página 2
	Página 3

