
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
“Aparelhei o barco da ilusão 
E reforcei a fé de marinheiro. 
Era longe o meu sonho, e traiçoeiro 
O mar... 
(Só nos é concedida 
Esta vida 
Que temos; 
E é nela que é preciso 
Procurar 
O velho paraíso 
Que perdemos). 
Prestes, larguei a vela 
E disse adeus ao cais, à paz tolhida. 
Desmedida, 
A revolta imensidão 
Transforma dia a dia a embarcação 
Numa errante e alada sepultura... 
Mas corto as ondas sem desanimar. 
Em qualquer aventura, 
O que importa é partir, não é chegar.” 

 
Miguel Torga, Viagem 
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RESUMO 

 

 

 

O estudo pretende dar resposta ao seguinte problema central: “Será que se 
verificam melhorias dos níveis de criatividade e de pensamento crítico quando os 
alunos realizam actividades de ensino-aprendizagem que apelam para o 
desenvolvimento da criatividade e do pensamento crítico?”. 

 Trata-se de um estudo de design quase-experimental / grupo controlo-grupo 
experimental / pré-teste-pós-teste / grupos não aleatórios. As observações foram 
realizadas num colégio particular da região do concelho de Lisboa e nele participaram 
alunos de duas turmas de Ciências Físico-Químicas do 8º ano de escolaridade. 

Com este trabalho não se pretendeu apenas fazer uma medição dos níveis de 
criatividade e de pensamento crítico dos alunos. Um dos grandes objectivos deste 
trabalho consistia na elaboração e implementação de materiais didácticos passíveis de 
ser utilizados em sala de aula como promotores de criatividade e pensamento crítico. 

Foram seleccionadas sete actividades que integraram um programa de 
intervenção que foi implementado durante um período lectivo no grupo experimental. 
Antes e depois do programa de intervenção foram administrados testes de medição de 
pensamento criativo (Teste de Pensamento Criativo de Torrance) e testes de medição 
de pensamento crítico (Teste de Pensamento Crítico de Cornell - Nível X). A análise dos 
resultados obtidos no pré-teste permitiu constatar que os dois grupos eram 
equivalentes no que diz respeito aos níveis de Criatividade e de Pensamento Crítico. 

Após a conclusão do estudo verificou-se que não se registaram melhorias 
estatisticamente significativas nos níveis de pensamento criativo e crítico dos alunos 
envolvidos no estudo. Verificou-se contudo que o nível de pensamento crítico dos 
alunos do grupo experimental no aspecto assumpções aumentou significativamente. 

 O estudo permitiu a reflexão sobre a importância da promoção da Criatividade e 
do Pensamento Crítico através das práticas lectivas dos professores e concluir sobre a 
necessidade de formação de professores no que diz respeito à concepção e 
implementação de materiais didácticos. 

 
 
 

Palavras-chave: Didáctica das Ciências. Criatividade. Pensamento Crítico. Teste de 
Pensamento Criativo de Torrance. Teste de Pensamento Crítico de Cornell - Nível X. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present study seeks to answer the following central problem: “Are there 
improvements of the levels of creativity and critical thinking when pupils perform 
teaching-learning activities that call for the development of creativity and critical 
thinking?”. 

It is a study of quasi-experimental design/ control group-experimental group/ 
pre-test-post-test/ non-random groups. The data were collected in a private school 
localized in central Lisbon and involved pupils of two classes of Physics and Chemistry 
of the 8th grade. 

The purpose of this work consisted in the development and implementation of 
didactic materials to be used in the classroom as promoters of creativity and critical 
thinking and in the measurement of the levels of creativity and critical thinking of the 
pupils involved. 

Seven activities were selected and incorporated in an intervention programme 
that was implemented during a school term in the experimental group. At the 
beginning and at the end, tests measuring creativity (Torrance Test of Creative 
Thinking) and critical thinking (Cornell Critical Thinking Test, Level X) were 
administered. Analysis of the results obtained in the pre-test revealed that the two 
groups were equivalent in respect of levels of creativity and critical thinking as well as 
critical thinking aspects. 

After the end of the study it was found that there were no statistically significant 
improvements in the levels of creative and critical thinking of pupils involved in the 
study. It was noted, however, that the level of the critical thinking aspect, 
assumptions, increased significantly in the experimental group. 

This study allowed to reflect on the importance of promoting creativity and 
critical thinking through the teachers’ practices and conclude on the need for training 
of teachers in relation to the design and implementation of didactic materials. 
 
 
 
Key words: Science Education. Creativity. Critical Thinking. Torrance Test of Creative 
Thinking. Cornell Critical Thinking Test, Level X.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 

“A forma como pensamos afecta a 

maneira como planeamos a nossa vida, os 

nossos objectivos pessoais e as decisões 

que tomamos.” (Baron, 2000) 

 

 

 

1.1. Motivações e convicções 

 

A Lei de Bases do Sistema Educativo Português (2005) dá especial atenção ao 

papel que o pensamento crítico e a criatividade têm na formação de um indivíduo. 

Neste documento podemos ler:  

A educação promove o desenvolvimento do espírito democrático e 

pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo 

e à livre troca de opiniões, formando cidadãos capazes de julgarem 

com espírito crítico e criativo o meio social em que se integram e de 

se empenharem na sua transformação progressiva. 

É reconhecida a importância e a necessidade da Criatividade e do Pensamento 

Crítico e o papel que a escola pode desempenhar na sua identificação e 

desenvolvimento, mas a realidade está ainda longe de ser esta. Pelo contrário, ao 

apresentar-se a maior parte das vezes na escola o conhecimento como um dado 

adquirido e não como o produto dum esforço criativo e, ao pedir aos alunos tarefas 

que não lhes permitem exercitarem quer a Criatividade, quer o Pensamento Crítico, a 

escola premeia o “bom aluno”, mas que não será necessariamente criativo e crítico 

(Oliveira, 1992). Em contrapartida, é possível que um aluno que apresenta as 

características descritas, dificilmente possa sentir-se inserido na escola e corresponder 

de forma adequada aos padrões que a escola tem de bom aluno. 
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A necessidade e importância de uma Educação em Ciências promotora do 

pensamento criativo e crítico dos alunos, mediante a utilização de estratégias de 

aprendizagem, activas e em contextos reais, constitui a principal razão que levou à 

elaboração deste estudo. 

 

 

1.2. Contexto do estudo 

 

O ensino das ciências assume um papel estratégico no mundo actual (Husén & 

Hall, 1992). A sobrevivência das nações passa pelo fomento da inovação tecnológica, 

cujo substrato é precisamente a promoção da Ciência e, por conseguinte, da 

investigação científica. Porém, o ensino científico é também importante para a 

população em geral, fundamentalmente por duas razões: 

(1) Por representar o suporte de cultura imprescindível para o fomento de 

valores como a saúde pessoal e colectiva, ou a preservação do meio 

ambiente; 

(2) Pela formação dum espírito científico ser imprescindível para se poder 

contar com pessoas curiosas, habituadas a procurar novas questões, a 

resolver problemas, a pensar criticamente e de forma aberta. Esta é uma das 

chaves para se conseguir uma população predisposta a fazer das novas 

tecnologias um elemento do quotidiano. 

A resposta consiste, portanto, em redefinir, efectivamente, o currículo do ensino, 

partindo daquilo que se considere ser o capital mínimo, realmente imprescindível para 

se poder actuar de forma competente na sociedade adulta. É, certamente, um critério 

pragmático, mas é o único que garante uma dotação obrigatória absolutamente 

consentânea com os princípios em que se baseia uma sociedade democrática (Pedró, 

1998). 

Numa sociedade tecnológica e científica, onde cada movimento do homem pode 

ser influenciado pelos produtos da ciência, há, assim, uma genuína necessidade de os 

indivíduos usarem o seu potencial de Criatividade e de Pensamento Crítico.  
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1.2.1. A importância de ser Criativo 

 

Todos nós somos, ou podemos ser, criativos, em maior ou menor grau, se nos for 

dada oportunidade. A criatividade é importante tanto a nível individual como social. 

Individualmente a criatividade é importante no local de trabalho e na vida quotidiana. 

A nível social, a criatividade pode levar a novas descobertas científicas, novos 

movimentos artísticos, novas invenções e novos programas sociais (Lubart, 1994). 

Estimular a criatividade dos alunos é o dever de qualquer professor. A 

criatividade é uma característica de quem regularmente resolve problemas ou define 

novas questões num domínio específico de uma forma considerada nova, e que mais 

tarde é aceite num dado contexto cultural (Gardner, 1996). É pois, um valioso recurso 

para lidar com os desafios da sociedade actual. O professor deve criar, na sua 

disciplina, ambientes propícios ao desenvolvimento global dos alunos. Os 

alunos criativos estarão mais bem preparados para um mundo em acelerada mudança, 

onde podem ter de se adaptar a várias carreiras ao longo da sua vida.  

O desenvolvimento do pensamento criativo não deve ser deixado ao acaso. 

Promovendo a criatividade, os professores podem dar a todos os alunos oportunidade  

para descobrirem e prosseguirem os seus interesses particulares e talentos.  

Para Morris (2006) o ensino criativo pode ser definido de duas formas: primeiro, 

ensinar criativamente, e, segundo ensinar para a criatividade. Para ensinar 

criativamente os professores devem utilizar estratégias imaginativas de forma a tornar 

a aprendizagem mais interessante, envolvente, excitante e efectiva. Ensinar para a 

criatividade implica a utilização de estratégias/recursos com o objectivo de 

desenvolver o pensamento criativo dos alunos.  

 Ensinar com criatividade e ensinar para a criatividade inclui todas as 

características de bem ensinar tais como: motivação elevada, expectativas elevadas, 

capacidade de comunicar e ouvir e a capacidade de motivar, envolver e inspirar. Os 

professores criativos para além das competências específicas da sua área, necessitam 

de técnicas que estimulem a criatividade e aumentem a auto-estima e confiança. 

A investigação sobre a criatividade permite o desenvolvimento de teorias mais 

compreensivas e precisas da criatividade, teorias essas que, em última instância, 

devem procurar estimular a criatividade quotidiana (Bahia, 2007). 
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O ano de 2009 foi designado pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu como o 

“Ano Europeu da Criatividade e Inovação”. Esta decisão visa contribuir para o reforço 

da capacidade de criação e inovação na Europa em geral e apoiar os esforços dos 

Estados-Membros na promoção da criatividade, através da aprendizagem ao longo da 

vida, enquanto motor de inovação e factor essencial do desenvolvimento das 

competências pessoais, profissionais, empresariais e sociais e do bem-estar de todos 

os indivíduos da sociedade (CRIAR, 2009).  

  

1.2.2. A importância de Pensar Criticamente 

 

A rápida expansão do conhecimento científico exige alunos mais capazes de 

localizar e processar esse conhecimento. Numa sociedade tecnológica em rápida 

mudança é difícil prever que conhecimentos os alunos necessitarão, ou que problemas 

irão resolver, daqui a 20 anos. O que é preciso é saber como adquirir informação e 

competências que lhes sejam úteis durante toda a vida. As capacidades de 

pensamento nunca ficam desactualizadas; ao contrário, permitem-nos adquirir 

conhecimentos, raciocinar com e sobre eles, independentemente do tempo e do lugar 

ou das espécies de conhecimento a que são aplicadas (Cruz & Valente, 1993).   

Para Sprinthall (1991), a estrutura cognitiva dos alunos, permanece inalterada 

pelos conteúdos memorizados, o que é sinónimo de afirmar que esta transmissão de 

informação não contribui para o desenvolvimento afectivo, cognitivo e 

comportamental dos alunos. Desta forma, a escola constitui-se como um solo fecundo 

para a implementação de estratégias que visem o desenvolvimento da capacidade de 

pensar, criticamente sobre a realidade.  

O ensino das ciências deve, assim, fomentar a aquisição de conhecimentos e o 

desenvolvimento de capacidades de pensamento crítico dos alunos que lhes permitam 

enfrentar as mudanças e participar numa sociedade democrática onde as decisões 

pessoais e políticas ligadas à ciência e à tecnologia não são isentas de valores por 

envolverem, muitas vezes, interesses económicos e sociais (Tenreiro-Vieira, 2004).  

Segundo Halpern (1996) o pensamento crítico refere-se ao pensamento 

intencional, racional e dirigido para uma meta podendo essa meta ser a resolução de 

um problema ou uma tomada de decisão. A ênfase nas capacidades de pensamento 
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permite a construção, por parte dos alunos, de uma imagem mais real acerca da 

natureza da ciência e dos trabalhos dos cientistas, uma vez que os processos e os 

produtos da ciência desenvolvem-se pela utilização de capacidades de pensamento 

crítico. Estas capacidades incluem entre outras: formular hipóteses explicativas, fazer 

previsões, planear e conduzir investigações, efectuar observações, tomar decisões com 

base em evidências recolhidas, formular conclusões e comunicar (Tenreiro-Vieira, 

2004). 

O Pensamento Crítico é fundamental para os alunos em geral, no sentido em que 

contribui para uma abordagem científica de vários problemas, nomeadamente sociais 

e humanos. Com efeito, torna possível o uso correcto do conhecimento e a sua 

aplicação a novas situações. Por exemplo, se os alunos gastarem mais tempo, focando-

se num problema ou questão, clarificando a informação disponível, gerando soluções, 

predizendo resultados de cada uma, serão mais bem sucedidos como solucionadores 

de problemas e a tomar decisões (Ennis, 1987). 

 

 

1.3. Objectivos e linhas de acção do estudo 

 

No programa em vigor (2001) para a disciplina de Física-Química do 3º Ciclo do 

Ensino Básico de escolaridade pode ler-se que no final deste ciclo de aprendizagem os 

alunos deverão ter desenvolvido, entre outras, as seguintes competências: 

(i) Analisar, interpretar e avaliar evidência recolhida quer directamente, 

quer a partir de fontes secundárias; 

(ii) Aprender a construir argumentos persuasivos a partir de evidências; 

(iii) Discutir sobre um conjunto de questões pertinentes envolvendo 

aplicações da Ciência e das ideias científicas a problemas importantes para 

a vida na Terra; 

(iv) Planear e realizar trabalhos ou projectos que exijam a participação de 

áreas científicas diversas, tradicionalmente mantidas isoladas. 

Verifica-se que estas competências apelam para capacidades do Pensamento 

Crítico e que requerem Criatividade, mas então que estratégias são possíveis de usar 
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em sala de aula que sejam facilitadoras de os alunos mobilizarem capacidades de 

Pensamento Crítico e Criatividade? 

Com o objectivo de tentar encontrar uma resposta para esta questão surge o 

estudo que serve de base a este trabalho e que tem como problema central: “Será que 

se verificam melhorias dos níveis de criatividade e de pensamento crítico quando os 

alunos realizam actividades de ensino-aprendizagem que apelam para o 

desenvolvimento da criatividade e do pensamento crítico?”. 

Apresentam-se de seguida algumas questões de investigação: 

Q1: Que actividades de ensino-aprendizagem são capazes de desenvolver a 

Criatividade e o Pensamento Crítico de alunos de Física-Química do 8º ano de 

escolaridade? 

Q2: Qual é o nível de criatividade de alunos de Física-Química do 8º ano de 

escolaridade? 

Q3: Será que o nível de criatividade de alunos de Física-Química do 8º ano de 

escolaridade aumenta quando estes aprendem baseados em actividades de 

ensino-aprendizagem que apelam para o desenvolvimento da criatividade 

e/ou do pensamento crítico? 

Q4: Qual é o nível geral de pensamento crítico de alunos de Física-Química do 

8º ano de escolaridade? 

Q5: Será que o nível de pensamento crítico de alunos de Física-Química do 8º 

ano de escolaridade aumenta quando estes aprendem baseados em 

actividades de ensino-aprendizagem que apelam para o desenvolvimento da 

criatividade e/ou do pensamento crítico? 

Q6: Que aspectos de pensamento crítico de alunos de Física-Química do 8º 

ano de escolaridade estarão mais desenvolvidas? 

Q7: Será que quando os alunos de Física-Química do 8º ano aprendem 

baseados em actividades de ensino-aprendizagem que apelam para o 

desenvolvimento da criatividade e/ou do pensamento crítico, desenvolvem 

alguns dos aspectos de pensamento crítico? 

Para dar resposta a estas questões, seguiu-se um desenho quasi-experimental 

grupo controlo-grupo experimental / pré-teste-pós-teste/ grupos não aleatórios.  
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Ao conceber este estudo a investigadora, pretendeu também fazer uma reflexão 

sobre os efeitos que as práticas lectivas têm sobre o pensamento crítico e a 

criatividade dos alunos. Desde o início que se tornou claro que a investigação teria a 

sua expressão em turmas leccionadas pela investigadora de forma a contribuir melhor 

e mais de perto para o seu desenvolvimento profissional. Na verdade, a investigação 

pode ajudar o professor a desenvolver estratégias e métodos para que a sua actuação 

seja mais adequada, bem como, propiciar técnicas e instrumentos de análise da 

realidade, assim como formas de recolha e análise de dados. O contributo da 

investigação é necessário para uma reflexão sistemática sobre a prática educativa com 

o objectivo de a transformar e melhorar. 

 
 

 
1.4. Importância do estudo 

  
Um dos maiores obstáculos ao ensino da Criatividade Pensamento Crítico é, de 

acordo com alguns autores (Beyer, 1984; Young, 1980, citados em Oliveira, 1992), a 

falta de modelos e estratégias úteis para alunos e professores. Como poderá um 

professor, que desconhece e raramente usa o seu potencial de Pensamento Crítico, 

promover as capacidades de Pensamento Crítico dos alunos? E, no caso de conhecer e 

pretender mudar as suas práticas de modo a contemplar o ensino do Pensamento 

Crítico, quais os meios, recursos e apoios de que dispõe para o fazer? 

Focando a atenção do estudo no segundo tópico, constata-se que de facto 

escasseiam os materiais credíveis e passíveis de serem utilizados pelos professores na 

sala de aula, já que a generalidade dos materiais curriculares propostos e 

comercializados reflectem um grande interesse em cumprir primorosamente os 

conteúdos programáticos de uma maneira, no mínimo, inibidora de questões 

inerentes à criatividade e ao pensamento crítico (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000). 

Assim, uma das metas deste estudo foi a pesquisa e selecção de actividades de 

sala de aula que promovessem em simultâneo a Criatividade e o Pensamento Crítico 

dos alunos do 8º ano de Ciências Físico-Químicas. A Criatividade e o Pensamento 

Crítico devem ser vistos como processos mutuamente importantes e colaborantes e 

não como dimensões opostas e que competem entre si. Nenhuma destas formas de 
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pensamento é, por si só, suficiente para promover o pensamento e resolução eficaz de 

problemas. As duas devem ser usadas em harmonia (Isaksen & Treffinger, 1985). 

Neste sentido, este estudo poderá contribuir para o desenvolvimento da 

Didáctica das Ciências, uma vez que reconhecendo o papel que o pensamento criativo 

e o pensamento crítico têm na sociedade actual, foi concebido para averiguar se a 

utilização de estratégias de ensino das ciências, desenvolvidas com base na definição 

de Criatividade de Torrance e à luz da taxonomia de pensamento crítico proposta por 

Ennis, pode constituir uma metodologia adequada para se desenvolver o nível de 

Criatividade e de Pensamento Crítico de alunos do 8º ano de Ciências Físico-Químicas. 

 

 

1.5. Definição de termos 

 

 Quando se escreve sobre Criatividade e Pensamento Crítico são inúmeras as 

definições encontradas na literatura. Assim considerou-se importante indicar as 

definições adoptadas para os conceitos abordados neste estudo. 

 

1.5.1. Criatividade 

 

A definição de criatividade adoptada neste estudo foi a proposta por Torrance 

(1988), assim a Criatividade é encarada como:  

Um processo de se tornar sensível aos problemas, a deficiências, a 

falhas no conhecimento, à falta de elementos, desarmonias e 

assim por diante: identificando a dificuldade; procurando 

soluções, fazendo previsões, ou formulando hipóteses para as 

deficiências; testando e voltando a testar estas hipóteses e, 

possivelmente, modificando e retestando-as e finalmente 

comunicando os resultados. 

Segundo o autor, o nível de Criatividade de um indivíduo pode ser obtido a partir 

da medição de três capacidades mentais que considera responsáveis pelo processo 

criativo. São elas a Fluência, a Flexibilidade, a Originalidade. Define a Fluência como a 



 
 

9 
 

capacidade de pensar num grande número de ideias ou possíveis soluções para um 

problema; a Flexibilidade como a capacidade de pensar em diferentes métodos ou 

estratégias e a Originalidade como a capacidade de pensar em possibilidades únicas ou 

não usuais. 

A definição de Torrance (1988) é única na medida que engloba todo o fenómeno 

criativo desde o detectar um problema até à apresentação dos resultados. A sua 

definição descreve um processo que dá ênfase à experiência pela qual os indivíduos 

usam os seus próprios sentidos para captarem a realidade fresca e espontaneamente. 

Implicitamente inclui também a pessoa criativa - alguém que o possa fazer - e o 

produto criativo - os resultados.  

Talvez, esta definição, seja mais aplicável na sala de aula de ciências do que em 

outras áreas de estudo, já que racionalmente faz paralelo com os processos de 

ciências, tantas vezes descritos, e envolve actividades observáveis por parte do 

indivíduo. 

 

1.5.2. Nível de Criatividade 

 

O nível de criatividade de um aluno ou grupo de alunos corresponde à cotação 

obtida no “Teste de Pensamento Criativo de Torrance – Forma Verbal” de E. P. 

Torrance (1976). 

 

1.5.3. Pensamento Crítico 

 

A definição de pensamento crítico adoptada neste estudo foi a proposta por 

Ennis (1987). Para este autor, a expressão “Pensamento Crítico” é, geralmente usada, 

querendo significar uma actividade prática reflexiva, cuja meta é uma crença ou uma 

acção sensata. Para este autor existem cinco termos-chave - prática, reflexiva, sensata, 

crença e acção - que se podem combinar na seguinte definição operacional: “O 

Pensamento Crítico é uma forma de pensamento racional, reflexivo, focado no decidir 

aquilo em que acreditar ou fazer”.  
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O pensamento crítico envolve um conjunto de disposições, três áreas básicas de 

capacidades de pensamento crítico e uma quarta área de capacidades de estratégias e 

tácticas para usar o pensamento crítico (Ennis, 1987). Para existir pensamento crítico 

é, pois, necessário mobilizar não só um conjunto de capacidades, mas também um 

conjunto de disposições. O Pensamento Crítico envolve disposições e capacidades: as 

disposições dizem respeito aos aspectos mais afectivos, as capacidades referem-se aos 

aspectos mais cognitivos.  

A taxonomia de Ennis (Anexo 1) define operacionalmente o pensamento crítico, 

através de uma taxonomia dos aspectos fundamentais que o compõem. Esta tabela, 

trabalhada e traduzida para português por Oliveira (1992), estrutura-se num conjunto 

de disposições e num conjunto de quatro áreas de capacidades: clarificação 

(elementar e elaborada), suporte básico, inferência e ainda uma área de estratégias e 

tácticas.  

 

1.5.4. Nível de Pensamento Crítico 

 

O nível de pensamento crítico de um aluno ou grupo de alunos corresponde à 

cotação obtida no “Teste de Pensamento Crítico - Cornell (Nível X)” de Robert H. Ennis 

e Jason Millman (1985). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

 

“The one real goal of education is to 

leave a person asking questions.” (Max 

Beerhohm, s.d.) 

 

 

 

2.1. Criatividade 
  

A época em que vivemos tem vindo a colocar, e vai continuar a colocar, 

exigências intensas aos indivíduos, sociedades e governos, as quais só poderão ser 

satisfeitas através do recurso a pessoas criativas e inovadoras (Adams, 2006).  

Martínez (1997), entende que o interesse pelo estudo e desenvolvimento da 

criatividade tem sido acentuado em virtude do progresso e da complexidade que a 

humanidade alcançou no âmbito sócio-económico, nas artes, nas tecnologias e nas 

ciências. A necessidade do desenvolvimento criativo surge em função de mudanças 

intensas advindas da competição globalizada que tem vindo a exigir uma preparação 

do potencial humano para atender a exigência deste novo mercado.  

Mitra (1980) afirma ainda a este respeito: “tem-se agora consciência que para 

uma sociedade ser salva da estagnação e para o indivíduo atingir o seu pleno 

desenvolvimento, qualquer sistema de Educação deve encorajar a criatividade”. 

Tradicionalmente, considerou-se que a criatividade era uma qualidade, ou um 

dom, que somente alguns possuíam. Actualmente os diversos autores que investigam 

neste campo (Alencar, 2004; Csikszentmihalyi, 1997; Sternberg, 1999), parecem 

concordar que se trata de uma capacidade humana universal, que todos possuem em 

maior ou menor grau e que, como todas as capacidades humanas, é susceptível de ser 

desenvolvida. Muitos consideram que o ser humano é por natureza criativo mas tem 

de se desenvolver, tem de crescer, de uma forma progressiva, para que se integre num 

mundo submetido a um processo de mudança contínuo, onde já não basta aprender a 



 
 

12 
 

cultura elaborada, mas também, a demanda de respostas novas e criativas a 

problemas urgentes. 

 

2.1.1. Procurando uma definição de Criatividade 

 

Ao estudar-se a Criatividade como um tópico académico, encontram-se inúmeras 

definições e teorias, quase tantas como o número de autores que se debruçaram 

sobre este tópico. Surgem inclusive autores, para os quais a criatividade é algo 

impossível de definir por palavras (Bohm, 1998). 

Outro obstáculo à definição do conceito de criatividade está relacionado com a 

sua distribuição. Com efeito, há autores que defendem uma distribuição irregular da 

criatividade entre a população, é o caso de Gardner (2000), que diz que “os indivíduos 

altamente criativos realmente parecem levar a sua vida de uma maneira diferente da 

maioria das pessoas” (p. 148). Outros, como Amabile (1996) e De Bono (1995) 

defendem que todos são criativos, embora em graus diferentes. 

Segundo Martins, 2001, “houve alturas em que se entendeu que a expressão da 

criatividade estava ligada a musas inspiradoras…” e identificava-se o criador com o 

louco, pois a criação tinha natureza irracional e o trabalho criativo era visto como 

“uma tentativa de compensar desajustamentos ou como uma entre outras formas de 

expressão de conflitos inconscientes” (Alencar, 1991). Lubart (1994), também refere a 

“intervenção divina” como uma das abordagens mais antigas à criatividade. Segundo 

este autor, a pessoa criativa era vista como um vaso vazio no qual um ser divino iria 

depositar a inspiração. 

As primeiras tentativas científicas de entendimento e de sistematização do 

conceito de Criatividade ocorreram a partir de meados do século XX, sendo que as 

primeiras referências científicas acerca deste assunto são o discurso proferido por 

Guilford, em 1950, na American Psychological Association, no qual o autor alertou para 

a reduzida importância que estava a ser dada ao estudo da criatividade e lançou alguns 

temas que dariam origem a posteriores investigações, tais como a importância da 

descoberta do potencial criativo na infância, as baixas correlações entre a avaliação da 

criatividade e a da inteligência e a baixa fidelidade de testes sobre criatividade 

(Azevedo, 2007). 
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Até Guilford, prevalecia a ideia de que o talento criativo era essencialmente uma 

questão de inteligência. Este autor rejeitou esta linha de pensamento afirmando que 

esta ideia era em larga medida responsável pela falta de progressos a nível da 

compreensão das pessoas criativas (Webberley & Litt, 1980).  

Guilford (1956, 1977), citado por Lubart (1994), introduz a distinção entre 

pensamento convergente e divergente. Assim, para este autor, o pensamento 

convergente é a capacidade de elaborar soluções partindo dos conhecimentos, 

experiências e raciocínios lógicos, sendo orientado em direcção a uma resposta que 

surge como a melhor, a mais correcta e eficaz. É um pensamento dominado pela lógica 

e objectividade em que dominam as operações mentais de tipo lógico-dedutivo. 

Por outro lado o pensamento divergente traduz a capacidade de pensar, de 

explorar mentalmente soluções originais. Implica a exploração cognitiva de várias 

soluções diferentes e inovadoras para o mesmo problema. Neste tipo de pensamento 

predomina a intuição sobre as operações mentais de tipo lógico-dedutivo que 

caracterizam o pensamento convergente. 

A criatividade está intimamente ligada ao pensamento divergente (Pérez, 2007), 

manifestando-se nas mais diversas actividades humanas: desde a resolução inovadora 

de um problema que ocorra no dia-a-dia, até à produção científica, artística, política, 

etc.  

Para Guilford, a originalidade, a fluidez e a flexibilidade são algumas das 

características do pensamento criativo. Assim, a originalidade é a característica 

fundamental do pensamento criativo, consistindo na produção de algo novo, na 

descoberta de novas soluções, novas formas e novas expressões; a fluidez é a 

capacidade para imaginar e produzir muitas respostas para um problema ou situação, 

implicando uma grande mobilidade do pensamento; A flexibilidade resulta das 

características anteriores, sendo um pensamento versátil, flexível que permite a 

descoberta de várias soluções para um problema correndo-se o risco de se cometerem 

erros quando se apresentam várias propostas. 

As várias definições de Criatividade podem agrupar-se em três categorias que 

focam, respectivamente, a pessoa, o processo e o produto. 

As definições de criatividade que põem em destaque a pessoa criativa centram-

se no estudo das características das pessoas denominadas criativas, tais como os 
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aspectos de personalidade, os valores, as atitudes, as motivações (Oliveira, 1992). Para 

Cortizas (2000) a pessoa criativa é caracterizada como tendo uma inteligência e 

curiosidade intelectual acima da média, facilidade em se concentrar e estar atenta, 

realiza observações e disciminações de forma diferenciada, gosta de fazer julgamentos 

independentes e autónomos, transfere facilmente os conhecimentos de uma área para 

outra e apresenta-os de um modo inovador, sendo também flexível em relação aos 

meios e objectivos.  

Rogers (1970) enfatiza a importância do sujeito e a sua relação com a criação:  

A criatividade tem sempre a marca do indivíduo sobre o produto, 

mas o produto não é o indivíduo, não é o seu material, mas o 

resultado da sua relação. Portanto, a minha definição do processo 

criador é que se trata de uma emergência na acção de um novo 

produto relacional que provém da natureza única do indivíduo, por 

um lado, e dos materiais, acontecimentos, pessoas ou circunstâncias 

da sua vida, por outro. (p. 301) 

Para este autor a principal motivação para a criatividade parece ser a 

necessidade de se exprimir e existir em pleno: “a causa principal da criatividade parece 

ser a tendência do homem para se realizar a si próprio, para se tornar no que em si é 

potencial” (p. 302). Guilford (1976), vai mais além, defendendo que a criatividade é um 

processo mental pelo qual o sujeito produz informação que não possuía, ou seja, 

mesmo quando o sujeito descobre princípios, ideias já apresentadas socialmente, 

estamos perante um processo criativo. 

Gil & Cristóvam-Bellman (1999) realçam o papel do sujeito, mas apresentam 

dúvidas relativamente ao factor da inovação: “no centro do termo criatividade 

podemos compreender a qualidade de conseguir pensar de uma forma inovadora, 

desenvolvendo o sentir e o agir, por isso provocando transformações, fazendo do 

velho novo. Por esclarecer ficará se o “novo” terá de ser algo mesmo novo ou melhor 

em relação ao indivíduo que produz, ao grupo ou a uma circunstância da vida” (p. 19). 

Muitas das definições de criatividade baseiam-se em alguns quadros de 

referência teórica, como é o caso dos autores Isaksen and Treffinger, que definiram, 

em 1985, a criatividade como o processo de fazer e comunicar conexões significativas 

e novas para nos ajudar a pensar em muitas possibilidades; para nos ajudar a pensar e 
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experimentar de várias formas, usando diferentes pontos de vista; para nos ajudar a 

pensar novas e inusitadas possibilidades; e para nos guiar no processo de gerar e 

seleccionar alternativas. 

Definir criatividade através do processo significa observar e analisar a forma 

como o indivíduo descobre algo de novo e eficaz ou como simplesmente reorganiza a 

informação que já possuía, a fim de chegar a uma ideia ou produto criativos (Lubart, 

2001).  

Alguns defensores da criatividade enquanto processo encaram-na também como 

a resposta a um problema mal definido, ou seja, a uma situação em que o objectivo 

pode não estar definido, em que a solução pode ser única ou múltipla, verificável ou 

não, e o processo da resolução não é conhecido. Neste sentido, Amabile (1983a) 

defende que o processo criativo assenta na descoberta de novas estratégias de 

resolução e não na mera repetição algorítmica. 

Após rever 22 definições de criatividade, Welsch (1980) encontrou graus de 

concordância entre elas e definiu a “criatividade como o processo de geração de 

produtos únicos por transformação de produtos já existentes. Estes produtos, 

palpáveis ou não, devem ser únicos apenas para o criador, e, devem obedecer a 

critérios de finalidade e valor estabelecidos pelo criador.” (p.97) 

As definições mais explícitas recorrem ao produto criativo como factor 

diferenciador. MacKinnon (1978) foi um dos autores que mais realçou a importância 

do estudo do produto criativo afirmando que “o estudo dos produtos criativos é a base 

sob a qual permanece toda a pesquisa sobre a criatividade e, até que este apoio esteja 

mais consolidado, toda a investigação sobre a criatividade deixará sempre algo a 

desejar”. (p.187) 

Sternberg e Lubart (1999), consideram a criatividade a capacidade de produzir 

trabalho que seja simultaneamente inovador (i.e. original, inesperado) e apropriado 

(i.e., adaptado aos constrangimentos da tarefa). Nesta linha de pensamento, Runco, 

2007, menciona diversos autores que definem a criatividade como envolvendo a 

criação de algo novo e útil (Bailin, 1988; Bean, 1992, Solomon & Powell & Gardner, 

1999; Mumford, 2003; Andreasen, 2005 & Flaherty, 2005). 

 Em 1999, é publicado um relatório da NACCCE (National Advisory Committee on 

Creative and Cultural Education), onde é fornecida uma definição similar mas mais 
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elaborada de criatividade. Neste documento pode ler-se que o processo criativo 

apresenta quatro características (Villalba, 2008): 

� Envolve sempre pensamentos ou comportamentos imaginativos; 

� É propositado: ou seja, é directamente dirigido para alcançar um 

determinado objectivo; 

� Deve original algo original; 

� O produto deve ser um contributo com valor em relação ao objectivo 

prosseguido.  

A relação entre criatividade e resolução de problemas é muito próxima 

(Nickerson, 1998), na mente de muitos investigadores.  

Guilford, em 1967, argumentou que os dois termos se referem essencialmente 

ao mesmo tipo de fenómenos mentais, tal como Benack, Basseches e Swan, 1989; 

citados por Conde et aI., 2001, que definem a criatividade como “a resposta a um 

problema mal definido, envolvendo um corte com os modos de pensamento 

existentes, criando relações entre elementos dissociados ou mesmo contraditórios, e 

resultando em produtos inovadores e válidos.” (p.9). Neste âmbito, também, Amabile 

(1983) defende que o processo criativo assenta na descoberta de novas estratégias de 

resolução e não na mera repetição algorítmica. 

Os defensores desta abordagem consideram que o pensamento criativo se trata 

de um caso ou de uma área específicos de resolução de problemas em geral, tratando-

se nele, então, essencialmente dos mesmos instrumentos de trabalho cognitivo que 

em qualquer tipo de problema (Azevedo, 2007).  

Assim, para a resolução criativa do problema impõem-se os seguintes factores: a 

novidade do problema e/ou do produto; a falibilidade das estratégias de resolução; a 

necessidade de elevada motivação e a persistência do realizador (Morais, 2001). 

Todavia, o pensamento criativo não está dependente de competências especiais e 

inexplicáveis, mas sim de ferramentas cognitivas usuais e passíveis de serem 

investigadas (Newell, Shaw & Simon, 1962). 

Para outros autores, Craft (2001), o centro da actividade criativa reside no 

pensamento sobre possibilidades, que a autora define como o tipo de criatividade que 

guia as escolhas e a descoberta de caminhos na vida quotidiana, o que designa por 

“criatividade com c minúsculo”. Ainda segundo esta autora, “criatividade envolve ser 
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imaginativo, ir além do óbvio, estar consciente da sua própria inconvencionalidade, ser 

original de alguma forma. Não está necessariamente ligada a um produto-resultado.” 

(p.15). Também Riley (2006) afirma que a criatividade é caracterizada pela imaginação; 

pela invenção e pela originalidade do pensamento.  

Podemos constatar que as múltiplas definições de criatividade existentes se 

centram em aspectos diferentes. A definição de Torrance (1988) é única na medida 

que engloba todo o fenómeno criativo desde o detectar um problema até à 

apresentação dos resultados. A sua definição descreve um processo que dá ênfase à 

experiência pela qual os indivíduos usam os seus próprios sentidos para captarem a 

realidade fresca e espontaneamente. Implicitamente inclui também a pessoa criativa - 

alguém que o possa fazer - e o produto criativo - os resultados.  

Talvez, esta definição, seja mais aplicável na sala de aula de ciências do que em 

outras áreas de estudo, já que racionalmente faz paralelo com os processos de 

ciências, tantas vezes descritos, e envolve actividades observáveis por parte do 

indivíduo. 

O autor define Criatividade como:  

Um processo de se tornar sensível aos problemas, a deficiências, a 

falhas no conhecimento, à falta de elementos, desarmonias e 

assim por diante: identificando a dificuldade; procurando 

soluções, fazendo previsões, ou formulando hipóteses para as 

deficiências; testando e voltando a testar estas hipóteses e, 

possivelmente, modificando e retestando-as e finalmente 

comunicando os resultados. 

Torrance refere que o nível de Criatividade de um indivíduo pode ser obtido a 

partir da medição de três capacidades mentais que considera responsáveis pelo 

processo criativo. São elas a Fluência, a Flexibilidade, a Originalidade. Define a Fluência 

como a capacidade de pensar num grande número de ideias ou possíveis soluções para 

um problema; a Flexibilidade como a capacidade de pensar em diferentes métodos ou 

estratégias e a Originalidade como a capacidade de pensar em possibilidades únicas ou 

não usuais. 
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2.1.2. Modelos conceptuais da Criatividade 

 

Na tentativa de compreender melhor como pode ser explicado o fenómeno da 

criatividade, apresentam-se alguns modelos teóricos de explicação deste conceito. 

Esta abordagem terá em linha de conta as classificações de Sternberg & Lubart (1999) 

e de Morais (2001).  

Consideram-se assim as seguintes abordagens à criatividade: Pragmática, 

Psicanalítica, Humanista, Factorial, Cognitivista, Gestaltista e Integradora.  

 

Abordagem pragmática 

 
Esta abordagem centra-se em primeiro lugar no desenvolvimento da criatividade 

e só depois na sua compreensão, não estando muito preocupada com a validade das 

suas ideias, mas sim com o seu treino (Murdock & Puccio, 1985). Destaca-se como 

defensor desta perspectiva Edward De Bono, com os seus trabalhos sobre o 

pensamento lateral e o desenvolvimento de diversas ferramentas práticas para 

estimulação do mesmo. 

Apesar de as técnicas de desenvolvimento da criatividade serem úteis para várias 

pessoas, alguns autores (Sternberg & Lubart, 1999), são da opinião que estas 

abordagens têm efeito duvidoso uma vez que não têm bases teóricas psicológicas, 

carecendo de validação empírica. 

 

Abordagem psicanalítica 

 
Esta perspectiva teórica corresponde a um quadro de explicações global do 

comportamento, baseando-se na ideia de que a criatividade resulta da tensão entre a 

realidade consciente e os impulsos inconscientes, ou seja, é uma forma de resolução 

dos conflitos que se originam nos instintos humanos (Wechsler, 1993).  

Os primeiros passos desta abordagem foram dados por Freud, no início do século 

XX. Para este autor (Freud, 1970), na origem do comportamento criativo estará um 

conflito inconsciente de natureza sexual. Este conflito, de forma saudável e por 

contraposição à neurose, sublimar-se-á em criações.  
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De acordo com esta abordagem, os indivíduos não manifestam de igual modo a 

sua criatividade, pelo que uma menor rigidez nas barreiras entre o consciente e o 

inconsciente e a posterior submissão à lógica por parte dos conteúdos libertos, não 

são suficientes para definir o sujeito que cria.  

No entanto, para alguns seguidores de Freud, o comportamento criativo pode 

não ser resultado de conflitos inconscientes e de origem sexual. Pode não ser uma 

resposta a um desajuste emocional, uma reacção defensiva contra necessidades 

incontroláveis pelo sujeito. Continuando a considerar processos primários e 

secundários do pensamento, estes autores substituem a importância do inconsciente 

pela do pré-consciente e apostam num trabalho aí ocorrido que pode ser facilitado ou 

mesmo provocado pelo indivíduo, nomeadamente, por relaxamento e apelo à fantasia 

(Caldeira, 2006). 

Um dos autores que mais defendeu esta perspectiva de que o pré-consciente 

desempenha um papel privilegiado no acto criativo, e de que este é uma deliberada 

regressão ao serviço do ego, foi Kris (1952). Assim haveria uma primeira fase na qual o 

ego diminui o seu controlo, temporariamente e por vontade ou não do indivíduo, 

permitindo o acesso a processos primários de associação. Seguir-se-á uma fase de 

elaboração, de ajuste à realidade, fortalecendo novamente a barreira repressora do 

ego e tornando os conteúdos acedidos conscientes e sujeitos à crítica. 

Alguns autores (Sternberg & Lubart, 1996) consideram esta abordagem como a 

“primeira das maiores abordagens ao estudo da criatividade, do séc. XX” (p. 680), no 

entanto há também quem a critique. Gedo (1997), destaca que a explicação do acto 

criativo pela sublimação de conflitos inconscientes é demasiado vaga e insuficiente. 

Além disso, Freud não se debruçou sobre o processo de como a origem da criatividade 

se transforma no produto concreto, tendo assim ignorado facetas como a dimensão 

cognitiva.  

 

Abordagem humanista 

 

Os Humanistas defendem o papel da vontade e da liberdade do indivíduo na sua 

actuação no mundo, investindo na capacidade de desenvolvimento e de auto-

realização (Morais, 2001). Por este motivo, a criatividade é considerada por estes 
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como um atributo da pessoa. Entre os autores que mais se destacaram dentro desta 

abordagem destacam-se Maslow e Rogers (Caldeira, 2006) que desenvolveram as suas 

próprias teorias sobre a criatividade. 

Segundo Maslow (1968), uma personalidade criativa é detentora de 

determinadas características, tais como: espontaneidade, expressividade, auto-

confiança, conflitos internos resolvidos. A presença dessas características vai então 

permitir a realização plena do potencial de um indivíduo. Este autor considera a 

possibilidade de a criatividade se expressar nas actividades quotidianas e em qualquer 

domínio (Maslow, 1983).  

Maslow distingue a criatividade em primária, secundária e integrada (Caldeira, 

2006). A criatividade primária provém de processos inconscientes, caracterizando-se 

por uma fase de inspiração, ou seja, de acesso a processos primários de pensamento. 

Este tipo de criatividade corresponde à vivência do processo de auto-realização, 

promovendo assim a auto-satisfação. Pode ser vivenciada por toda a gente e é sinal de 

riqueza e de saúde mental do indivíduo. 

A criatividade secundária é associada a um trabalho de elaboração feito por 

processos secundários do pensamento e implica disciplina, persistência e 

conhecimento. É este tipo de criatividade o responsável pela emergência de produtos 

criativos. O terceiro tipo de criatividade, designada por integrada, utiliza os processos 

primários saudáveis (fantasia), e os processos secundários saudáveis (pensamento 

crítico), em associação ou sequencialmente.  

A teoria da criatividade de Rogers (1954) considera que a fonte de criatividade 

parece ser a mesma tendência que se observa como força curativa na psicoterapia: a 

tendência do homem para se actualizar, para concretizar as suas potencialidades.  

Para este terapeuta, a criatividade construtiva ocorre apenas em pessoas 

psicologicamente saudáveis, apresentando essas pessoas as seguintes características: 

� Abertura à experiência, a qual implica ausência de rigidez, tolerância à 

ambiguidade e maior permeabilidade aos conceitos, às opiniões, às 

percepções e às hipóteses; 

� Habilidades para viver o momento presente com a maior adaptabilidade e 

organização contínua do self e da personalidade; 
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� Confiança no organismo como um meio de alcançar um comportamento 

mais satisfatório em cada momento existencial; 

� Apresentação de um locus interno de controlo; 

� Habilidade para brincar e combinar ideias. 

Rogers dá ênfase a um produto tangível e a novas construções, definindo o 

processo criativo como a emergência de um novo produto, que surge da singularidade 

do indivíduo, de um lado, e dos materiais, acontecimentos ou circunstâncias da sua 

vida, de outro lado. O que constitui a essência da criatividade para ele é a originalidade 

ou a singularidade. Em relação à motivação para a criatividade, afirma que ela estaria 

na tendência humana para se auto-realizar, para concretizar as suas potencialidades.  

Esta perspectiva foi alvo de críticas relacionadas com a desconsideração da 

dimensão psicológica no que respeita ao processo criativo (Ochse, 1990). Também 

Morais (2001), salienta que “mesmo ignorando o domínio científico e a subvalorização 

respectiva do indivíduo criativo, parece algo problemático a separação afirmativa entre 

outras realizações criativas (artísticas, por exemplo) e a auto-realização do criador”. 

(p.102) 

 

Abordagem factorial 

 
De acordo com esta perspectiva, a manifestação criativa é entendida enquanto 

fenómeno essencialmente cognitivo (Morais, 2001). Alguns factores são identificados 

em termos de realização intelectual e, consequentemente, são diferenciados os 

sujeitos quanto à sua criatividade.  

Nesta perspectiva destaca-se o modelo estrutural da inteligência, proposto por 

Guilford (1986), onde o autor explica a realização intelectual através de variadas 

aptidões. 

O Modelo Estrutural da Inteligência (SOI), consiste num modelo factorial não 

hierárquico onde as diferentes aptidões são simbolizadas por pequenos cubos, todos 

iguais, os quais integram um cubo maior, representativo deste modelo. Cada uma 

destas aptidões é o resultado da conjugação de três parâmetros: produtos, conteúdos 

e operações que, quando combinados, se designam por factores mentais. 
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Os produtos referem-se ao formato da informação a ser trabalhada, podendo ir 

da mais simples (uma figura geométrica, uma letra) à mais complexa (o resumo de um 

texto num título, a interpretação de uma metáfora). Por seu lado, o tipo de informação 

pode ter um conteúdo figurativo, simbólico, semântico e comportamental.  

Por último, são cinco as operações, também designadas por modos de 

funcionamento cognitivo: cognição (compreensão da informação); memória (retenção 

e evocação da informação); avaliação (comparação da informação, com vista a uma 

tomada de decisão); produção convergente e produção divergente de respostas. Estas 

duas últimas operações são fundamentais para o conceito de criatividade, e a sua 

distinção é de extrema importância para o autor, já que as utiliza para explicar a 

manifestação criativa. 

Assim, a produção convergente consiste em conceber uma resposta singular que 

satisfaça uma determinada situação. O processo de busca caminhará no sentido 

daquela resposta com critérios bem definidos e rigorosos, pelo que essa resposta será 

a única possível. Por outro lado, a produção divergente assenta em várias respostas, 

todas elas distintas, obtidas através de uma busca de informação ampla e com critérios 

flexíveis, ou seja, nesta operação o fundamental não é a descoberta da resposta certa, 

mas sim a quantidade e a variedade das respostas dadas (Guilford, 1986). 

 

Abordagem cognitivista 

 
A abordagem cognitivista da criatividade, visa compreender as representações e 

processos cognitivos subjacentes ao pensamento criativo (El-Murad & West, 2004). 

Dentro deste modelo, surgem duas vertentes de aspecto cognitivo: uma, mais clássica 

e estrutura o modelo do desenvolvimento cognitivo de Piaget (1970) e outra, mais 

recente e funcional, o modelo de processamento da informação (Posner & McLeod, 

1982). 

 Dentro desta abordagem situam-se os estudos do pensamento criativo quer de 

seres humanos, quer de simulações com computador e ainda as abordagens 

relacionadas com a Resolução de Problemas. Weisberg (2006) defende que a resolução 

de problema é um campo específico da abordagem cognitivista, sendo o pensamento 

criativo dependente de ferramentas pesquisáveis. 
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O modelo de Piaget enfatiza os conceitos intimamente relacionáveis da 

inteligência e do conhecimento do ambiente, como necessários ao desenvolvimento 

cognitivo. Refere que o aluno, em constante interacção com o meio, torna-se mais 

activo e inventivo no processo de aprendizagem. Vê a inteligência e o conhecimento, 

não como entidades estáticas, mas como processos mentais flexíveis. A inteligência, 

sempre activa e dinâmica, procura explicações e compreensão, tanto para se construir, 

como para funcionar com eficácia. O conhecimento, sempre cumulativo e 

constantemente em expansão, procura adaptar, organizar e assimilar, transformando 

o estímulo, quer interno quer externo, numa nova experiência. 

A explicação da acção humana não é considerada possível, sem a ponderação 

dos processos cognitivos, constituindo estes, o meio pelo qual o indivíduo avalia o seu 

significado e valor, orientando a sua acção. A teoria de Piaget, baseada no 

construtivismo, procura demonstrar que, a informação só é integrável nas estruturas 

cognitivas do indivíduo se o organismo estiver sensibilizado ou preparado para o 

incorporar (Caldeira, 2006). 

Na abordagem cognitivista da criatividade destacam-se também Fink, Ward e 

Smith (1995) e, em particular, o “Modelo Geneplore” no qual identificam duas fases 

principais para explicar o processamento do pensamento criativo: a fase geradora e a 

fase exploratória. Na primeira fase, “o indivíduo constrói processos mentais referentes 

a estruturas pré-inventivas, que têm propriedades de promoção das descobertas 

criativas”. Na segunda fase, estas propriedades são utilizadas para impulsionar as 

ideias criativas. Nestas fases de invenção criativa podem estar envolvidos vários 

processos mentais, por exemplo, de associação, síntese, transformação, transferência 

analógica e redução categórica (Sternberg & Lubart, 1999, p.7).  

No que diz respeito à Resolução de Problemas, já Wallas (1926), em construiu 

um modelo no qual fazia alusão às várias etapas existentes na resolução criativa: 

preparação; incubação; iluminação e verificação. 

O modelo de Wallas foi no entanto alvo de algumas críticas que acabaram por 

contribuir para o desenvolvimento da abordagem da Resolução de Problemas, como a 

ausência da fase dedicada ao problem finding, uma das dimensões mais actualmente 

associadas à criatividade (Chand & Runco, 1992). 
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Os trabalhos pioneiros na Resolução de Problemas pertencem a Newell e Shaw 

(1958) e a Newell e Simon (1972). Para estes, o ser humano enquanto realizador de 

tarefas é encarado como um processador de informação, desde a sua recepção (input), 

até à produção de uma resposta (output). Para explicar este processo, os autores 

socorreram-se da analogia do funcionamento do computador, divulgando a ideia de 

que a resolução criativa de problemas podia ser simulada por computador em várias 

áreas, o que conduziria à compreensão do processo criativo (Azevedo, 2007).  

 O Processamento da Informação poderá ser visto como a linguagem que 

materializa o estudo da cognição, partindo da analogia do computador. Esta 

linguagem, por sua vez, teve um desenvolvimento que foi envolvendo diferentes 

preocupações e, consequentemente, diferentes metodologias. Nela, não estarão em 

causa apenas processos cognitivos básicos, nem mesmo o simples encadeamento de 

vários processos (básicos e complexos) na realização de uma tarefa (Morais, 2001). 

Este modelo é exponenciado por duas ideias principais. Por um lado, a 

sequencialidade de passos, a noção de realização criativa enquanto percurso, é 

apresentada como um alicerce longínquo mas claramente reconhecível, em propostas 

recentes. Por outro lado, emerge simultaneamente o processo criativo como 

constituinte e particular, face ao contexto mais vasto da resolução de problemas 

Caldeira, 2006).  

 

Abordagem gestaltista 

 
A abordagem gestaltista é uma abordagem voltada para a resolução de 

problemas, tendo como dimensões prioritárias o processo e, nele, o papel da cognição 

(Morais, 2001). 

O termo “gestalt” foi introduzido pelo alemão Ehrenfels, no final do século XIX, 

para demonstrar que os mesmos elementos podem vir a constituir os diferentes 

conjuntos dada a forma como estão organizados. Por exemplo, as mesmas notas 

musicais podem conduzir a diversas melodias. O conceito de “gestalt” significa, assim, 

estrutura, forma ou configuração (Caldeira, 2006).  
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O principal fundador da Teoria Gestáltica foi Max Wertheim, autor de vários 

recorrendo a trabalhos experimentais nas áreas da percepção, pensamento e solução 

de problemas (Alencar & Fleith, 2003). Para este autor, o pensamento produtivo, só 

ocorre quando existe transferência de informação de um contexto para um novo, 

sendo tal transferência possibilitada pela compreensão das experiências adquiridas e 

não pela sua retenção estereotipadamente associada às situações de estímulo 

Wertheimer (1991). 

Pensar criativamente consiste, assim, em substituir uma “gestalt” por outra 

melhor, ou seja, encarar de forma diferente uma situação problemática, 

reestruturando conceptualmente o problema, o que só é possível através da 

organização da informação proveniente simultaneamente do problema e da 

experiência do indivíduo. Ao serem descobertas similaridades, que até então não eram 

evidentes, há um encaixe entre os contornos do problema e a experiência do sujeito, 

ocorrendo o momento da descoberta, ou seja, o insight (Segal, 2004).  

As contribuições da “gestalt”, no que diz respeito ao pensamento produtivo, 

aplicam-se melhor à solução de problemas convergentes, sendo menos aplicáveis a 

problemas divergentes, que têm muitas soluções (Busse & Mansfield, 1980, citados em 

Alencar & Fleith, 2003). 

 

Abordagem integradora 

 
A abordagem unidisciplinar da criatividade é vista por vários investigadores como 

uma explicação incompleta deste fenómeno, uma vez que nos permite ver apenas um 

detalhe no universo que é o ser humano e a sua respectiva vida social (Alencar, 2003; 

Amabile, 1983b;, 1988b; Isaksen & Murdock & Firestien & Treffinger, 1993). Surge 

assim a necessidade de uma abordagem de cariz multidimensional.  

Uma teoria integradora é a Teoria Componencial de Amabile (Amabile, 1983a), 

onde a autora refere que a produção criativa resulta da materialização de uma 

constelação de variáveis, provenientes do contexto social e da sua interacção com 

elementos cognitivos e de personalidade.  

Para a autora, na produção do trabalho criativo existem três componentes 

cruciais e que constituem o seu modelo teórico da criatividade: 
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� Características ligadas ao domínio de realização (domain relevant skills) – 

são muito específicas, incluindo o conhecimento, a experiência, as aptidões 

técnicas e talentos especiais relativos ao domínio em questão. Este tipo de 

aptidões depende de capacidades inatas a nível perceptivo, cognitivo e motor, 

assim como de formação no domínio;  

� Aptidões específicas da criatividade (creativity relevant skills) – incluem 

heurísticas geradoras de novas ideias (por exemplo, a formação de paradoxos 

ou de analogias), os estilos cognitivos (facilitando, por exemplo, a quebra 

perceptiva de um contexto, a exploração cognitiva de novas alternativas, a 

manutenção do problema em aberto, a ausência de julgamentos inibidores), o 

estilo de trabalho (facilitando, por exemplo, longos períodos de concentração 

e de esforço, a capacidade de abandonar o problema por algum tempo) e 

características de personalidade; 

� Motivacionais (task motivation) – este é, para Amabile, o mais importante 

dos três, mantendo-se em todo o processo criativo porque pode ajudar a 

minimizar as deficiências dos outros dois enquanto que o contrário não 

sucede.  

Cada um dos grupos de competências intervém, como que se de um teatro se 

tratasse: entram sozinhos ou em grupo, saem e voltam a entrar, num ritmo frenético, 

mantendo como pano de fundo o objectivo de encontrar uma solução criativa e tendo 

como personagem principal a motivação intrínseca (Azevedo, 2007). 

A Teoria do Investimento da Criatividade de Sternberg e Lubart (Sternberg & 

Lubart, 1999) é uma teoria integradora mais recente e segundo a qual “as pessoas 

criativas são aquelas que compram barato e vendem caro no reino das ideias. (p.10). 

 Comprar barato, significa prosseguir ideias desconhecidas ou desaprovadas, mas 

que têm elevado potencial de crescimento. Frequentemente, quando estas ideias são 

apresentadas pela primeira vez, encontram resistência. Os indivíduos criativos 

persistem e eventualmente vendem caro, movendo-se para a próxima ideia nova ou 

impopular. 

De acordo com a teoria do investimento, a criatividade requer a confluência de 

seis recursos distintos, mas interligados: capacidades intelectuais, conhecimento, 
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estilos de pensamento, personalidade, motivação e meio envolvente. Três capacidades 

intelectuais são particularmente importantes: 

� A capacidade sintética (é o que tipicamente pensamos como sendo 

criatividade), é a capacidade para gerar ideias novas e interessantes, para ver 

problemas de novas formas e fugir aos limites do pensamento convencional; 

� A capacidade analítica (é tipicamente considerada uma capacidade do 

pensamento crítico), para reconhecer quais as ideias que têm mérito para 

prosseguir e quais as que não; 

� A capacidade prático-contextual, para saber como persuadir os outros, 

vender aos outros, do valor das suas ideias. 

A criatividade requer a confluência destas três capacidades. A capacidade 

analítica usada sem as outras duas, resulta num pensamento crítico poderoso, mas 

não criativo. A capacidade sintética sem as outras duas, resulta em ideias novas, que 

não são sujeitas ao necessário exame, primeiro para avaliar se são promissoras e 

segundo para as pôr em acção. E a capacidade prática-contextual sem as outras duas, 

pode resultar na transmissão de ideias, não porque as ideias são boas, mas porque 

foram bem e poderosamente apresentadas. Relativamente ao conhecimento, por um 

lado, é preciso conhecer-se o suficiente acerca do campo, para se poder avançar nele. 

Por outro lado, o conhecimento sobre um campo, pode ter como resultado um fecho 

de perspectiva, impedindo a pessoa de se afastar da maneira, como viu os problemas 

no passado (Sternberg & Lubart, 1999).  

No que respeita aos estilos de pensamento, a preferência por pensar segundo 

novos caminhos da sua própria escolha é particularmente importante para a 

criatividade (Sternberg, 1999). Esta preferência deve distinguir-se da capacidade de 

pensar criativamente. 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

2.1.3. A Criatividade em contexto escolar 

 

A relevância do ambiente escolar para o desenvolvimento do potencial criativo 

dos indivíduos é uma questão indiscutível. Fleith (1994) enfatiza que a escola possui o 

importante papel de promover o desenvolvimento das habilidades criativas dos 

alunos, estimulando a exploração de temas interessantes, o exercício do pensamento 

crítico e divergente e a criação de uma atmosfera de sala de aula que valorize a 

expressão e produção de ideias.  

Corroborando esta visão da criatividade enquanto elemento essencial no ensino, 

Balancho & Coelho (1996) defendem que “um modelo criativo de ensino pode ser um 

excelente antídoto contra a passividade, o aborrecimento, a falta de iniciativa e a 

desmotivação institucionalizada que existem na escola” (p. 40). 

As instituições de educação podem e devem desempenhar um papel de relevo 

no processo de desenvolver a criatividade dos alunos. Juez (2001), defende que “o 

ensino da criatividade no espaço escolar é um dos maiores desafios que a escola 

enfrenta, já que todo o conhecimento é criação.” (p. 77) e que “o educador 

desempenha o papel de incentivar este processo, animar e promover abordagens que 

facilitem o potencial de criatividade próprio de cada aluno.” (p. 79). 

No entanto, a imaginação, nas nossas escolas, ainda é tratada como parente 

pobre, para grande vantagem da atenção e da memória, e, ouvir com paciência e 

recordar escrupulosamente constituem ainda hoje as principais características do 

aluno modelo, que é também o mais cómodo e maleável (Rodari, 1993).  

Torna-se, assim, necessária uma educação mais eficaz, que contribua não só para 

dotar o indivíduo de conhecimentos, mas que também lhe faculte a possibilidade de 

criar e desenvolver as suas próprias ideias, ou seja, uma aprendizagem significativa, 

que é mais do que uma acumulação de factos e que provoca uma modificação, quer 

seja no comportamento do indivíduo, na orientação da acção futura que escolhe ou 

nas suas atitudes e personalidade (Rogers, 1970).  

Estimular a criatividade dos alunos é o dever de qualquer professor. A 

criatividade é característica de quem regularmente resolve problemas ou define novas 

questões num domínio específico de uma forma inicialmente considerada nova, e que 

mais tarde é aceite num dado contexto cultural (Gardner, 1996). É pois, um valioso 
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recurso para lidar com os desafios da sociedade actual. O professor deve criar, na sua 

disciplina, ambientes propícios ao desenvolvimento da criatividade, de forma a 

promover o desenvolvimento global dos alunos.  

Stein (1984) defende que “os professores são apenas uma das fontes de estímulo 

e de reforço da criatividade. Se as coisas correm mal tornam-se alvos fáceis de crítica, 

mas quando as coisas correm bem, raramente recebem o reconhecimento e a 

recompensa que merecem.” (p. 25). 

Seltzer e Bentley (1999, p. 10, citados em Craft, 2001) definem criatividade como 

a aplicação do conhecimento e das competências de uma nova forma com a finalidade 

de se atingir determinado objectivo. Segundo estes autores para conseguir isso, os 

alunos deverão possuir qualidades essenciais: 

� Capacidade para identificar novos problemas, mais do que estar dependente 

de outros para os definir; 

� Capacidade para transferir conhecimento adquirido num contexto para 

outro contexto, de modo a conseguir resolver um problema; 

� Acreditar que a aprendizagem é um processo incremental, no qual vamos 

sucessivamente tentando, até atingir o sucesso; 

� A capacidade de focarmos a atenção num determinado objectivo ou 

conjunto de objectivos. 

No ensino para a criatividade não existem receitas e cada aluno e situação 

requerem estratégias pedagógicas específicas. No, entanto a investigação (Craft, 

2004), sugere que um professor que consegue estimular a criatividade dos alunos faz 

alguma parte do seguinte: 

� Desenvolve a motivação dos alunos para serem criativos; 

� Encoraja o desenvolvimento de resultados significativos ao longo do 

curriculum; 

� Estimula o estudo aprofundado de qualquer disciplina, desenvolvendo os 

conhecimentos dos alunos, possibilitando-lhes ir além das suas próprias 

experiências e observações imediatas; 

� Utiliza a linguagem tanto para estimular como para aferir a imaginação; 
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�  Apresenta aos alunos um programa e uma estrutura de tempo, mas 

estimula a criação de novas rotinas, desde que adequadas, considerando 

alternativas genuínas; 

� Cria uma atmosfera quando os alunos conseguem ultrapassar o que lhe é 

pedido e são recompensados por isso; 

� Ajuda os alunos a descobrir auto-importância nas actividades de 

aprendizagem; 

� Revela a existência de alternativas na forma como a informação é 

transmitida, ao mesmo tempo que ajuda os alunos a aprender e a perceber as 

convenções existentes; 

� Encoraja os alunos a explorar formas alternativas de ser e fazer, elogiando a 

sua coragem de ser diferente; 

� Concede aos alunos tempo suficiente para incubarem as suas ideias. 

O ensino para a criatividade pode no entanto deparar-se com diversos 

obstáculos, como o número excessivo de alunos por turma; a extensão dos programas 

a cumprir e a necessidade de preparar os alunos para os exames nacionais (Conde e 

Pinto, 1999). Alencar (1996), destaca ainda, o facto de alguns professores continuarem 

a ter uma visão tradicional do ensino, a exagerada ênfase no “bom comportamento” 

do aluno e as baixas expectativas do professor em relação ao aluno. 

As barreiras são de vária ordem: institucionais, atitudinais, inadequação da 

formação científica e pedagógica de professores, entre outros (Santos, 2005). A escola 

continua a esquecer o potencial criativo do aluno. Considera-se “bom aluno”, aquele 

que reproduz. Para Oliveira, 1992, numa aprendizagem criativa, os alunos estão 

preparados e dispostos a conceptualizar e a rearranjar as ideias até fazerem sentido e 

não apenas a memorizar e repetir o conteúdo. 

 

2.1.4. De que formas se pode estimular a Criatividade? 

 

São vários os autores que afirmam que a criatividade pode ser modificada e que 

o potencial criativo pode ser desenvolvido intencionalmente. Majaro (1994) refere que 

“a criatividade não se trata de um talento exclusivo de uma minoria. A criatividade 

pode ser aprendida e desenvolvida e se a trabalharmos num ambiente adequado, com 
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os elementos apropriados de estimulação e motivação, as pessoas podem tornar-se 

mais criativas” (p.63). Também De Bono (1993) defende que, através da aplicação de 

algumas técnicas é possível a qualquer indivíduo desenvolver as suas competências 

criativas, apresentar respostas originais e alcançar soluções mais adequadas para os 

problemas enfrentados. 

Além da implementação de técnicas e programas de treino da criatividade, 

visando estimular o potencial criativo de alunos e/ou professores, é necessário 

também analisar as características do ambiente educacional. Tal procedimento 

envolve avaliar os objectivos educacionais, práticas pedagógicas adoptadas, formação 

e capacitação de professores, relação professor-aluno, práticas administrativas e 

valores socio-culturais disseminados no contexto escolar (Caldeira, 2006). 

 Na bibliografia (por exemplo, Fryer, 1996) é referido o papel de um 

mentor/facilitador no desenvolvimento da criatividade. Este mentor pode ser um 

adulto (professor, ou alguém do meio escolar) ou mesmo outro aluno e irá fornecer ao 

aluno uma abordagem da aprendizagem de desenvolvimento da criatividade, 

constituindo uma ajuda preciosa para o desenvolvimento da sua própria criatividade.  

Assim, Torrance (1979) apresenta alguns princípios, que devem ser seguidos 

pelos professores no sentido de facilitar o pensamento criativo: 

� Respeitar questões fora do vulgar; 

� Respeitar ideias ou soluções fora do usual; 

� Mostrar aos alunos que as suas ideias têm valor; 

� Jogar com ambiguidades e incertezas; 

�  “Aguçar” o interesse pela resolução de problemas; 

� Proporcionar tempo suficiente para a produção de alternativas; 

� Dar por vezes aos alunos tarefas para poderem praticar sem a preocupação 

de avaliação. 

Através de alguns estudos, Torrance (1979) constatou que apesar um grande 

número de professores, aceitar estes princípios, não os incorporava na sua prática 

docente, demonstrando um enorme “fosso” entre a intenção e execução.  

Para Fustier (1988), a prática de exercícios de desenvolvimento da criatividade, 

traduz-se mais numa mudança progressiva do comportamento quotidiano do que em 

resultados “ brilhantes”. Ainda segundo este autor, o sujeito torna-se mais atento ao 
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mundo, mais livre nos seus pensamentos e passos, compreende melhor as situações 

que se lhe apresentam e adapta-se-lhes com maior exactidão. E, sobretudo, descobre 

pouco a pouco o seu equilíbrio interior.  

 Dentre as técnicas e exercícios estimuladores da criatividade existentes, Fleith 

(s.d.) destaca as seguintes: Tempestade de Ideias; A Sinética; A Listagem de Atributos; 

Combinações Forçadas e Histórias imaginativas. No âmbito da revisão de literatura 

efectuada, considera-se pertinente referir também neste momento a Resolução 

Criativa de Problemas.  

 

Tempestade de Ideias  

 
Esta técnica consiste, no lançamento de ideias por parte dos intervenientes 

(Osborn, 1953) e quantas mais ideias forem lançadas, melhor. Porém, para que 

possam surgir ideias criativas, algumas condições estão subjacentes tais como o 

ambiente ser, por um lado, neutralizador de bloqueios e, por outro, estimulador de 

novas ideias (Webberly & Litt, 1980). 

 Assim, para Alencar (2004), é fundamental que os indivíduos se sintam 

despreocupados com a crítica de outrem, sem atenderem ao carácter absurdo ou 

estranho que as ideias possam ter, estarem libertos do conceito do que é racional e 

lógico, afastados de atitudes conformistas aliados a ideias preconcebidas. O ambiente 

deve também estimular o aparecimento de novas ideias, potenciadas através de 

factores tais como a motivação grupal. Pretende-se, desta forma, desenvolver ideias 

criativas evocando a liberdade de imaginação, o que é conducente à resolução de um 

problema (Wechsler, 2002). 

O processo criativo envolve dois passos: gerar a ideia e avaliá-la (Osborn, 1953; 

Azevedo, 2007). O processo de gerar ideias é a fase fundamental e característica da 

tempestade de ideias, na qual se constituem as equipas e se estabelecem as sessões 

de trabalho (aproximadamente 30 minutos) para a produção intensiva e extensiva de 

ideias. Por seu lado, a descoberta de soluções é feita através da avaliação das ideias, as 

quais durante o processo devem ser anotadas ou gravadas, para permitir que a equipa 

escolha e analise as melhores em termos de viabilidade e de aplicação prática 

(Azevedo, 2007). 
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No que diz respeito à utilização deste método em contexto de sala de aula, 

apesar das dificuldades de coordenação de um grupo com a dimensão de uma turma, 

elas não impossibilitam a sua utilização (Caldeira, 2006).  

Ao professor cabe dinamizar e encorajar a participação de todos os alunos, sem 

permitir que se desviem do problema estudado. Quando utilizada neste âmbito, esta 

técnica apresenta várias vantagens como, por exemplo, fazer com que os alunos se 

tornem mais confiantes e mais conscientes do seu potencial criativo. É uma técnica de 

carácter versátil, na medida em que pode ser aplicada quer na procura de soluções 

para problemas escolares ou sociais, quer na estimulação de respostas de carácter 

mais específico (Alencar, 2004).  

 

Sinética 

 
A palavra Sinética é de origem grega e significa a conjugação de elementos 

diferentes e aparentemente irrelevantes (Gordon, 1971). Esta técnica sugere que o 

pré-consciente e o inconsciente, em especial, contribuem para o processo criativo 

comparados ao raciocínio lógico.  

Um dos pressupostos desta técnica é que se pode compreender melhor o 

problema utilizando-se metáforas e analogias, tornando o que é estranho mais familiar 

ou o que é familiar mais estranho. O uso de metáforas torna o pensamento mais 

flexível, uma vez que elas nos levam a observar e analisar uma situação sob outras 

perspectivas, que não a usual, mantendo-nos abertos e receptivos a novas ideias 

(Fleith, s.d.). 

A busca de soluções criativas para um determinado problema pode recorrer a 

vários tipos de analogia (Caldeira, 2006), como: 

� Analogia por fantasia, que consiste na procura de soluções ideais para o 

problema, podendo ser completamente fictícias, fantásticas ou impraticáveis; 

� Analogia directa, que consiste na procura de situações efectivamente 

existentes na vida real, que se assemelham ao problema em análise, ou seja 

na procura de respostas com base em soluções já encontradas, em 

problemáticas semelhantes, mas em contextos diferentes. 
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� Analogia pessoal, que consiste na Identificação pessoal com as variáveis do 

problema, isto é, o indivíduo imagina que é determinado objecto, alvo do 

problema cuja solução se procura, imagina que é um animal, ou uma 

máquina. 

 

Listagem de Atributos 

 
 Alguns autores (Crawford, citado em Fleith, s.d.) acreditam que, ao invés de 

atacar o problema como um todo, dever-se-iam quebrar os seus componentes em 

partes menores e lidar com elas separadamente. Na situação de resolução de 

problemas, ser capaz de articular um sub-problema específico pode ser a chave para a 

solução do problema como um todo.  

A listagem de atributos, inspirada no indicador flexibilidade mental, consiste na 

enumeração de todos os atributos de um objecto ou processo, procurando depois 

outras possibilidades para cada um deles. Esta técnica é de fácil aplicação em contexto 

escolar, adaptando-se facilmente a qualquer nível etário (Caldeira, 2006).  

As listagens de atributos podem recorrer às seguintes questões (Fleith, s.d.):  

� O que pode ser aumentado ou diminuído neste problema?  

� Que atributo pode ser modificado, substituído, eliminado, adaptado ou 

invertido?  

� Pode-se combinar este atributo com outros?  

� Tal atributo pode ser usado de outra maneira? 

 

Combinações Forçadas 

 
Esta técnica implica a descoberta de semelhanças ou pontos em comum entre 

duas coisas que parecem distantes, com o objectivo de oferecer ao indivíduo 

alternativas de estimulação das habilidades criativas (Shallcross, 1981). 

Para que esta combinação ocorra, é necessário que os objectos a serem 

combinados sejam estranhos uns aos outros e sua aproximação discreta, a fim de que 

a imaginação se veja obrigada a estabelecer uma ligação entre elas, criando um 

conjunto onde dois elementos estranhos possam conviver (Rodari, 1982). Nesta 
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técnica, as palavras não estão presas ao seu significado habitual, mas libertas desta 

cadeia verbal, promovendo assim o desenvolvimento da flexibilidade e originalidade. 

Muitas combinações podem ser efectuadas juntando as mais variadas palavras, 

como por exemplo: livro e lâmpada, repórter e médico, cão e armário, folha e 

televisão, entre outras. A aplicação desta técnica em sala de aula proporcionaria aos 

alunos, tanto o desenvolvimento de habilidades cognitivas associadas à criatividade, 

tais como a fluência de ideias, flexibilidade de pensamento e originalidade, como 

também o desenvolvimento do humor, que é um traço da personalidade criativa 

pouco cultivado no sistema educacional tradicional (Fleith, s,d.). 

 

Histórias imaginativas 

 
Trata-se de uma técnica de promoção da criatividade inserida nos open-ended 

tests de Torrance (1962), concebidos para avaliar a criatividade. Neles encontramos 

então a elaboração de uma história imaginativa. É de uso frequente em contexto 

escolar dado o seu carácter versátil, possibilitando a utilização desde o nível pré-

escolar até à idade adulta (Alencar, 2004). 

Esta técnica pode ser aplicada quer de forma oral, quer de forma escrita, com ou 

sem limitação de tempo, com ou sem imposição de tema. Permite treinar a 

criatividade, ao mesmo tempo que conduz a uma tomada de consciência, por parte do 

sujeito, acerca das possibilidades em termos de raciocínio, desenvolvendo também a 

capacidade de saber ouvir (Caldeira, 2006). 

Alguns exemplos concretos da técnica, nomeadamente da sua de aplicação ao 

contexto escolar, são a Salada de Fábulas, a qual pressupõe recontar uma história 

misturando personagens e situações de outra história; O que Acontece Depois, onde é 

solicitado que seja dada continuidade à história no final, e Diferentes Finais para a 

História, sendo aqui pedido ao sujeito que encontre três formas diferentes de a 

história terminar (Rodari, 1982). Todos estes exercícios pretendem proporcionar ao 

sujeito o desenvolvimento da flexibilidade de pensamento e da imaginação (Virgolim, 

2004). 
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Resolução Criativa de Problemas 

 
A técnica de Resolução Criativa de Problemas, cujas ferramentas foram 

inicialmente criadas por Parnes em 1967, baseia-se na utilização conjugada e 

complementar dos dois tipos de pensamento divergente e convergente em cada uma 

das seis etapas do processo de resolução de problemas: Encontrar o Problema; 

Encontrar Factos; Definir Problemas; Encontrar Ideias; Encontrar Soluções e Encontrar 

Aceitação (Alencar, 2000). Este método parte do pressuposto de que todos os 

problemas são solucionáveis, bastando para tal a adopção de uma atitude criativa 

(Fobes, 1993).  

O problema começa com uma situação conflituosa e desconcertante cuja 

natureza desafiadora, instiga o sujeito a superá-la. Num segundo passo do processo, os 

conhecimentos vão-se acumulando e associando-se aos factos; é a fase da incubação 

(Caldeira, 2006). Guilford (1967) verificou, que é nesta fase que ocorre, o 

amadurecimento, num plano subconsciente, o qual contribui para aumentar e 

diversificar as respostas/produtos. A fase de selecção, a escolha das informações mais 

relevantes, baseia-se em critérios de beleza e utilidade. Por fim, é o momento da 

resolução e criação do produto. 

É um método útil para desenvolver as competências criativas e cognitivas como 

um todo, ou seja, ajudando a construir as competências intelectuais e a desenvolver 

processos mentais que aumentam a capacidade do indivíduo para enfrentar as 

mudanças, quer do quotidiano pessoal, quer profissional (Switalski, 2003). 

 

2.1.5. Como avaliar a Criatividade? 

 

A definição e avaliação da criatividade estão, fortemente relacionadas. Por esse 

motivo, é comum que os investigadores interessados nesta temática seleccionem ou 

criem um determinado processo de avaliação de criatividade, o qual vai ao encontro 

da sua própria definição deste (Hunsaker & Callahan, 1995).  

Uma das principais dificuldades com que se debate a avaliação da criatividade 

reside na aceitação da subjectividade inerente à sua avaliação. No entanto, a 

componente subjectiva pode ser organizada, explicitada, se forem definidos os 
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critérios de avaliação, e os pressupostos teóricos tomados como base para fazer 

determinada avaliação (Caldeira, 2006). Como referem Bahia & Nogueira (2005) avaliar 

a criatividade é uma forma de despistar, identificar, fortalecer e classificar aspectos 

importantes e, ainda, de verificar o potencial do sujeito em questão, apoiando o seus 

pontos fortes e diagnosticando as necessidades. 

Em contexto escolar a avaliação deve ter como pressuposto principal a 

possibilidade de identificar lacunas nas competências criativas dos alunos, abrindo 

portas para a sua promoção ou remediação, isto é, para a implementação de 

estratégias de desenvolvimento (Sternberg, 1985). Os instrumentos mais 

comummente aplicados no contexto escolar são os testes de pensamento divergente, 

os inventários de atitudes e de interesses, os inventários de personalidade, a 

nomeação por professores e pares, a avaliação de produtos criativos e o auto-registo 

de actividades (Azevedo, 2007). 

Como já foi anteriormente referido, até aos trabalhos de Guilford prevaleceu a 

ideia de que o talento criativo era essencialmente uma questão de inteligência e Q.I. 

Guilford (1970), considerou inadequados os tradicionais testes de inteligência para 

explorar o domínio da criatividade e, mais tarde, veio a desenvolver os seus próprios 

testes de criatividade. Estes testes, para além da originalidade, prestavam igualmente 

atenção a outros critérios, tais como a fluência, a flexibilidade, a elaboração ou até 

mesmo características de personalidade. 

Também Getzels e Jacksons (1962) defenderam que a inteligência tal como era 

medida pelos testes convencionais, era uma capacidade mental distinta e 

relativamente independente da criatividade, tal como era medida nos testes de 

pensamento criativo. 

A partir dos trabalhos realizados por Guilford, Torrance (1976) desenvolve os 

Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT). Estes testes consistem na realização de 

diversas tarefas do tipo verbal e também figurativo e são cotados tendo em 

consideração três parâmetros distintos: a fluência (número total de respostas 

relevantes); flexibilidade (número de categorias diferentes de respostas relevantes) e 

originalidade (raridade estatística das respostas). Na metodologia este instrumento 

será descrito com maior detalhe uma vez que foi utilizado no estudo realizado. 
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Segundo alguns autores (Cramond, Morgan & Bandalos, 2005), o TTCT é não só 

um bom auxílio para identificar e conhecer a criatividade, como também o 

desempenho nele obtido nos dá a oportunidade de prever eficazmente os 

comportamentos criativos futuros, sendo o instrumento de avaliação da criatividade 

mais utilizado em contexto escolar.  
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2.2. Pensamento Crítico 

 

São várias as razões que explicam o interesse pelo Pensamento Crítico. Uma 

primeira razão relaciona-se com a educação. Neste sentido Tsui (1999) considerou que 

uma das principais finalidades a longo prazo do empreendimento educacional será 

incutir nos alunos o pensamento crítico, de modo a tomá-los “aprendizes” 

independentes ao longo da vida. Da mesma opinião, Stoltz (1999, p.12) refere que 

“desde o início da escolaridade, da socialização, a criança deve ser confrontada com 

diferentes formas de pensar. O pensamento crítico é criador e produtivo e, por isso 

não repetitivo. Reelabora o que se aprende”.  

É referido por Browne & Keeley (1994) que as capacidades de pensamento 

crítico serão mesmo úteis aos indivíduos, quer enquanto alunos, quer como cidadãos. 

Para os alunos serão úteis quando estes são solicitados a: reagir criticamente a um 

ensaio ou evidência representada num texto; julgar a qualidade da leitura ou discurso; 

construir argumentos; escrever um ensaio baseado em leituras ou, participar na aula.  

Uma segunda razão está relacionada com o facto de o pensamento crítico ser 

considerado necessário para viver numa sociedade plural com competência cívica e 

para a participação nas instituições democráticas, onde os cidadãos são confrontados 

com as necessidades de tomar decisões, as quais deverão ser racionais. Numa 

sociedade científica e tecnológica espera-se que muitos trabalhadores sejam capazes 

de pensar por si próprios, de executar uma enorme variedade de tarefas, de identificar 

e resolver problemas e de trabalhar em colaboração com os colegas na procura de 

soluções (Adams & Hamm, 2000). 

Assim, devido a acelerada complexidade e crescimento da sociedade actual com 

consequente desactualização da informação, muitos são aqueles que defendem que o 

pensamento crítico é a única forma de resposta às exigências impostas. Autores como 

Ennis (1996) e Paul (1993) dizem-nos que um cidadão para viver, trabalhar e funcionar 

eficazmente precisa de usar as capacidades de pensamento crítico para avaliar, tomar 

decisões e fazer juízos relativamente à informação a obter e na qual acreditar e usar.  
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2.2.1. Procurando uma definição de Pensamento Crítico 

 

O uso do termo pensamento crítico é vasto e variado. As raízes do pensamento 

crítico remontam à Grécia Antiga, onde o método socrático enfatizava a importância 

do raciocínio indutivo e do diálogo no processo de ensino (Arends, 1995). O método de 

questionamento, hoje conhecido por “Questionamento Socrático” pode ser 

considerado uma das estratégias de ensino de pensamento crítico mais conhecida. 

Nesse método de questionamento, Sócrates operacionalizou a necessidade de pensar 

com clareza e consistência lógica (Serra, 2006.) 

São numerosas as definições de pensamento crítico, chegando a existirem tantas 

definições como autores a escrever sobre pensamento crítico. Umas enfatizam 

competências, outras disposições, algumas destacam o contexto, outras ainda os 

processos de pensamento, outras focam-se na avaliação de evidências e argumentos.  

Verifica-se que a definição de pensamento crítico está dependente da área de 

conhecimentos dos autores que o têm tentado conceptualizar. Apesar de todas as 

perspectivas de pensamento crítico terem interesse para os educadores, três 

interpretações parecem mais influentes:  

� A proveniente da Filosofia, que defende que o pensamento crítico é uma 

aproximação ao modelo de “bom pensamento”, sublinhando os aspectos 

lógicos do raciocínio; 

� A proveniente da Psicologia Cognitiva que conceptualiza o pensamento 

crítico como uma capacidade de pensamento de ordem superior, sublinhando 

as “capacidades de pensamento” e focando a atenção numa aprendizagem 

apropriada e em processos educativos (Halpern, 1998); 

� A proveniente da Pragmática (ou Pedagogia Crítica), que vê o pensamento 

crítico como “uma capacidade de força de trabalho necessária no futuro 

mercado de trabalho” (Costa, 2003). Dá também ênfase a uma cidadania 

democrática e crítica como um objectivo educacional e um foco na 

transformação da sociedade (Ten Dam & Vollman, 2004). 

Parece claro que os autores que definem as diferentes perspectivas definem os 

seus objectivos, estabelecem as suas definições e estruturam o ensino do pensamento 
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crítico de forma diferente. O que se segue são várias definições e considerações de 

pensamento crítico, contempladas pelas várias perspectivas. 

Em 1903, o sociólogo americano William Graham Sunmer define o pensamento 

crítico como sendo: 

 “… a análise e o teste de proposições que nos são oferecidas, de 

forma a descobrir se elas correspondem à realidade ou não. É um 

hábito e um poder mental. É uma condição primária para o bem da 

sociedade, que homens e mulheres sejam treinados nele. É a nossa 

única garantia contra a ilusão, decepção, superstição e 

incompreensão de nós mesmos e das nossas circunstâncias 

mundanas. A nossa educação é boa na medida em que ela produzir 

uma capacidade crítica bem desenvolvida. A educação na capacidade 

crítica é a única educação da qual se pode verdadeiramente dizer que 

forma bons cidadãos.” (Projecto Ockham, s.d.). 

É com o filósofo e psicólogo John Dewey que as reflexões sobre pensamento 

crítico começam a reunir contribuições da filosofia, da psicologia e da educação. Na 

opinião de Dewey (Aguayo, 1964), pensar reflexivamente é considerar de modo activo, 

persistente e cuidadoso uma crença ou forma de conhecimento, com as conclusões 

dela decorrentes, à luz dos fundamentos que o apoiam. O pensamento é assim uma 

atitude que leva à organização e direcção dos processos mentais, de acordo com um 

fim ou propósito determinado, como a consciência e a atenção, constituindo uma 

arma de defesa do nosso organismo. 

Na mesma linha de raciocínio o cientista Carl Sagan, 1988, defende que, “a 

essência do pensamento crítico consiste na habilidade de elaborar e entender um 

argumento lógico e, especialmente importante, reconhecer um argumento falho ou 

fraudulento. Não é uma questão de gostarmos ou não da conclusão que emerge de 

uma linha de raciocínio, mas sim se a conclusão realmente é resultado da premissa 

inicial e se esta premissa é válida”. 

Apesar da variedade de definições e conceptualizações que têm sido propostas, 

de acordo com (Bailin et al, 1999, p. 288), “é a qualidade do pensamento e não o 

processo de pensamento que distingue pensamento crítico de não crítico” Sendo 

assim, o pensamento crítico deve cumprir determinados standards de bom 
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pensamento, que fornecem os critérios para determinar que atributos são importantes 

para pensar de forma crítica. 

Para Strauss (s.d.), o conceito de pensamento crítico refere-se a um tipo 

particular de pensamento uma vez que envolve reflexão sobre aquilo que se está a 

fazer, em procurar razões e utilizá-las de forma a formular uma conclusão.  

Da mesma forma, McPeck (1981) acredita que o pensamento crítico não pode 

ser uma capacidade generalizada porque o pensar criticamente implica sempre pensar 

sobre qualquer coisa; pensar acerca de nada é conceptualmente impossível. Também 

Facione (1990), afirma que “o conhecimento específico do domínio inclui a 

compreensão de princípios metodológicos e competência para se envolver em práticas 

reguladas por normas que estão no centro de julgamentos razoáveis nesses contextos 

específicos… Muito deste valor é perdido se o pensamento crítico for concebido como 

uma simples lista de operações lógicas e o conhecimento específico da área como uma 

mera agregação de informação.” (p.10). 

Bloom (1956), ao definir pensamento crítico, igualou-o à análise, síntese e 

avaliação, tendo considerado estas capacidades de pensamento crítico como os três 

níveis superiores na sua taxonomia de objectivos educacionais. Outros definiram 

pensamento crítico como “uma tentativa activa e sistemática de compreender e 

avaliar argumentos” (Mayer & Goodchild, 1990, p.4); ou “uma sequência de 

actividades simbólicas internas que levam a ideias ou conclusões novas e produtivas” 

(Ericsson & Hastie, 1994, p.38); ou “a uma atitude de perguntar porquê” (McBurney, 

1996, p.2). 

Halpern (1996), defende que o pensamento crítico é o uso de capacidades 

cognitivas que aumentam a probabilidade de se obterem resultados desejáveis. O 

pensamento crítico é assim intencional, racional e dirigido para uma meta, podendo 

essa meta ser a resolução de problemas ou uma tomada de decisão. O pensamento 

crítico envolve também avaliação, pois, quando se pensa criticamente, está-se a avaliar 

os resultados do processo de pensamento, isto é, quanto boa é a decisão ou quanto 

bem foi um problema resolvido (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000). 

Na mesma linha Levy (1997) definiu pensamento crítico como “uma estratégia 

cognitiva sistemática e activa para examinar, avaliar e compreender eventos, resolver 

problemas e tomar decisões na base de raciocínio sólido e evidência válida.” (p.1). 



 
 

43 
 

A dimensão da avaliação é central, também, para outros autores (Swartz & 

Perkins, 1990): “O pensamento crítico envolve a análise e a avaliação crítica, actual e 

potencial, de crenças e cursos de acção.” Para Beyer (1988), o pensamento crítico é 

também essencialmente avaliativo. Presseisen (1987) define igualmente o pensamento 

crítico como um pensamento racional centrado sobre a análise e a avaliação de 

argumentos de forma a, designadamente, compreender as assunções e os 

enviesamentos subjacentes a posições particulares; e a atender a um estilo conciso, 

credível e convincente de apresentação. 

Siegel, 1988, referido em Bailin, 1996, caracteriza aquele que pensa de forma 

crítica como alguém que apropriadamente se move por pensamentos, sendo que uma 

das principais características destes indivíduos é a avaliação do pensamento, ou seja, a 

capacidade de avaliar apropriadamente os pensamentos e a capacidade destes para 

gerarem crenças, afirmações ou acções. 

Nos anos mais recentes o pensamento crítico tornou-se uma meta educacional a 

alcançar, tendo alguns autores (Ennis, 1987) definido metas para um currículo de 

pensamento crítico.  

Para Ennis, a expressão “Pensamento Crítico” é, geralmente usada, querendo 

significar uma actividade prática reflexiva, cuja meta é uma crença ou uma acção 

sensata. Para este autor existem cinco termos-chave - prática, reflexiva, sensata, 

crença e acção - que se podem combinar na seguinte definição operacional: "O 

Pensamento Crítico é uma forma de pensamento racional, reflexivo, focado no decidir 

aquilo em que acreditar ou fazer".  

O Pensamento Crítico envolve disposições e capacidades: as disposições dizem 

respeito aos aspectos mais afectivos, as capacidades referem-se aos aspectos mais 

cognitivos. A definição de Ennis, não exclui, segundo o próprio, a criatividade, a 

tomada de decisões e a resolução de problemas. 

Uma definição idêntica é fornecida por Norris (1985), que considera que 

“pensamento crítico é decidir racionalmente o que fazer ou em que acreditar.” Lipman 

(1988) afirmou que o Pensamento Crítico é “o pensamento habilidoso e responsável 

que facilita o bom julgamento” porque se fundamenta em critérios; é auto corrector e é 

sensível ao contexto, baseando as crenças, as atitudes e as acções em razões e 
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evidências apropriadas; ter paixões e interesses, bem como capacidades suficientes de 

avaliação da razão 

Para Paul (1993), o pensamento crítico é uma forma única de pensamento 

intencional, no qual o pensador sistemática e habitualmente impõe critérios e normas 

intelectuais (tais como: clareza, precisão e relevância) ao pensamento. Este autor 

estabelece uma distinção entre pensamento crítico em sentido forte (strong sense) e 

pensamento crítico em sentido fraco (weak sense). O pensamento crítico em sentido 

fraco é caracterizado por um pensar monológico, isto é, aquele que é conduzido 

exclusivamente a partir de um único ponto de vista ou dentro de um só quadro de 

referência e se caracteriza pelo egocentrismo e estreiteza de perspectivas. Ao invés, o 

pensamento crítico em sentido forte envolve o indivíduo num pensamento dialógico, 

aquele que representa uma troca entre diferentes pontos de vista, na procura e no 

afastamento dos seus preconceitos e auto-desilusões e implica uma capacidade 

imparcial de compreender a contra-argumentação. 

Alguns autores utilizam o termo “crítico” para uma capacidade cognitiva de 

ordem superior, de qualidade específica ou estratégica (Marzano et al., 1988): 

“quando resolvemos um problema, fazemo-lo mais ou menos criticamente”. Surge 

assim, a interpretação do pensamento crítico em termos de procedimento ou 

heurística. Neste sentido, o pensamento crítico, tal como a resolução de problemas, é 

visto como um conjunto de passos, estágios ou fases. 

 Marzano et al, 1988, identificam oito procedimentos gerais de pensamento: 

formação de conceitos; formação de princípios; compreensão; resolução de 

problemas; tomada de decisão; investigação; composição e discurso oral. De acordo 

com os defensores do pensamento enquanto heurística, o ensino dos procedimentos 

deve ser central à promoção do pensamento crítico.  

Um exemplo desta linha de pensamento é o modelo IDEAL de resolução de 

problemas, que envolve a identificação do problema, a sua definição, o 

estabelecimento de uma estratégia de resolução e sua activação e a avaliação do 

processo (Bransford, Sherwood, & Sturdvant, 1987). 

Os educadores, também, desenvolveram várias definições de pensamento 

crítico, como Kurfiss (1988) que afirmou que por um lado o pensamento crítico é “uma 

investigação cuja finalidade é explorar uma situação, fenómeno, questão ou problema 
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para chegar à hipótese ou conclusão sobre ela, que integra toda a informação 

disponível e que pode portanto ser justificada convincentemente” (p.2). Por outro 

lado, Kurfiss afirma que “em termos cognitivos, pensamento crítico é a resolução de 

problemas nas situações em que as soluções não podem ser verificadas 

empiricamente” (p.5).  

Para Swartz & Perkins (1990) o pensamento crítico é uma forma de pensar com 

um valor considerável para cada um se conhecer a si próprio e ao mundo, usar o 

próprio conhecimento de modo a fazer escolhas sensatas e a comunicar com os 

outros. Já para Yager (1993), pensamento crítico refere-se à capacidade individual para 

fazer escolhas racionais e julgamentos fundamentais como elementos das decisões 

usados para lidar com os problemas. Por fim, Bygrave & Gerbic (1996) salientam que o 

pensamento crítico está relacionado com o atingir da maturidade intelectual, 

envolvendo toda a pessoa com as suas atitudes, emoções, disposições, valores, 

capacidades, conhecimentos e contextos. 

Lewis & Smith (1993) afirmaram que nenhuma perspectiva sozinha é satisfatória 

para compreender o pensamento crítico, apontando também que este termo tem sido 

usado inconsistentemente, o que contribui para a confusão. Este facto é visível nas 

várias definições mencionadas previamente.  

Ultimamente certos “pedagogos críticos” têm vindo a realçar que a focalização 

do pensamento crítico em pensamento lógico exclui outras fontes de evidência ou 

formas de verificação, como, experiências, emoções, sentimentos (Burbules & Berk, 

1999).  

Segundo Ten Dam & Vollman (2004) o pensamento crítico deve ser considerado 

mais como uma herança do que um pensamento lógico e que a definição de 

capacidades e disposições necessárias no campo do pensamento crítico deve ser feita 

a partir de uma perspectiva de Educação para a Cidadania democrática e crítica. A 

principal preocupação deve ser a questão de como resistir à injustiça social. Desta 

forma, estes autores, defendem que é essencial que o currículo para o pensamento 

crítico preste atenção aos efeitos políticos de argumentação e raciocínio tendo por 

base a herança de pensamento crítico como um aspecto crucial da cidadania 

democrática e crítica.  
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Assim, é necessário o esforço conjunto de todos e existe a necessidade de 

focalizar sobre o que pode ser retirado de cada vertente para enriquecer todas as 

abordagens. Os estudantes de todos os níveis seriam os óbvios beneficiários destes 

esforços (Mira, 2005). 

 

2.2.2. A natureza do Pensamento Crítico 

 

A posição sobre o propósito e os atributos que caracterizam o pensamento 

crítico varia de autor para autor. Reconhecendo que expressões como “reflexivo” e 

“razoável” são vagas e imprecisas e que isso se reflecte negativamente quando se 

pretende operacionalizar o ensino para o pensamento crítico, muitos autores sentiram 

necessidade de concretizar a natureza e os atributos que caracterizam este tipo de 

pensamento (Serra, 2006). Uma vez que as várias posições sobre o pensamento crítico 

já foram discutidas anteriormente, o que se segue de é uma tentativa de 

sistematização das duas principais correntes em discussão actualmente.  

Ao debater-se a natureza do pensamento crítico, as discussões têm como foco 

de debate as seguintes posições:  

(1) Pensamento crítico: competência, processo mental ou procedimento? 

(2) Pensamento crítico: Natureza "genérica" ou natureza "específica do 

conteúdo"?  

Apresentam-se de seguidas as principais ideias que têm alimentado estas discussões. 

 

Pensamento crítico: competência, processo mental ou procedimento? 

 

O termo “competência” tem sido usado numa diversidade de acepções que 

importa distinguir. No campo educativo, tem-se assistido a uma forte tendência em 

dividir os objectivos educacionais em três domínios: conhecimentos, competências 

(skills) ou capacidades e valores (atitudes). As competências surgem, nesta acepção, 

como sinónimo de capacidades (ou abilities), excluindo os conhecimentos e as 

atitudes.  

No entanto, na vida quotidiana o termo competência é usado para significar 

que o indivíduo que tem uma determinada competência, é proficiente no desempenho 
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de uma dada tarefa. Usado desta forma o conceito de competência envolve tudo 

aquilo que o indivíduo necessita para desempenhar com sucesso essa tarefa, por 

exemplo, conhecimentos, capacidades, atitudes e heurísticas requeridas pelo contexto 

específico da tarefa. Ou seja, o conceito de competência é um conceito lato, que 

envolve diferentes componentes intelectuais, emocionais e sociais. Usado desta 

forma, o conceito de competência encerra, já, um juízo de valor, ou seja, “é-se 

competente”, quando se “faz bem” ou se “pensa bem”. Le Boterf é um dos principais 

nomes associados à emergência deste conceito de competência (Serra, 2006). 

A partir de meados da década de 90, o conceito de competência passou a ser 

alvo de intenso debate no seio da área da teoria e desenvolvimento curricular, este 

debate teve como consequências essenciais a extensão do conceito de competência de 

Le Boterf ao campo da educação escolar e emergência de um consenso, cada vez mais 

generalizado, sobre a necessidade de centrar os currículos e as reformas educativas no 

desenvolvimento de competências, na sua acepção mais ampla e integradora.  

Analisando a definição de pensamento crítico de Ennis (1987), verificamos que a 

mesma está de acordo com a noção de competência em sentido lato, predominante 

nos actuais currículos escolares, já que para este autor o pensamento crítico envolve 

um conjunto de disposições, atitudes ou traços de carácter indissociáveis de 

capacidades de raciocínio como, por exemplo, a capacidade de inferência ou de 

clarificação, que operam sobre um dado conjunto de conhecimentos. 

O pensamento crítico, é entendido por outros autores (Kirby & Kuykendall, 

1991, citados em Bailin, 1999), como um processo mental holístico que envolve 

diferentes operações mentais tais como classificar, inferir, observar, avaliar, sintetizar, 

e formular hipóteses. Bailin (1999), critica esta posição, apontam como principal 

objecção o facto de os processos mentais não serem visíveis (apenas os produtos deles 

resultantes traduzidos numa resposta ou acção) e por isso terem pouca utilidade sob o 

ponto de vista da didáctica. 

Finalmente, outra forma de entender o pensamento crítico é interpretá-lo em 

termos de procedimento ou heurística. Nesta acepção, o pensamento crítico, tal como 

a resolução de problemas, é visto como um conjunto de passos, estágios ou fases. Esta 

posição foi já amplamente discutida no tópico anterior. 
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Pensamento crítico: Natureza “genérica" ou natureza “específica do conteúdo”? 

 
No inicio dos anos 90, McPeck (1990) defendia que existem quase tantas 

formas de pensar, como existem coisas sobre as quais pensar, que não faz sentido falar 

em competências de pensamento crítico isoladas do conteúdo e que por isso este deve 

ser ensinado infundido nos conteúdos disciplinares (Serra, 2006). A ele opunha-se um 

forte grupo de autores (Norris, Paul, Siegel e Ennis) que defendiam que muitas das 

capacidades de pensamento crítico têm uma aplicação muito abrangente, podendo ser 

usadas em diferentes áreas do saber e que, por isso, podem e devem ser ensinadas em 

programas gerais de ensino de Pensamento crítico, especialmente desenhados para o 

efeito.  

Ennis (1986), argumenta que as competências e disposições de pensamento 

crítico que descreve são relevantes para uma variedade de áreas. Baron (1985, 

referido em Smith, 2002), defende que a generalização de competências é uma 

questão de grau, algumas competências são mais gerais do que outras. McPeck (1990) 

por sua vez, defende a centralidade dos conteúdos disciplinares para o pensamento 

crítico e argumenta que devido aos diferentes campos assentarem sobre diferentes 

epistemologias e usarem diferentes tipos de pensamento e argumentação, o que está 

envolvido no Pensamento crítico varia de campo para campo do saber. 

Inerente ao problema da generabilidade das competências de pensamento 

crítico, coloca-se a questão do poder dessas competências. Segundo Smith (2002), 

para uma competência de pensamento ser poderosa devem ser cumpridas duas 

condições: operacionalidade e eficácia. De acordo com esta posição, não existe 

transferência “automática” de competências de pensamento crítico de um assunto ou 

área para outra e pode ter-se um elevado pensamento crítico em Matemática, por 

exemplo e não possuir o mesmo nível de excelência, por exemplo em História ou 

Ciências.  

Paul & Elder (2001), defendem que o pensamento crítico deve ser ensinado em 

contextos ligados ao quotidiano e nesses contextos raramente os problemas têm 

fronteiras bem delimitadas, normalmente eles envolvem elementos sociais, éticos, 

científicos, etc. Só assim, a tarefa de ensinar para o pensamento crítico se tornará 

verdadeiramente útil. Outro problema associado à transferência relaciona-se com a 
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imprecisão do conceito de competência, o que torna difícil determinar o que é, 

exactamente, transferido. 

As diferentes posições sobre como se pode promover o pensamento crítico em 

sala de aula e sobre a sua avaliação dependem, em grande medida, da forma como os 

diferentes autores se situam nos debates anteriormente descritos, particularmente 

sobre a natureza geral vs. dependente do conteúdo das capacidades de pensamento 

crítico (Serra, 2006). 

 

2.2.3. O Pensamento Crítico em contexto escolar 

 

Vivemos numa sociedade de informação e de conhecimento. O conceito de 

informação contém uma dimensão construtiva, inovadora e dinâmica. Por outro lado, 

a informação está constantemente a ser ultrapassada por outra mais recente, 

geradora de novo conhecimento, havendo uma genuína necessidade de os indivíduos 

usarem o seu potencial de pensamento crítico.  

O uso de capacidades de pensamento crítico permite aos indivíduos tomarem 

posição sobre questões científicas, raciocinando logicamente sobre o tópico em causa 

de modo a detectar incongruências na argumentação ou no sentido de suspender a 

tomada de decisão no caso de haver evidência insuficiente para traçar e sustentar uma 

conclusão (Claxton, 1991). 

Nesta linha de raciocínio encontra-se também a posição de Bybee e De Boer, 

1994, que encaram o desenvolvimento de capacidades de pensamento crítico como 

uma das vias para se alcançar a literacia científica. Segundo estes autores, ser 

cientificamente literado implica não só a aquisição e compreensão de conhecimento 

científico, mas também o desenvolvimento de capacidades que permitam continuar a 

aprender, a pensar de forma crítica e a lidar eficazmente com preocupações sociais.  

A escolarização dos alunos deve ser facilitadora de uma formação que lhes 

permita acompanhar a constante mudança da actualidade, em termos sociais, 

profissionais, económicos e tecnológicos. A ênfase nas capacidades de pensamento 

viabiliza a construção, por parte dos alunos, de uma imagem mais real e aceitável 

acerca da natureza da ciência e do trabalho dos cientistas. Isto, porque os processos e 

produtos da ciência desenvolvem-se pela utilização de capacidades de pensamento 
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crítico tais como: formular hipóteses explicativas, fazer previsões, planear e conduzir 

investigações, efectuar observações, tomar decisões com base em evidências 

recolhidas, formular conclusões e comunicar. 

De acordo com este pressuposto, as actuais propostas para o ensino das ciências 

enfatizam a importância e a necessidade de promover as capacidades de pensamento 

dos alunos, designadamente de pensamento crítico. Em Portugal, a Lei de Bases do 

Sistema Educativo (1986), apela ao desenvolvimento do pensamento crítico em vários 

momentos, nomeadamente, no seu artigo 7º, ao definir objectivos para o ensino 

básico: “assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes 

garanta o desenvolvimento (…) da capacidade de raciocínio, do espírito crítico, (…)”. 

No entanto alguns estudos (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000) revelam que as 

práticas de ensino não são sistemática e intencionalmente orientadas para o 

desenvolvimento do pensamento crítico. Tal significa que, por norma, não há um 

esforço deliberado, por parte do professor, em organizar situações de aprendizagem 

com o propósito explícito de levar os alunos a manifestarem e usarem capacidades de 

pensamento crítico. O desenvolvimento do pensamento crítico, quando ocorre, 

acontece de forma fortuita e acidental como consequência de se pretender alcançar 

outros objectivos. 

Beyer, 1988, refere que alguns docentes tendem a considerar que o pensamento 

crítico está presente nas suas aulas quando, na verdade, não está. No mesmo sentido, 

Swartz & Perkins (1990), referem que muitos acreditam que desenvolvem capacidades 

de pensamento por falarem sobre a importância do pensar e por solicitarem aos 

alunos que o façam. A evidência aponta no sentido de que quer as actividades 

propostas, quer as estratégias de ensino comummente usadas pelos professores não 

estimulam o uso de capacidades de pensamento crítico (Aikenhead, 1998).  

O ensino das ciências contínua ainda a ser dominado por estratégias e 

actividades como: a exposição por parte do professor, actividades de leitura, 

especialmente do livro de textos e actividades laboratoriais que são, muitas, vezes, 

demonstrações feitas pelo professor (Mestre, 1994). 

Para Guerra (2000), a promoção do potencial de pensamento crítico faz-se 

através de processos de reflexão que ajudam o aluno a crescer. Ajudar a crescer é 

incentivar a questionar e a questionar-se até encontrar respostas.  



 
 

51 
 

Alguns estudos têm mostrado que o pensamento dos estudantes efectivamente 

melhora através da educação (Kennedy et al, 1991). Tem no entanto que se ter em 

consideração que a capacidade dos alunos em compreender e dominar o pensamento 

crítico varia com a idade, e o ensino necessita de ser adaptado ao nível de 

desenvolvimento dos alunos. No entanto, até mesmo crianças pequenas aparentam 

ser capazes de beneficiar do treino em pensamento crítico. Nesta linha, Kuhn (1999) 

sugere que os educadores que desejem promover o pensamento crítico podem 

consegui-lo com a conceptualização do potencial de pensamento crítico dos alunos 

num enquadramento para o desenvolvimento pessoal e social. 

Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000, dizem-nos que “para ser possível um ensino 

consciente, explícito e sistemático de pensamento crítico é necessária a existência de 

uma metodologia que permita aos professores desenvolver actividades de 

aprendizagem capazes de promover o pensamento crítico”. Assim, o uso de 

taxonomias de pensamento crítico poderá ser um dos potenciais meios para 

desenvolver essas metodologias. 

Tal como já foi referido anteriormente, Ennis (1987), definiu metas para um 

currículo de pensamento crítico. Através da sua definição de pensamento crítico, este 

autor desenvolve uma taxonomia, conhecida habitualmente como Taxonomia do 

Pensamento Crítico.  

Para além das disposições, Ennis, considera um conjunto muito amplo de 

capacidades agrupadas em quatro áreas: clarificação (elementar e elaborada), suporte 

básico, inferência e estratégias e tácticas. Cada uma destas áreas inclui uma ampla 

gama de capacidades agrupadas em diferentes categorias independentes. Cada uma 

das categorias é constituída por diferentes categorias afins e interrelacionadas entre si, 

que se desdobram em outras capacidades. 

A taxonomia de Ennis inclui ainda alguns critérios que devem ser tidos em conta 

quando se usam determinadas capacidades. Por exemplo, quando se avalia a 

credibilidade de uma fonte devem ser respeitados critérios tais como, o de não 

existirem conflitos de interesse, existir acordo entre fontes e conhecer a reputação do 

autor. Por último, esta taxonomia proporciona também exemplos concretos das 

diferentes formas de como se pode usar uma determinada capacidade de pensamento 

crítico.  
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Além de Ennis, vários investigadores têm tentado identificar as capacidades, bem 

como as disposições ligadas ao pensamento crítico, de forma a operacionalizá-lo.  

No entanto segundo Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000, estes ainda não chegaram a 

um consenso. Pelo que, apesar de existirem várias taxonomias (listas, tipologias e 

tabelas) nenhuma até hoje se conseguiu impor verdadeiramente. 

Piette (1996) afirma que não existem, naturalmente, tipologias perfeitas, pois 

estas exprimem não só uma escolha em relação a um certo número de capacidades e 

de disposições, mas apresentam também uma variação conceptual baseada nas 

posições teóricas dos investigadores relativamente à natureza específica do 

pensamento crítico. 

No caso particular deste estudo a definição de pensamento crítico adoptada 

encontra-se operacionalizada através da Taxonomia do Pensamento Crítico de Ennis, 

da qual se apresenta uma versão condensada tabela 2.1. A versão integral pode ser 

consultada no anexo 1. 
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Tabela 2.1. 

Metas para um currículo de pensamento crítico 

A – DISPOSIÇÕES B – CAPACIDADES 

1. Procurar um enunciado claro da 

questão ou tese; 

2. Procurar razões; 

3. Tentar estar bem informado; 

4. Utilizar e mencionar fontes credíveis; 

5. Tomar em consideração a situação na 

sua globalidade; 

6. Tentar não se desviar do cerne da 

questão; 

7. Ter em mente a preocupação original e 

ou básica; 

8. Procurar alternativas; 

9. Ter abertura de espírito: 

10. Tomar uma posição (e modificá-la) 

sempre que a evidência e as razões sejam 

suficientes para o fazer; 

11. Procurar tanta precisão quanta o 

assunto o permitir; 

12. Lidar de forma ordenada com as 

partes de um todo complexo; 

13. Usar as suas próprias capacidades 

para pensar de forma crítica; 

14. Ser sensível aos sentimentos, níveis 

de conhecimento e grau de elaboração 

dos outros. 

Clarificação elementar 

1. Focar uma questão; 

2. Analisar argumentos; 

3. Fazer e responder a questões de 

clarificação e ou desafio; 

Suporte Básico 

4. Avaliar da credibilidade de uma fonte, 

segundo os seguintes critérios; 

5. Observar e avaliar relatórios de 

observação; 

Inferência 

6. Deduzir e avaliar deduções; 

7. Induzir e avaliar induções; 

8. Fazer juízos de valor; 

Clarificação elaborada 

9. Definir os termos e avaliar as 

definições em três dimensões; 

10. Identificar assumpções; 

Estratégias e tácticas 

11. Decidir uma acção; 

12. Interactuar com outros. 
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A análise desta taxonomia indica a existência de uma relação entre as 

capacidades de pensamento crítico e as capacidades inerentes à actividade científica, 

uma vez que muitas das capacidades indicadas são necessárias para a realização de 

actividade científica e para as actividades de aprendizagem realizadas pelos alunos de 

ciência. Assim, esta tabela pode servir de base à organização de um currículo que 

promova o pensamento crítico integrado em conteúdos; pode ser utilizada como 

matriz para a construção de instrumentos de avaliação do nível de pensamento crítico 

de alunos e professores; para a concepção de diversas actividades curriculares 

potencialmente promotoras do pensamento crítico e para a análise documentos 

escritos (Oliveira & Serra, 2005). 

Para uma aplicação correcta desta metodologia na construção e 

desenvolvimento ou reformulação de actividades de aprendizagem habitualmente 

usadas pelos professores, é necessário que ocorram três fases (Tenreiro-Vieira & 

Vieira, 2000). Nas duas primeiras, a taxonomia de Ennis é usada como referencial 

teórico com o objectivo de analisar as actividades de aprendizagem existentes de 

forma a identificar as capacidades de pensamento crítico a que as actividades apelam 

e identificar outras capacidades de pensamento crítico que as mesmas possam exigir.  

Na terceira fase, a taxonomia de Ennis é usada como modelo ou padrão de forma 

a explicitar as capacidades de pensamento crítico que podem ser exigidas, escrevendo 

itens com base em propostas concretas encontradas na própria taxonomia. Ou seja, a 

escrita ou reescrita de itens das actividades de aprendizagem é feita em estreita 

ligação com a formulação usada por Ennis para listar as capacidades de pensamento 

crítico na sua taxonomia (p.38). 

Segundo Ten Dam & Vollman (2004), uma educação que tem como objectivo 

promover o pensamento crítico deve estimular os estudantes a participar em práticas 

com o objectivo de melhorar a qualidade da sociedade para todos. A interacção 

durante as aulas também é uma prática na qual os estudantes participam. As 

discussões e interacções na sala de aula devem encorajar os estudantes a ganhar 

experiência prática nas “capacidades” assim como nas “disposições”. 
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2.2.4. Como se deve ensinar o Pensamento Crítico? 

 

Quando nos debruçarmos sobre a literatura referente ao ensino de Pensamento 

Crítico, verifica-se a existência de diversidade de abordagens.  

Para Swartz (2003) são três as abordagens possíveis de como ensinar os 

estudantes a pensar: ensinar sobre o pensamento (teaching of thinking); ensinar a 

pensar (teaching for thinking) e infusão (infusion).  

Ensinar sobre o pensamento por “instrução directa” significa que os alunos 

aprendem a usar estratégias explícitas de pensamento num período de tempo 

determinado, geralmente orientado por um professor. Estas aulas empregam 

linguagem que põe à prova o pensamento e dão ênfase a procedimentos explícitos 

para o praticar habilmente. Usualmente o ensino do pensamento ocorre em cursos 

separados com programas possuindo materiais especialmente concebidos, e é 

ensinado fora do currículo padrão. Este modo de ensinar pensamento é “indiferente 

ao conteúdo”. O conteúdo sobre o qual estão a pensar é meramente um veículo para 

praticar a estratégia de pensamento e não para aprendizagem adicional (Swartz, 

2003). Uma vez que as capacidades de pensamento, são ensinadas usando exemplos 

que não são relacionados com o currículo, existe problema de transferência, visto que 

os estudantes não transferem sozinhos o que aprenderam em tais recursos para os 

seus outros trabalhos académicos ou para o uso nas suas vidas fora das escolas 

segundo Perkins & Solomon (citados por Swartz, 2003). 

Ensinar a pensar segundo Costa (citado por Swartz, 2003), envolve o emprego de 

métodos de sala de aula que induzem o pensamento dos estudantes de forma a 

facilitar uma compreensão profunda do conteúdo que está a ser ensinado. Tais 

métodos incluem usar aprendizagem cooperativa, organizadores gráficos, questões de 

ordem superior, diálogo socrático e aprendizagem por inquérito. Frequentemente, os 

estudantes respondem reflectidamente a estas técnicas e os alunos pensadores 

tornam-se veículos para a aprendizagem de conteúdos mais profundos. Swartz (2003) 

afirma que conceito de “ensinar a pensar” não capta a riqueza, por vezes, das aulas 

que os professores fazem. Na realidade, estes professores usam muitas técnicas que 

desafiam os estudantes a pensar sobre aquilo que estão a aprender. 



 
 

56 
 

Contrastando com o “ensinar sobre pensamento” por instrução directa, as “aulas 

de Infusão” não são ensinadas em cursos ou programas separados fora do currículo 

regular. Os professores usam algum tempo para ajudar a tornar explícito o que 

necessita ser considerado para se determinar capazmente a fiabilidade das fontes de 

informação e ajudam os seus alunos a usar esta capacidade deliberadamente e 

reflectidamente para pensar sobre o que é que eles estão a aprender em ciências ou 

noutras disciplinas.  

As aulas de infusão integram dois tipos de objectivos: pensamento melhorado e 

aprendizagem de conteúdo melhorado. No entanto, apesar das aulas de infusão 

apresentarem o uso de muitas técnicas que desafiam os estudantes a pensar sobre 

aquilo que estão a aprender como o que é feito na abordagem “ensinar a pensar”, 

estas aulas são também caracterizadas pela instrução directa em capacidades de 

pensamento específicas como as usadas no “ensino do pensamento”. Isto pretende 

especificamente, não apenas pôr os estudantes a pensar sobre aquilo que estão a 

aprender, mas a tomar consciência do que isto envolve para que possam trabalhar e 

melhorar a forma como eles pensam de modo a que perdure. 

Os professores que aplicam a infusão, adicionam à sua instrução um período de 

tempo para clarificar o pensamento necessário para desenvolver respostas reflectidas 

a essas perguntas, para envolver os seus alunos em reflexão metacognitiva 

relativamente ao seu próprio pensamento e como podem melhorá-lo. Esta abordagem 

pode ajudar os alunos tanto quanto possível a participar em práticas de modo a 

desenvolver os hábitos mentais necessários para tornar essas formas de pensamento 

parte das suas vidas. Esta característica adicional das aulas é exactamente o que é 

especial acerca das aulas de infusão. 

As aulas de infusão misturam de forma conjunta uma variedade de práticas 

eficazes de ensino e caracterizam o modo como o pensamento está implicitamente 

sublinhado nessas aulas. Assim, estas práticas podem ser agrupadas em quatro 

componentes básicos: 

� O professor apresenta aos alunos a capacidade ou processo de pensamento 

que vai ser usado nessa aula através da demonstração da importância de 

fazer bem tal pensamento; 
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� O professor usa propostas explícitas para guiar os alunos através da prática 

do pensamento na medida que eles aprendem conceitos, factos, e 

competências nas áreas de conteúdo; 

� O professor faz perguntas reflectivas que ajudam os alunos a distanciarem-

se de eles próprios, e tomarem consciência do que é que estão a pensar, 

sobre aquilo que estão a pensar, para que possam tomar consciência de como 

estão a pensar e desenvolver um plano para o fazer habilidosamente. 

� O professor reforça as estratégias de pensamento providenciando 

oportunidades adicionais para os alunos se envolverem na mesma forma de 

pensamento independentemente. 

Segundo Sterneberg (1987, referido em Pithers & Soden, 2000), o programa 

“correcto” depende dos objectivos do ensino, do conteúdo e do contexto ou cultura 

nos quais o pensamento crítico dos alunos deve ser situado.  

Nesta linha de pensamento, Bailin (2002) faz uma proposta para o caso 

específico da educação em ciência. Segundo esta autora, o pensamento crítico deve 

ser conceptualizado em termos explicitamente normativos, centrando-se nos critérios 

ou standards de “bom pensamento”, logo o foco pedagógico deve situar-se na questão 

de saber o que cada um necessita compreender, ou de que recursos intelectuais 

necessita deter para conseguir dar resposta a uma tarefa, ou responder a uma situação 

problemática num contexto particular, por exemplo no contexto da ciência. Tais 

recursos intelectuais incluem critérios, conceitos e hábitos da mente.  

Segundo Bailin (2002, p. 368), alguns dos critérios que se aplicam à ciência 

incluem “a precisão dos dados, o controlo de variáveis experimentais, a fidelidade das 

fontes e a validade das inferências”. Outro recurso intelectual chave é constituído por 

vários conceitos centrais em ciência tais como: condições necessárias e suficientes, 

relações causais e correlações, e hipóteses e predições. Estes conceitos fornecem 

ferramentas preciosas na análise crítica e na avaliação, em ciência. O conhecimento 

científico base numa determinada área é também um importante determinante da 

qualidade do pensamento e por isso central quando se pretendem fazer juízos 

razoáveis. Finalmente, o domínio destes recursos é insuficiente se o indivíduo não 

possuir determinados hábitos da mente e determinadas atitudes. Na ciência afiguram-

se importantes, por exemplo, uma atitude de pesquisa e uma mente aberta. 
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2.2.5. Avaliar o Pensamento Crítico 

 

Em, 1993, Ennis fez um inventário de 14 testes de pensamento crítico e 

apresenta para cada um deles uma pequena descrição quanto ao limiar de idade a que 

se aplicam e quanto às capacidades que avaliam. Esta listagem de testes é agrupada 

em dois subgrupos: aqueles que avaliam mais do que um aspecto do pensamento 

crítico e aqueles que avaliam apenas um aspecto do pensamento crítico.  

Segundo Ennis (1993), a avaliação do pensamento crítico pode ser feita, no 

contexto educacional, com diferentes propósitos, nomeadamente para:  

� Diagnosticar o pensamento crítico, de partida, dos alunos; 

� Informar os alunos do seu progresso; 

� Motivar os alunos;  

� Fornecer informação aos professores sobre a eficácia do seu ensino;  

� Desenvolver programas de investigação; 

� Fornecer informação no âmbito da orientação vocacional; 

� Fornecer indicadores no âmbito da avaliação das escolas. 

Na sua maioria, os testes de pensamento crítico, standartizados e 

comercializados inserem-se na tradição filosófica. Neste estudo utilizou-se o “Cornell 

Critical Thinking Test, Level X” de Robert H. Ennis e Jason Millman (1985), que se 

baseia na definição de Pensamento Crítico de Ennis, encontrando-se descrito em 

pormenor na metodologia. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

 

“Experience is not what happens to 

you; it is what you do with what happens 

to you.” (Aldous Huxley, 1932) 

 

 

 

3.1. Opções metodológicas 

 

A aprendizagem de um aluno está dependente do desenvolvimento profissional 

do professor. Este desenvolvimento permite aos professores ganhar confiança, 

conhecimentos mais sólidos sobre conteúdos a leccionar e, também, novos métodos 

de ensino-aprendizagem que permitam lidar com diferentes tipos de alunos. 

O desenvolvimento profissional passa por uma reflexão conjunta de experiências 

pessoais. Esta reflexão deverá contribuir para a aquisição de novos conhecimentos, 

para a gestão de pontos de vista pessoais, uma vez que o professor não é uma 

entidade isolada, mas sim parte integrante de uma comunidade educacional, e 

sobretudo, contribuir para um olhar crítico sobre si mesmo. Assim, e no sentido, de 

tornar possível esta reflexão foi desde o início definido pela investigadora que a 

investigação seria realizada com alunos de turmas onde a mesma era professora. 

Para dar resposta ao problema em estudo, já enunciado na introdução, seguiu-se 

um desenho quasi-experimental grupo controlo-grupo experimental / pré-teste-pós-

teste/ grupos não aleatórios.  

Inicialmente administraram-se testes de Pensamento Crítico e de Criatividade a 

todos os alunos. No grupo experimental implementou-se o programa de intervenção 

desenvolvido. No grupo de controlo, as aulas decorreram da forma habitual. No final 

foram novamente administrados os testes de Pensamento Crítico e de Criatividade aos 

dois grupos. Os testes utilizados consistiram em instrumentos de medida de 
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Pensamento Crítico e de Criatividade já previamente validados para a realidade 

portuguesa. Na figura 3.1. encontra-se o esquema do design experimental seguido. 

 

 

 

 

Figura 3.1. 
Esquema do design experimental 

 

 A calendarização inicialmente programada sofreu algumas alterações que 

poderão ter condicionado a obtenção de resultados (este assunto será de novo 

abordado na discussão de resultados). Na figura 3.2. encontra-se a calendarização 

efectiva do estudo. 

 

Descrição das tarefas 
2008 2009 

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Aplicação do pré-teste          

Implementação do programa 
de intervenção 

                  

Aplicação do pós-teste          

Figura 3.2. 
Calendarização do estudo 
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3.2. Desenho do estudo 

 

Como referido anteriormente, seguiu-se um desenho quasi-experimental. Este 

desenho privilegia a manipulação de variáveis e a criação de situações experimentais, 

havendo controlos rigorosos. Um estudo baseado no método quasi-experimental exige 

a criação de uma experiência própria, em que, geralmente, se definem dois grupos: um 

experimental e um de controlo (Oliveira et al, 2004). 

Normalmente faz-se um pré-teste para caracterizar os participantes em relação 

às variáveis do estudo e depois faz-se um pós-teste para verificar se houve ou não 

alterações. Posteriormente comparam-se os dois grupos para inferir resultados.  

A vantagem do uso de um grupo controlo em relação aos desenhos que usam 

apenas um grupo de sujeitos, é que o grupo controlo permite avaliar o efeito de 

variáveis externas através do pós-teste. Se variáveis externas introduzirem alterações 

entre o pré-teste e o pós-teste, estas reflectir-se-ão no grupo controlo. Assim, apenas 

as alterações, medidas pelo pós-teste no grupo experimental, que se situarem acima 

ou abaixo às verificadas no grupo controlo, se poderão atribuir ao tratamento 

experimental (Serra, 2006). 

A primeira fase, neste tipo de desenho, passa pela selecção dos sujeitos que 

viriam a integrar o grupo de controlo e o grupo experimental. Uma vez que com este 

estudo, um dos objectivos da investigadora era desenvolver estratégias e métodos 

para melhorar a sua prática educativa, no que diz respeito à promoção da criatividade 

e pensamento crítico, a escolha da amostra recaiu sobre as duas turmas de 8º ano nas 

quais a investigadora era professora de Ciências Físico-Químicas. Sendo assim a 

constituição da amostra não foi aleatória. A selecção do grupo de controlo e do grupo 

experimental esteve relacionada com questões de calendarização das aulas. 

Para que um desenho do tipo quasi-experimental conduza a conclusões fiáveis é 

necessário garantir a validade interna do estudo. Ou seja, manter todas as variáveis, 

que possam afectar o contexto do estudo, constantes, com excepção do tratamento.  

Antes do início do estudo foi explicado a todos os alunos que se estava a 

desenvolver um trabalho de investigação, no qual eles eram participantes. Esta 

explicação teve como objectivo justificar a utilização dos instrumentos de medida de 

Criatividade e de Pensamento Crítico utilizados. Não foi mencionado em nenhum dos 
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grupos que estavam submetidos a estratégias de ensino diferenciadas. Foi também 

referenciado que os resultados do estudo não teriam qualquer influência na avaliação 

ao nível da disciplina e que os resultados e os intervenientes no estudo seriam 

mantidos em anonimato.  

Salienta-se que para que este estudo fosse levado a cabo, a direcção da 

instituição onde ele foi realizado foi previamente consultada, tendo concedido a 

autorização para que este se realizasse. 

 

 

3.3. Participantes 

 

As observações foram realizadas num colégio particular da região de Lisboa. 

Neste colégio são leccionados todos os ciclos de ensino (desde a infantil até ao 12º ano 

de escolaridade), sendo frequentado por alunos de classe média-alta/alta. É uma 

instituição profundamente direccionada para o sucesso escolar e que tem no acesso ao 

Ensino Superior uma das suas principais metas. 

No estudo participaram alunos de duas turmas, de Ciências Físico-Químicas, do 

8º ano de escolaridade do ensino básico, com idades compreendidas entre os 13 e os 

14 anos. As duas turmas têm a mesma constituição desde o 7º ano e em nenhuma 

existem alunos repetentes.  

Na tabela 3.1. apresenta-se a distribuição dos alunos da amostra pelos dois 

grupos (Ninicial representa o número de alunos total de cada turma e Nfinal o número de 

alunos considerados para o estudo). 

 

Tabela 3.1. 

Distribuição dos alunos da amostra pelo grupo de controlo e pelo grupo 

experimental 

Grupo Ninicial Nfinal 

Controlo 27 19 

Experimental 26 21 
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A amostra ficou assim constituída por 40 alunos. Para efeitos do estudo só foram 

considerados os alunos que realizaram todas as fases dos testes. Os grupos 

experimental e de controlo podem ser descritos como apresentado na tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2. 

Caracterização dos sujeitos quanto ao género 

Grupo 
Género 

Feminino Masculino 

Controlo 10 9 

Experimental 7 14 

 

 

3.4. Programa de intervenção 

 

O desenvolvimento do pensamento criativo e crítico através da ciência baseia-se 

na premissa de que os alunos usam capacidades de pensamento na aprendizagem de 

conceitos e princípios científicos: fazendo experiências novas numa atmosfera 

interactiva e aberta; construindo o seu conhecimento através de investigação 

orientada e relacionando o seu conhecimento com o mundo que os rodeia. A ciência 

pode e deve motivar os alunos para aprenderem e serem curiosos sobre o mundo em 

que vivem. 

 Neste sentido, um dos grandes objectivos deste estudo foi a pesquisa e selecção 

de actividades de sala de aula que promovessem a Criatividade e/ou o Pensamento 

Crítico dos alunos do 8º ano de Ciências Físico-Químicas. Na concepção do plano de 

intervenção, procedeu-se à selecção e preparação de actividades a incluir tendo em 

conta os objectivos que a professora pretendia para um determinado conteúdo 

programático. A planificação foi preparada para leccionar a unidade temática 

“Propriedades e aplicações da Luz”.  

Descreve-se de seguida o processo que orientou a concepção e implementação 

do programa de intervenção. 
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(1) Estabelecimento de critérios que as actividades de ensino deveriam respeitar de 

forma a serem promotoras de criatividade e/ou pensamento crítico; 

 
 As actividades de sala de aula seleccionadas para o programa de intervenção 

deveriam promover capacidades de pensamento criativo (referidas na definição de 

Torrance) e/ou capacidades de pensamento crítico (referidas na definição de Ennis). 

Com a consciência que seria muito difícil encontrar actividades que promovessem em 

simultâneo todas as capacidades referidas nas definições, definiu-se que no global o 

programa de intervenção deveria promover no final um conjunto significativo. Assim, 

elaborou-se uma lista de capacidades que se julgou adequada quer ao nível etário dos 

alunos, quer aos conteúdos e objectivos programáticos (tabela 3.3.).  

 

Tabela 3.3. 

Capacidades de pensamento crítico e elementos de criatividade a desenvolver pelos 

alunos durante o programa de intervenção 

CAPACIDADES A DESENVOLVER 

C
ap

ac
id

ad
es

 d
e 

P
en

sa
m

en
to

 C
rí

ti
co

 

Clarificação 
elementar 

� Responder a questões de clarificação; 

� Comparar 

Suporte 
Básico 

� Observar 

Inferência 

� Explorar;  

� Pôr hipóteses; 

� Explicar; 

� Inferir através de observação; 

� Inferir conclusões; 

� Generalizar 

Clarificação 
elaborada 

� Descrever 

Estratégias e 
tácticas 

� Isolar variáveis; 

� Formular soluções alternativas 

Elementos de 
Criatividade 

� Procurar soluções;  

� Fazer previsões; 

� Formular hipóteses; 

� Testar hipóteses; 

� Comunicar os resultados 
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É de referir, também, que com estas actividades espera-se que os alunos se 

sintam encorajados a observar e descrever com precisão os resultados das suas 

observações, permitindo assim a construção de uma imagem mais correcta do fazer 

ciência. 

  

(2) Identificação, com suporte na literatura, de actividades de ensino que promovessem 

a criatividade e/ou o pensamento crítico e desenvolvimento do programa de 

intervenção;  

 
Como suporte à escolha das actividades utilizou-se o livro “Developing critical 

thinking trough science: Hands-on physical science”. Trata-se de um livro orientado 

para o desenvolvimento de capacidades de pensamento crítico, através da realização 

de actividades criativas pelos alunos.  

De todas as actividades pesquisadas, seleccionaram-se apenas aquelas que 

poderiam efectivamente ser utilizadas em sala de aula, tendo em conta: os conteúdos 

programáticos; os materiais envolvidos e o tempo gasto na sua utilização. Após a 

análise de todas a actividades recolhidas, foram escolhidas sete. Uma vez que estas se 

encontravam em língua inglesa, foram previamente traduzidas e adaptadas para a 

língua portuguesa. As actividades utilizadas encontram-se em anexo (anexo 2). 

 

(3) Implementação em sala de aula do programa de intervenção desenvolvido;  

 
O programa foi desenvolvido, no grupo experimental, ao longo do 2º período 

lectivo (sensivelmente três meses).  

 

3.4.1. Os conteúdos programáticos e as actividades utilizadas 

 

Como já foi referido anteriormente, do programa de intervenção constaram sete 

actividades de sala de aula. As sete actividades (anexo 2) permitiram abranger todos os 

conteúdos programáticos da unidade didáctica seleccionada, no entanto a leccionação 

destes conteúdos incluiu também aulas expositivas, exploração do manual adoptado e 
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resolução de exercícios do mesmo. Os objectivos a atingir pelos alunos, com a 

realização de cada uma das actividades, encontram-se referidos nas fichas fornecidas. 

Na tabela 3.4. apresenta-se uma listagem das actividades seleccionadas de 

acordo com os conteúdos abrangidos. 

 

Tabela 3.4. 

Conteúdos programáticos abrangidos pelas actividades 

UNIDADE TEMÁTICA: PROPRIEDADES E APLICAÇÕES DA LUZ 

CONTEÚDOS ACTIVIDADES 

1. O que nos permite ver os objectos 

2. O que é a luz 

3. Luz e cor* 

Act. 1: Caixa negra 

Act. 2: Como vemos os objectos 

4. Raios luminosos Act. 3: O percurso da luz 

5. Reflexão da luz Act. 4: Reflexão num espelho plano 

6. As imagens que os espelhos nos 
fornecem 

Act. 5: Imagens nos espelhos 

7. Refracção da luz Act. 6: O lápis partido 

8. As lentes e suas aplicações Act. 7: As lentes 

* Em ambos os grupos foi realizado um “Disco de Newton”, que foi por isso 
eliminado do programa de intervenção. 

 

3.4.2. Caracterização das actividades utilizadas 

 

Como já foi referido, para a selecção das actividades, era fundamental que estas 

desenvolvessem as capacidades de pensamento crítico e/ou criativo dos alunos. No 

entanto, individualmente, as actividades não desenvolvem por si só todas as 

capacidades pretendidas. Na tabela 3.5. (a) e 3.5. (b) apresenta-se a caracterização das 

actividades seleccionadas. 



 
 

67 
 

Tabela 3.5. (a) 

Caracterização das actividades do programa de intervenção de acordo com as 

capacidades de pensamento crítico e elementos de criatividade a desenvolver pelos 

alunos 

CAPACIDADES 

DESENVOLVIDAS 

ACTIVIDADES 

Actividade 1 Actividade 2 Actividade 3 Actividade 4 

C
ap

ac
id

ad
es

 d
e 

P
en

sa
m

en
to

 C
rí

ti
co

 

Clarificação 
elementar 

� Responder a 
questões de 
clarificação  

� Responder a 
questões de 
clarificação 

� Responder a 
questões de 
clarificação; 

� Comparar 

� Responder a 
questões de 
clarificação 

Suporte 
Básico 

� Observar � Observar � Observar � Observar 

Inferência 

� Explorar; 

� Explicar; 

� Pôr 
hipóteses; 

� Inferir 
através de 
observação; 

� Explicar; 

� Pôr 
hipóteses; 

� Inferir 
através de 
observação; 

� Generalizar 

� Inferir 
conclusões 

 

� Explorar; 

� Explicar 

Clarificação 
elaborada 

� Descrever   � Descrever 

Estratégias e 
tácticas 

   � Formular 
soluções 
alternativas; 

Elementos de 
Criatividade 

� Procurar 
soluções; 

� Formular 
hipóteses; 

� Fazer 
previsões; 

� Comunicar 
os resultados 

� Procurar 
soluções; 

� Formular 
hipóteses; 

� Testar 
hipóteses; 

� Fazer 
previsões; 

� Comunicar 
os resultados 

� Procurar 
soluções; 

� Comunicar 
os resultados 

� Procurar 
soluções; 

� Fazer 
previsões; 

� Comunicar 
os resultados 
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Tabela 3.5. (b) 

Caracterização das actividades do programa de intervenção de acordo com as 

capacidades de pensamento crítico e elementos de criatividade a desenvolver pelos 

alunos 

CAPACIDADES 

DESENVOLVIDAS 

ACTIVIDADES 

Actividade 5 Actividade 6 Actividade 7 

C
ap

ac
id

ad
es

 d
e 

P
en

sa
m

en
to

 C
rí

ti
co

 

Clarificação 
elementar 

� Responder a 
questões de 
clarificação 

� Responder a 
questões de 
clarificação 

� Responder a 
questões de 
clarificação 

Suporte 
Básico 

� Observar � Observar � Observar 

Inferência 
� Explicar � Pôr hipóteses; 

� Inferir conclusões 

� Explorar; 

� Explicar 

Clarificação 
elaborada 

  � Descrever 

Estratégias e 
tácticas 

 � Isolar variáveis  

Elementos de 
Criatividade 

� Procurar soluções; 

� Fazer previsões; 

� Comunicar os 
resultados 

� Procurar soluções; 

� Formular 
hipóteses; 

� Fazer previsões; 

� Comunicar os 
resultados 

� Procurar soluções; 

� Formular 
hipóteses; 

� Testar hipóteses; 

� Fazer previsões; 

� Comunicar os 
resultados 
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3.5. Recolha de dados 

 

 De forma a verificar qual o efeito das estratégias de ensino utilizadas, nos níveis 

de Criatividade e de Pensamento Crítico dos alunos, foi necessária a administração de 

instrumentos específicos. Estes instrumentos foram administrados em ambiente 

natural (ou seja durante as aulas de Ciências Físico-Químicas), sendo a 

professora/investigadora a responsável por todo o processo. 

 Neste estudo foram utilizados dois instrumentos de medida: um para medir a 

Criatividade e outro para medir o Pensamento Crítico. Para o primeiro parâmetro 

utilizou-se o Teste de Pensamento Criativo de Torrance (TTCT), para o segundo, o teste 

de Pensamento Crítico – Cornell (Nível X).  

A escolha dos testes de Pensamento Criativo de Torrance e o teste de 

Pensamento Crítico – Cornell (Nível X) como únicos instrumentos para realizar as 

“medições” no contexto do estudo, levou a que estes fossem usados quer como pré-

teste, quer como pós-teste. Esta situação conduziu a que se tivesse de assumir o risco 

de que os resultados viessem afectados pela maturação dos indivíduos, que 

eventualmente poderiam aprender com o próprio teste. Contudo, como o intervalo 

entre a aplicação do pré-teste e do pós-teste foi relativamente espaçado e os testes 

são longos, não se acredita que este efeito se faça sentir. Há também a referir que a 

informação dos próprios autores não menciona a possibilidade de haver aprendizagem 

pelo facto dos alunos realizarem o teste, devido à própria natureza das questões. 

Passa-se, em seguida, a descrever com maior pormenor cada um dos 

instrumentos administrados neste estudo, os critérios que estiveram na base da sua 

selecção e a forma de cotação. Os testes encontram-se em anexo (anexos 3 e 4) e os 

manuais de administração e cotação detalhados podem ser encontrados na tese de 

doutoramento de Oliveira (1992). 
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3.5.1. Teste de Pensamento Criativo de Torrance – Forma Verbal 

 

Descrição do instrumento 
 
Os Testes de Pensamento Criativo de Torrance (TTCT) compreendem dez 

actividades, divididas em dois conjuntos: um verbal, “Thinking Creatively with Words”, 

denominado em português por “Pensando Criativamente – Forma verbal” e outro 

figurativo, “Thinking Creatively with Pictures” denominado em português “Pensando 

Criativamente - Forma figurativa”. Para reduzir a percepção de que se trata de um 

teste e evitar a ansiedade face a uma tarefa de avaliação, os itens são designados por 

actividades e as instruções realçam “o ser divertido” fazê-las. Uma vez que no estudo 

foi utilizada a forma verbal, faz-se apenas a descrição detalhada deste conjunto. 

As sete actividades baseiam-se na definição de processo criativo de Torrance. 

Pressupõe-se que cada uma envolve um tipo diferente de pensamento e contribui com 

algo de singular para o conjunto. As actividades revelam a aplicação do que se sabe 

acerca da natureza dos processos do pensamento criativo, das qualidades dos 

produtos criativos e das características das pessoas criativas. O autor avalia os 

produtos que resultam da administração do teste de acordo com os factores do 

pensamento divergente de Guilford, ou seja, em termos de Fluência, Flexibilidade e 

Originalidade. 

A primeira parte do teste, Perguntas e suposições, é constituída por três 

actividades, todas elas baseadas numa forma enigmática, passível de ser interpretada 

como uma figura tipo gnomo que se encontra supostamente a observar a sua reflexão 

na água. Proporciona aos sujeitos a possibilidade de expressarem a sua curiosidade, 

dando uma noção da sua capacidade de enunciar hipóteses e de pensar em termos de 

possibilidades. Ao desenvolver o teste pareceu ao autor que muita da essência do 

pensamento criativo, especialmente do pensamento criativo científico, é captada nos 

processos de perguntar e supor.  

Na primeira das três actividades, Faça perguntas, pede-se que se enunciem 

todas as perguntas em que se consiga pensar, para saber com toda a certeza o que 

está a acontecer, mas que não possam ser respondidas pelo simples facto de olhar 

para a figura. Sendo a curiosidade, desde há muito aceite como um aspecto 
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importante da criatividade científica, considera-se que esta é reflectida pelo número e 

tipo de perguntas enunciadas. Esta actividade fornece informação sobre a capacidade 

do sujeito ser sensível ao desconhecido e às lacunas do seu conhecimento. 

Na segunda actividade, Suponha causas, solicita-se que se escrevam todas as 

causas, remotas ou próximas, possíveis de serem responsáveis pela acção descrita. Na 

terceira actividade, Suponha consequências, requer-se a listagem de todas as 

consequências possíveis da acção descrita pela figura num futuro próximo ou 

longínquo. Estas duas actividades foram concebidas para revelar a capacidade do 

sujeito em formular hipóteses que digam respeito a causas e consequências. 

Na quarta actividade, Melhore um produto, mostra-se um elefante de pelúcia e 

pede-se a enumeração das alterações consideradas inteligentes, interessantes e 

invulgares para transformar esse brinquedo num que as crianças achem mais 

engraçado para brincar. A actividade é uma tarefa complexa, com um elevado grau de 

validade facial. Faz geralmente sentido tanto a professores, como a pais ou a homens 

de negócios, que reconhecem nela uma forma de pensar desejável. Também, a maior 

parte dos indivíduos a quem se administra, seja qual for a idade, a considera 

interessante. Quanto à cotação, esta actividade revela-se em relação às outras, 

relativamente fácil e rápida de cotar. 

A quinta actividade, Pense em utilizações não habituais de caixas de papelão, 

exige que se pense em utilizações não habituais de caixas de papelão e se as 

enunciem. A actividade pode ser, em parte, uma forma de testar a capacidade de cada 

um se libertar de padrões fixos de pensamento. Na verdade, a maior parte dos 

indivíduos pensa numa caixa de papelão como um contentor e é-lhes difícil visualizar 

outras formas de utilização. 

A sexta actividade, Faça perguntas não usuais, requer que se façam perguntas 

não usuais sobre as caixas de papelão e é uma forma de medir o poder divergente. O 

poder divergente é fundamental para a realização criativa e é considerado de 

importância fundamental para a criatividade na sala de aula. 

A actividade sete, Suponha que, confronta o sujeito com uma situação 

improvável e pede-lhe que preveja e descreva todos os resultados e todas as 

consequências possíveis no caso de ela ocorrer. Para responder de forma produtiva à 

tarefa o sujeito tem de se divertir com a situação que lhe é descrita e imaginar tudo o 



 
 

72 
 

que aconteceria como consequência. Esta forma de pensamento é importante no 

comportamento criativo, mas muitos indivíduos não são capazes de prever tais 

possibilidades e classificam estas tarefas como insuportáveis. Mostra que o aluno não 

tem a capacidade de considerar, avaliar e brincar com ideias fora do vulgar e de pensar 

nas consequências.  

Apesar das actividades diferirem entre si, cada uma é cotada pelo menos para 

dois dos seguintes factores: Fluência, Flexibilidade e Originalidade. O número das 

respostas relevantes produzidas por indivíduo dá a medida da Fluência. O número de 

categorias diferentes de questões, causas, consequências, produtos ou utilizações 

fornece a medida da Flexibilidade. A frequência estatística das respostas, baseada na 

investigação inicial, dá a medida da Originalidade. As cotações parciais obtidas em 

cada actividade para a Fluência, a Flexibilidade e Originalidade são somadas, obtendo-

se, para cada um destes factores, uma pontuação total. 

Em termos de validade, Torrance remete o leitor para a complexidade do que se 

entende por criatividade e para a infinita variedade de comportamentos criativos e de 

aptidões que contribuem para a criatividade. Considera que a validade pode ser 

estabelecida demonstrando que as cotações obtidas nos testes estão relacionadas com 

características, comportamentos e outro tipo de cotações que de uma forma lógica se 

devam correlacionar com criatividade e descreve alguns estudos que o confirmam. Os 

estudos longitudinais realizados ao longo dos últimos anos apontam para que os 

indivíduos com uma cotação elevada nos testes de Torrance comparados com os 

possuindo uma cotação baixa demonstram um maior número de realizações e 

aspirações criativas. 

 

Critérios de selecção 

 
Como já foi referido na revisão de literatura o TTCT é o instrumento de avaliação 

da criatividade mais utilizado em contexto escolar.  

O facto de ser o instrumento de avaliação da criatividade mais utilizado em 

contexto escolar justifica-se por vantagens específicas nesse mesmo contexto. Visto 

que a realização do TTCT requer poucos conhecimentos linguísticos ou numéricos, é 
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útil a sua administração a alunos, que apesar de criativos, não são muito aptos nas 

competências escolares (Cramond, Morgan & Bandalos, 2005). 

O facto de as questões do teste serem abertas é outra das suas vantagens em 

contexto educativo, visto que “os alunos podem expressar, mais livremente, os seus 

medos, esperanças, conhecimentos sobre diversos tópicos, estados emocionais” 

(Cramond, Morgan & Bandalos, 2005, p. 283) providenciando assim, aos professores, 

informações adicionais úteis quer no trabalho individualizado com o aluno, quer na 

organização curricular e na adequação de estratégias em sala de aula. O TTCT permite, 

pois, uma avaliação a partir de outra perspectiva, não só das competências dos alunos 

como também das suas atitudes e expectativas (Prieto, 2007). 

Por último, destaca-se que o TTCT, ao referir o processo criativo, estabelece um 

paralelismo com os processos de construção do conhecimento científico. Uma vez que 

o estudo foi realizado com alunos de Ciências Físico-Químicas, este teste foi 

considerado relevante e adequado.  

 

Cotação do instrumento 

  
 A cotação do TTCT revela-se um processo bastante demorado. Na descrição do 

instrumento já foram mencionados alguns critérios de cotação. Os critérios completos 

são extensos e não “cabem” no âmbito desta dissertação, podendo ser consultados na 

íntegra em Oliveira (1992). 

 

3.5.2. Teste de Pensamento Crítico - Cornell (Nível X) 
 

Descrição do instrumento 

 
O “Cornell Critical Thinking Test, Level X” de Robert H. Ennis e Jason Millman 

(1985), baseia-se na definição de Pensamento Crítico de Ennis e destina-se a alunos 

desde o 4º ano de escolaridade até aos primeiros anos do ensino superior. A aplicação 

do teste tem a duração de 50 minutos. É um teste de tipo geral, elaborado para medir 

a capacidade de Pensamento Crítico de um indivíduo ou grupo.  

É um teste de escolha múltipla, constituído por 76 itens, que mede aspectos do 

Pensamento Crítico, como a indução, a credibilidade, a observação, a dedução e a 
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identificação de assumpções. Apesar dos aspectos do Pensamento Crítico estarem 

enumerados separadamente, existe, entre eles, uma considerável sobreposição e 

interdependência, a qual se reflecte, em particular, nos itens que medem mais do que 

um aspecto. A tabela 3.6. mostra a relação entre os aspectos do Pensamento Crítico 

contemplados pelo teste e os itens que os testam. 

 

Tabela 3.6. 

Relação entre os Aspectos do Pensamento Crítico Incluídos no Teste de 

Cornell (Nível X) e os  Itens que os Avaliam 

Aspectos do Pensamento Crítico Itens do Nível X 

Indução 3-25, 48, 50 

Dedução 52-65, 67-76 

Juízo de Valor - 

Observação 27-50 

Credibilidade 27-50 

Assumpções 67-76 

Significado Testado implicitamente 

 

Esta tabela representa uma tentativa de simplificação e síntese. O conhecimento 

dos itens que testam os diferentes aspectos do Pensamento Crítico, viabiliza a sua 

medição. Consequentemente, este instrumento permite tanto medir o nível como os 

aspectos do Pensamento Crítico de um indivíduo ou grupo. 

Verifica-se que o teste não mede o aspecto juízo de valor. Deliberadamente, os 

autores tomaram esta opção, para que os sujeitos não fossem criticados ou 

penalizados pelos seus juízos de valor políticos, económicos ou sociais. Para que o 

teste tivesse um tempo limitado de preenchimento e um formato de escolha múltipla, 

para poder ser facilmente cotável, optaram também por não incluir itens para avaliar 

atitudes. 

O teste consta de quatro partes. Na primeira, os itens exigem que se ajuize se um 

determinado facto sustenta ou não uma hipótese. A segunda, apela para o ajuizar da 

credibilidade das observações relatadas com base na origem e nas condições segundo 

as quais são obtidas. A terceira parte pretende medir a capacidade de dedução dos 
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alunos ao avaliarem se determinadas hipóteses podem ser consequência das 

afirmações feitas. A quarta envolve o reconhecimento de assumpções ao pedir a 

identificação do que se toma por certo num argumento e o que serve de base à 

construção de raciocínios.  

 

Cotação do instrumento 

 
Os alunos do estudo responderam ao Teste de Pensamento Crítico - Cornell 

(Nível X) utilizando a folha de respostas. Para cotar os testes, reproduziu-se a chave 

num acetato, colorindo as respostas nos locais correspondentes à numeração dos 

itens. Em seguida, sobrepôs-se o acetato a cada folha de respostas, o que permitiu 

assinalar em cada uma, através das colorações, as respostas correctas e incorrectas. 

Este processo revelou ser rápido e seguro. 

A cotação do teste resultou da diferença entre o número de respostas correctas 

e metade das respostas incorrectas, ou seja, foi obtida subtraindo ao número de 

respostas certas metade do número de respostas erradas. Refira-se, a este propósito, 

que não foram considerados os itens usados como exemplo. O efeito de correcção 

relativamente às respostas incorrectas é concordante com as indicações para o Teste 

de Pensamento Crítico, pois foi dito aos alunos para não responderem ao acaso 

(Oliveira, 1992). 

 

Critérios de selecção 

 
A escolha do Teste de Pensamento Crítico - Cornell (Nível X) para medir o nível e 

os aspectos do Pensamento Crítico dos sujeitos do estudo obedeceu a alguns critérios. 

Primeiro, este teste encontra-se traduzido e validado para a realidade portuguesa 

(Oliveira, 1992). O trabalho feito por esta autora estende-se ao modo de aplicar o 

teste, sendo, para tal, fornecidas todas as instruções necessárias. Segundo, o teste 

determina o nível e os aspectos do Pensamento Crítico. Terceiro, é adequado à idade 

dos sujeitos do estudo. Quarto, trata-se de um teste de tipo geral, como era desejável. 

Isto, porque não se pretendia medir aspectos muito específicos do Pensamento Crítico. 
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3.6. Análise de dados 

 

Para o tratamento e análise dos dados obtidos a partir dos instrumentos de 

medida, optou-se por uma análise estatística. Os dados, depois de recolhidos, foram 

introduzidos em computador, no Excell e analisados com o programa Statistical 

Package of the Social Sciences (SPSS). Assim, de forma a determinar se as variações de 

Criatividade e/ou Pensamento Crítico dos alunos foram estatisticamente significativas 

aplicou-se um teste t-Student. 
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4. RESULTADOS E SEU TRATAMENTO 

 

 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos a partir da análise dos dados 

recolhidos e sua interpretação.  

O capítulo está dividido em três partes, nomeadamente: A Criatividade dos 

alunos participantes; O Pensamento Crítico dos alunos participantes e Os aspectos de 

Pensamento Crítico dos alunos participantes. Esta organização foi pensada de forma a 

dar uma resposta sequencial às questões de investigação colocadas.  

 

 

4.1. A Criatividade dos alunos participantes 

 

Antes de se proceder à apresentação dos resultados e sua análise, será útil tecer 

algumas considerações de natureza metodológica. 

Como já foi referido, a criatividade dos indivíduos participantes do estudo foi 

medida utilizando o teste de Criatividade de Torrance, sendo que o pré-teste foi 

administrado um mês antes da implementação do programa de intervenção (que 

durou três meses). Por limitações que serão aprofundadas na discussão dos 

resultados, o pós-teste só foi administrado cerca de um mês depois da conclusão do 

programa de intervenção. No entanto, tanto o pré-teste como o pós-teste foram 

administrados com um dia de diferença entre o grupo experimental e o grupo de 

controlo. A cotação do pré-teste e do pós-teste foi realizada na íntegra pela 

investigadora, de forma a minimizar possíveis diferenças de interpretação, sendo que 

os resultados apresentados traduzem valores já previamente tratados. 

Uma vez que se utilizou um design de investigação quasi-experimental do tipo 

grupo controlo/grupo experimental, pré-teste/pós teste, torna-se necessário proceder, 

a uma caracterização do nível de Criatividade dos participantes, antes de se iniciar o 

programa de intervenção e depois de este terminar.  
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4.1.1. Situação inicial 

 

A tabela 4.1. descreve os valores médios, desvios-padrão, máximos e mínimos de 

nível de criatividade, obtidos por aplicação do pré-teste ao grupo de controlo e ao 

grupo experimental. 

 

Tabela 4.1. 

Médias (M), Desvios-Padrão (DP), Mínimos (MÍN.) e Máximos (MÁX.), 

obtidos por aplicação do pré-teste para o nível de Criatividade, por grupo 

Escalas de Criatividade Grupo de Controlo Grupo Experimental 

Fluência 

M 58,7 62,1 

DP 22,6 30,6 

MÍN. 24 19 

MÁX. 102 122 

Flexibilidade 

M 29,8 28,8 

DP 9,5 10,1 

MÍN. 10 16 

MÁX. 45 49 

Originalidade 

M 36,5 36,2 

DP 12,6 19,3 

MÍN. 14 10 

MÁX 56 84 

 

O teste de criatividade de Torrance tem em consideração a fluência, a 

flexibilidade e a originalidade. A análise da tabela 4.1. permite fazer as seguintes 

considerações: 

� No que diz respeito à escala de Fluência, os indivíduos do grupo 

experimental partem para o estudo com um valor médio superior, em 3,4 

pontos, aos indivíduos do grupo de controlo, sendo que os valores mínimos (19) 

e máximos (122) se encontram no grupo experimental; 

� No que diz respeito à escala de Flexibilidade, os indivíduos do grupo 

experimental partem para o estudo com um valor médio inferior, em 1,0 pontos, 
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aos indivíduos do grupo de controlo, sendo que o valor mínimo (10) se encontra 

no grupo de controlo e o máximo (49) no grupo experimental; 

� No que diz respeito à escala de Originalidade, os indivíduos do grupo 

experimental partem para o estudo com um valor médio inferior, em 0,3 pontos, 

aos indivíduos do grupo de controlo, sendo que os valores mínimos (10) e 

máximos (84) se encontram no grupo experimental. 

No gráfico 4.1. pode-se visualizar a variação dos valores médios de criatividade 

(nas suas três escalas), nos dois grupos, antes do início do estudo. 

 

 
Gráfico 4.1. 

Médias do nível de Criatividade, obtidas pelo grupo de controlo e 

experimental, no pré-teste 

 

Para que se possam retirar conclusões acerca dos efeitos do programa de 

intervenção no grupo experimental em relação ao grupo de controlo, é condição que 

as diferenças existentes no nível de criatividade entre os dois grupos, no início do 

estudo, não sejam estatisticamente significativas. Assim, é necessário testar a 

equivalência entre os grupos. Foi o que se fez através da aplicação de um teste de t-

Student para o factor de variação “grupo”, tomando o nível de criatividade inicial, nas 

suas três escalas, como variável dependente. 
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Os resultados do teste para um nível de significância de 5% (α = 0,05), indicam 

que para a fluência p = 0,697; para a flexibilidade p = 0,742 e para a originalidade p = 

0,957. Em todos as escalas de criatividade p é superior a 0,05 (valor crítico 

vulgarmente aceite em estudos de ciências sociais), assim, assume-se que, apesar da 

diferença de nível de criatividade apresentada pelos dois grupos, se pode considerar 

que existe igualdade de variâncias entre eles, ou seja, antes do início do estudo os 

grupos experimental e de controlo são estatisticamente equivalentes quanto ao nível 

de criatividade. 

 

4.1.2. Situação final 

 

A tabela 4.2. descreve os valores médios, desvios-padrão, máximos e mínimos de 

nível de criatividade, obtidos por aplicação do pós-teste ao grupo de controlo e ao 

grupo experimental. Os resultados foram obtidos após três meses de programa de 

intervenção. 

 

Tabela 4.2. 

Médias (M), Desvios-Padrão (DP), Mínimos (MÍN.) e Máximos (MÁX.), 

obtidos por aplicação do pós-teste para o nível de Criatividade, por grupo 

Escalas de Criatividade Grupo de Controlo Grupo Experimental 

Fluência 

M 30,4 52,4 

DP 12,6 31,6 

MÍN. 16 13 

MÁX. 59 112 

Flexibilidade 

M 18,5 25,0 

DP 4,8 11,4 

MÍN. 12 10 

MÁX. 26 48 

Originalidade 

M 19,9 34,8 

DP 9,1 24,2 

MÍN. 11 7 

MÁX. 42 86 
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A análise da tabela 4.2. permite constatar que ao fim de três meses de programa 

de intervenção: 

� No que diz respeito à escala de Fluência, os indivíduos do grupo 

experimental atingiram um valor médio superior, em 22,0 pontos, aos indivíduos 

do grupo de controlo, sendo que os valores mínimos (13) e máximos (112) se 

encontram no grupo experimental; 

� No que diz respeito à escala de Flexibilidade, os indivíduos do grupo 

experimental atingiram um valor médio superior, em 6,5 pontos, aos indivíduos 

do grupo de controlo, sendo que os valores mínimos (10) e máximos (48) se 

encontram no grupo experimental; 

� No que diz respeito à escala de Originalidade, os indivíduos do grupo 

experimental partem para o estudo com um valor médio inferior, em 14,9 

pontos, aos indivíduos do grupo de controlo, sendo que os valores mínimos (7) e 

máximos (86) se encontram no grupo experimental. 

No gráfico 4.2. pode-se visualizar a variação dos valores médios de criatividade 

(nas suas três escalas), nos dois grupos, depois do programa de intervenção. 

 

 
Gráfico 4.2. 

Médias do nível de Criatividade, obtidas pelo grupo de controlo e 

experimental, no pós-teste 
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Para determinar se a variação entre as médias de nível de criatividade obtidas 

pelos grupos experimental e de controlo, após a implementação do programa de 

intervenção se traduziram, ou não, na equivalência estatística dos grupos, aplicou-se 

um teste t-Student para o factor de variação “grupo”. 

Os resultados do teste para um nível de significância de 5% (α = 0,05), indicam 

que para a fluência p = 0,007; para a flexibilidade p = 0,025 e para a originalidade p = 

0,014. Em todas as escalas de criatividade p é inferior a 0,05, assim, assume-se que, o 

desempenho dos indivíduos do grupo experimental quanto ao nível de criatividade, 

após o programa de intervenção, é estatisticamente diferente do desempenho dos 

sujeitos do grupo de controlo, não sujeito ao programa. 

 

4.1.3. Eficácia do programa de intervenção 

 

De forma a verificar se ocorreram variações no nível de criatividade dos 

indivíduos após os três meses correspondentes ao programa de intervenção, começa-

se por comparar os resultados quanto a médias de nível de criatividade antes do 

programa de intervenção e depois do programa de intervenção, no grupo de controlo 

e no grupo experimental, bem como os valores de desvios-padrão, máximos e mínimos 

(tabela 4.3.).  
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Tabela 4.3.  

Médias (M), Desvios-Padrão (DP), Mínimos (MÍN.) e Máximos (MÁX.), obtidos 

por aplicação do pré-teste e do pós-teste para o nível de Criatividade, por grupo 

Escalas de Criatividade 
Grupo de Controlo Grupo Experimental 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Fluência 

M 58,7 30,4 62,1 52,4 

DP 22,6 12,6 30,6 31,6 

MÍN. 24 16 19 13 

MÁX. 102 59 122 112 

Flexibilidade 

M 29,8 18,5 28,8 25,0 

DP 9,5 4,8 10,1 11,4 

MÍN. 10 12 16 10 

MÁX. 45 26 49 48 

Originalidade 

M 36,5 19,9 36,2 34,8 

DP 12,6 9,1 19,3 24,2 

MÍN. 14 11 10 7 

MÁX. 56 42 84 86 

 

Em relação à situação inicial verifica-se que, os indivíduos quer do grupo de 

controlo, quer do grupo experimental, revelam um valor médio de criatividade (nas 

três escalas) inferior, no final do estudo. Esta tendência de piores resultados verifica-se 

também nos valores mínimos e mínimos, que são inferiores em todas as escalas, com 

excepção da originalidade no grupo experimental, no final do estudo. 

No gráfico 4.3. pode-se visualizar a variação dos valores médios de criatividade 

(nas suas três escalas), nos dois grupos, antes e depois do programa de intervenção. 
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Gráfico 4.3. 

Médias do nível de Criatividade, obtidas pelo grupo de controlo e 

experimental, no pré-teste e no pós-teste 

 

Nesta fase, resta verificar se as perdas verificadas terão um valor 

estatisticamente significativo. Aplicou-se assim de um teste de análise de variância (t-

Student) a cada um dos grupos, controlo e experimental, tendo-se obtido os 

resultados apresentados na tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4. 

Resultados da aplicação do teste t-Student aos grupos de controlo e 

experimental, relativamente aos ganhos/perdas verificados 

Escalas de Criatividade 
P 

Grupo de Controlo Grupo Experimental 

Fluência  < 0,000 0,045 

Flexibilidade  < 0,000 0,035 

Originalidade  < 0,000 0,760 

 

Verifica-se assim, que considerando um nível de significância α = 0,05, as 

diferenças (perdas) entre o nível de criatividade no final e no início do estudo são 

estatisticamente significativas, quer no grupo experimental quer no grupo controlo 

(com excepção da escala de originalidade no grupo experimental). 
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4.2. O Pensamento Crítico dos alunos participantes 

 

Antes de se proceder à apresentação dos resultados e sua análise, será útil tecer 

algumas considerações de natureza metodológica. Assim, como já foi mencionado na 

metodologia, o pensamento crítico dos indivíduos participantes do estudo foi medido 

utilizando o teste de Pensamento Crítico – Cornell Nível X, sendo que o pré-teste foi 

administrado dois meses antes da implementação do programa de intervenção (que 

durou três meses). Por limitações que serão aprofundadas na discussão dos 

resultados), o pós-teste só foi administrado cerca de um mês e meio depois da 

conclusão do programa de intervenção. No entanto, tanto o pré-teste como o pós-

teste foram administrados com um dia de diferença entre o grupo experimental e o 

grupo de controlo. A correcção do pré-teste e do pós-teste foi realizada na íntegra pela 

investigadora, sendo que os resultados apresentados traduzem valores já previamente 

tratados. 

Uma vez que se utilizou um design de investigação quasi-experimental do tipo 

grupo controlo/grupo experimental, pré-teste/pós teste, torna-se necessário proceder, 

a uma caracterização do nível de Pensamento Crítico dos participantes, antes de se 

iniciar o programa de intervenção e depois de este terminar.  

 

4.2.1. Situação inicial 

 

A tabela 4.5. descreve os valores médios, desvios-padrão, máximos e mínimos de 

nível de pensamento crítico, obtidos por aplicação do pré-teste ao grupo de controlo e 

ao grupo experimental. 
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Tabela 4.5. 

Médias (M), Desvios-Padrão (DP), Mínimos (MÍN.) e Máximos (MÁX.), obtidos 

por aplicação do pré-teste para o nível de Pensamento Crítico, por grupo 

Pensamento Crítico Grupo de Controlo Grupo Experimental 

M 18,5 17,6 

DP 8,7 10,3 

MÍN. -1 -4 

MÁX. 33,5 44 

 

A classificação obtida a partir do teste de Cornell (Nível X) pode assumir valores 

entre -35,5 (mínimo) e 71 (máximo). Não se verificam valores extremos dentro da 

amostra considerada, no entanto alguns indivíduos apresentam níveis de pensamento 

crítico negativos. É possível verificar, através da tabela, que os indivíduos do grupo 

experimental partem para o estudo com um valor médio de pensamento crítico 

inferior, em 0,9 pontos, aos indivíduos do grupo controlo. Verifica-se que os valores 

mínimos (-4) e máximos (44) se encontram no grupo experimental. 

No gráfico 4.4. pode-se visualizar a variação dos valores médios de pensamento 

crítico, nos dois grupos, antes do início do estudo. 

 

 
Gráfico 4.4. 

Médias do nível de Pensamento Crítico, obtidas pelo grupo de controlo e 

experimental, no pré-teste 
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Para que se possam retirar conclusões acerca dos efeitos do programa de 

intervenção no grupo experimental em relação ao grupo de controlo, é condição que 

as diferenças existentes no nível de pensamento crítico entre os dois grupos, no início 

do estudo, não sejam estatisticamente significativas. Assim, é necessário testar a 

equivalência entre os grupos. Foi o que se fez através da aplicação de um teste de t-

Student para o factor de variação “grupo”, tomando o nível de pensamento crítico 

inicial como variável dependente. 

Os resultados do teste para um nível de significância de 5% (α = 0,05), indicam 

que p = 0,789, assim, assume-se que, apesar da diferença de nível de pensamento 

crítcio apresentada pelos dois grupos, se pode considerar que existe igualdade de 

variâncias entre eles, ou seja, antes do início do estudo os grupos experimental e de 

controlo são estatisticamente equivalentes quanto ao nível de pensamento crítico. 

 

4.2.2. Situação final 

 

A tabela 4.6. descreve os valores médios, desvios-padrão, máximos e mínimos de 

nível de pensamento crítico, obtidos por aplicação do pós-teste ao grupo de controlo e 

ao grupo experimental. Os resultados foram obtidos após três meses de programa de 

intervenção. 

 

Tabela 4.6. 

Médias (M), Desvios-Padrão (DP), Mínimos (MÍN.) e Máximos (MÁX.), obtidos 

por aplicação do pós-teste para o nível de Pensamento Crítico, por grupo 

Pensamento Crítico Grupo de Controlo Grupo Experimental 

M 14,5 16,9 

DP 13,6 11,2 

MÍN. -14,5 3,5 

MÁX. 38 47 

 

A análise da tabela 4.6. permite constatar que ao fim de três meses de programa 

de intervenção os indivíduos do grupo experimental têm um valor médio de 
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pensamento crítico 2,4 pontos superior aos indivíduos do grupo de controlo. O valor 

mínimo (-14,5) encontra-se no grupo de controlo, já o máximo (47) encontra-se no 

grupo experimental. 

No gráfico 4.5. pode-se visualizar a variação dos valores médios de pensamento 

crítico, nos dois grupos, depois do programa de intervenção. 

 

 
Gráfico 4.5. 

Médias do nível de Pensamento Crítico, obtidas pelo grupo de controlo e 

experimental, no pós-teste 

 

Para determinar se a variação entre as médias de nível de pensamento crítico 

obtidas pelos grupos experimental e de controlo, após a implementação do programa 

de intervenção se traduziram, ou não, na equivalência estatística dos grupos, aplicou-

se um teste t-Student para o factor de variação “grupo”. 

Os resultados do teste para um nível de significância de 5% (α = 0,05), indicam 

que p = 0,744, assim, assume-se que, o desempenho dos indivíduos do grupo 

experimental quanto ao nível de pensamento crítico, após o programa de intervenção, 

não é estatisticamente diferente do desempenho dos sujeitos do grupo de controlo, 

não sujeito ao programa. 

 

 



 
 

89 
 

4.2.3. Eficácia do programa de intervenção 

 

De forma a verificar se ocorreram variações no nível de pensamento crítico dos 

indivíduos após os três meses correspondentes ao programa de intervenção, começa-

se por comparar os resultados quanto a médias de nível de pensamento crítico antes 

do programa de intervenção e depois do programa de intervenção, no grupo de 

controlo e no grupo experimental, bem como os valores de desvios-padrão, máximos e 

mínimos (tabela 4.7.).  

 

Tabela 4.7. 

Médias (M), Desvios-Padrão (DP), Mínimos (MÍN.) e Máximos (MÁX.), obtidos por 

aplicação do pré-teste e do pós-teste para o nível de Pensamento Crítico, por grupo 

Pensamento Crítico 
Grupo de Controlo Grupo Experimental 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

M 18,5 14,5 17,6 16,9 

DP 8,7 13,6 10,3 11,2 

MÍN. -1 -14,5 -4 3,5 

MÁX. 33,5 38 44 47 

 

Em relação à situação inicial verifica-se que, os indivíduos quer do grupo de 

controlo, quer do grupo experimental, revelam um valor médio de pensamento crítico 

inferior, no final do estudo. No que diz respeito ao valor mínimo, este subiu no grupo 

experimental, tendo descido no grupo de controlo. O valor máximo subiu nos dois 

grupos. 
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No gráfico 4.6. pode-se visualizar a variação dos valores médios de pensamento 

crítico, nos dois grupos, antes e depois do programa de intervenção. 

 

 
Gráfico 4.6. 

Médias do nível de Pensamento Crítico, obtidas pelo grupo de controlo e 

experimental, no pré-teste e no pós-teste 

 

Nesta fase, resta verificar se as perdas verificadas terão um valor 

estatisticamente significativo. Aplicou-se assim de um teste de análise de variância (t-

Student) a cada um dos grupos, controlo e experimental, tendo-se obtido p = 0,273 

para o grupo de controlo e p = 0,660 para o grupo experimental. 

Verifica-se assim, que considerando um nível de significância α = 0,05, as 

diferenças (perdas) entre o nível de criatividade no final e no início do estudo não são 

estatisticamente significativas, quer no grupo experimental quer no grupo de controlo.  
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4.3. Os aspectos de Pensamento Crítico dos alunos participantes 

 

O teste de pensamento crítico de Cornell – Nível X, para além de medir o nível 

geral de pensamento crítico, permite medir aspectos específicos como a indução, a 

credibilidade, a observação, a dedução e a identificação de assumpções. Assim, para 

além da medição do nível geral de pensamento crítico, este estudo contemplou 

também a medição de alguns dos seus aspectos específicos.  

Uma vez que se utilizou um design de investigação quasi-experimental do tipo 

grupo controlo/grupo experimental, pré-teste/pós teste, torna-se necessário proceder, 

a uma caracterização do nível de Pensamento Crítico dos participantes (nos seus vários 

aspectos), antes de se iniciar o programa de intervenção e depois de este terminar.  

 

4.3.1. Situação inicial 

 

A tabela 4.8. descreve os valores médios, desvios-padrão, máximos e mínimos de 

nível de pensamento crítico, obtidos por aplicação do pré-teste, para os aspectos de 

pensamento crítico, ao grupo de controlo e ao grupo experimental. 
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Tabela 4.8. 

Médias (M), Desvios-Padrão (DP), Mínimos (MÍN.) e Máximos (MÁX.), 

obtidos por aplicação do pré-teste para os Aspectos de Pensamento 

Crítico, por grupo 

Aspectos de  

Pensamento Crítico 
Grupo de Controlo Grupo Experimental 

Indução 

M 10,9 10,8 

DP 3,9 4,0 

MÍN. 4 5,5 

MÁX. 17,5 19 

Dedução 

M 2,1 1,0 

DP 4,3 5,9 

MÍN. -7,5 -12 

MÁX. 12 18 

Observação 

M 5,5 5,9 

DP 4,1 4,4 

MÍN. -4,5 -4,5 

MÁX. 13,5 10,5 

Credibilidade 

M 5,5 5,9 

DP 4,1 4,4 

MÍN. -4,5 -4,5 

MÁX. 13,5 10,5 

Assumpções 

M -0,7 -2,2 

DP 2,8 2,9 

MÍN. -5 -5 

MÁX 5,5 7 

 

A análise da tabela 4.8. permite fazer as seguintes considerações: 

� No que diz respeito ao aspecto Indução, os indivíduos do grupo de 

controlo partem para o estudo com um valor médio superior, em 0,1 pontos, aos 

indivíduos do grupo de controlo, sendo que o valor mínimo (4) se encontra no 

grupo de controlo e o máximo (19) no grupo experimental; 

� No que diz respeito ao aspecto Dedução, os indivíduos do grupo de 

controlo partem para o estudo com um valor médio superior, em 1,1 pontos, aos 
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indivíduos do grupo de controlo, sendo que os valores mínimos (-12) e máximos 

(18) se encontram no grupo experimental; 

� No que diz respeito aos aspectos Observação e Credibilidade, os 

indivíduos do grupo experimental partem para o estudo com um valor médio 

superior, em 0,4 pontos, aos indivíduos do grupo de controlo, sendo que o valor 

mínimo (-4,5) é igual nos dois grupos e o máximo (13,5) encontra-se no grupo de 

controlo; 

� No que diz respeito ao aspecto Assumpções, os indivíduos do grupo de 

controlo partem para o estudo com um valor médio superior, em 1,5 pontos, aos 

indivíduos do grupo experimental sendo que o valor mínimo (-5) é igual nos dois 

grupos e o máximo (7) se encontra-se no grupo experimental. 

No gráfico 4.7. pode-se visualizar a variação dos valores médios de pensamento 

crítico (nos seus vários aspectos), nos dois grupos, antes do inicio do estudo. 

 

 
Gráfico 4.7. 

Médias do nível de Pensamento Crítico (nos seus vários aspectos), obtidas 

pelo grupo de controlo e experimental, no pré-teste 

 

Para que se possam retirar conclusões acerca dos efeitos do programa de 

intervenção no grupo experimental em relação ao grupo de controlo, é condição que 

as diferenças existentes no nível de pensamento crítico entre os dois grupos, no início 

do estudo, não sejam estatisticamente significativas. Assim, é necessário testar a 
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equivalência entre os grupos. Foi o que se fez através da aplicação de um teste de t-

Student para o factor de variação “grupo”, tomando o nível de pensamento crítico 

inicial (nos seus vários aspectos) como variável dependente. 

Os resultados do teste para um nível de significância de 5% (α = 0,05), indicam 

que para a indução p = 0,993; para a dedução p = 0,528; para a observação e 

credibilidade p = 0,769 e para as assumpções p = 0,110. Em todos os aspectos de 

pensamento crítico p é superior a 0,05, assim, assume-se que, apesar da diferença de 

nível de pensamento crítico apresentada pelos dois grupos, se pode considerar que 

antes do início do estudo os grupos experimental e de controlo são estatisticamente 

equivalentes nos cinco aspectos considerados. 

 

4.3.2. Situação final 

 

Na tabela 4.9. descrevem-se os valores médios, desvios-padrão, máximos e 

mínimos de nível de pensamento crítico (nos seus vários aspectos), obtidos por 

aplicação do pós-teste ao grupo de controlo e ao grupo experimental. Os resultados 

foram obtidos após três meses de programa de intervenção. 
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Tabela 4.9. 

Médias (M), Desvios-Padrão (DP), Mínimos (MÍN.) e Máximos (MÁX.), 

obtidos por aplicação do pós-teste para os Aspectos de Pensamento 

Crítico, por grupo 

Aspectos de  

Pensamento Crítico 
Grupo de Controlo Grupo Experimental 

Indução 

M 10,3 11,7 

DP 6,5 4,3 

MÍN. -2 1 

MÁX. 20,5 19 

Dedução 

M 0,4 2,1 

DP 6,9 6,6 

MÍN. -12 -7,5 

MÁX. 13,5 19,5 

Observação 

M 3,9 2,9 

DP 4,59 5,1 

MÍN. -1,5 -6 

MÁX. 15 12 

Credibilidade 

M 3,9 2,9 

DP 4,6 5,1 

MÍN. -1,5 -6 

MÁX. 15 12 

Assumpções 

M -1,2 0,1 

DP 3,2 2,8 

MÍN. -5 -5 

MÁX 5,5 5,5 

 

A análise da tabela 4.9. permite constatar que ao fim de três meses de programa 

de intervenção: 

� No que diz respeito ao aspecto Indução, os indivíduos do grupo 

experimental atingiram um valor médio superior, em 1,4 pontos, aos indivíduos 

do grupo de controlo, sendo que os valores mínimos (-2) e máximos (20,5) se 

encontram no grupo de controlo; 
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� No que diz respeito ao aspecto Dedução, os indivíduos do grupo 

experimental atingiram um valor médio superior, em 1,7 pontos, aos indivíduos 

do grupo de controlo, sendo que o valor mínimo (-7,5) se encontra no grupo de 

controlo e o máximo (19,5) se encontram no grupo de experimental; 

� No que diz respeito aos aspectos Observação e Credibilidade, os 

indivíduos do grupo de controlo atingiram um valor médio superior, em 1,0 

pontos, aos indivíduos do grupo de experimental, sendo que o valor mínimo (-6) 

se encontra no grupo experimental e o máximo (15) no grupo de controlo; 

� No que diz respeito ao aspecto Assumpções, os indivíduos do grupo 

experimental atingiram um valor médio superior, em 1,3 pontos, aos indivíduos 

do grupo de controlo, sendo que os valores mínimos (-5) e máximos (5,5) são 

iguais nos dois grupos.  

No gráfico 4.8. pode-se visualizar a variação dos valores médios de pensamento 

crítico (nos seus vários aspectos), nos dois grupos, depois do programa de intervenção. 

 

 
Gráfico 4.8. 

Médias do nível de Pensamento Crítico (nos seus vários aspectos), obtidas 

pelo grupo de controlo e experimental, no pós-teste 

 

Para determinar se a variação entre as médias de nível de pensamento crítico 

(nos seus vários aspectos) obtidas pelos grupos experimental e de controlo, após a 
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implementação do programa de intervenção se traduziram, ou não, na equivalência 

estatística dos grupos, aplicou-se um teste t-Student para o factor de variação “grupo”. 

Os resultados do teste para um nível de significância de 5% (α = 0,05), indicam 

que para a indução p = 0,423; para a dedução p = 0,418; para a observação e 

credibilidade p = 0,512 e para as assumpções p = 0,190. Em todos os aspectos de 

pensamento crítico p é superior a 0,05, a 0,05, assim, assume-se que, o desempenho 

dos indivíduos do grupo experimental quanto ao nível de pensamento crítico (nos seus 

vários aspectos), após o programa de intervenção, não é estatisticamente diferente do 

desempenho dos sujeitos do grupo de controlo, não sujeito ao programa. 

 

4.3.3. Eficácia do programa de intervenção 

 

De forma a verificar se ocorreram variações no nível de pensamento crítico (nos 

seus vários aspectos) dos indivíduos após os três meses correspondentes ao programa 

de intervenção, começa-se por comparar os resultados quanto a médias de nível de 

pensamento crítico antes do programa de intervenção e depois do programa de 

intervenção, no grupo de controlo e no grupo experimental, bem como os valores de 

desvios-padrão, máximos e mínimos (tabela 4.10.).  
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Tabela 4.10. 

Médias (M), Desvios-Padrão (DP), Mínimos (MÍN.) e Máximos (MÁX.), obtidos 

por aplicação do pré-teste e do pós-teste para os Aspectos de Pensamento 

Crítico, por grupo 

Aspectos de  

Pensamento Crítico 

Grupo de Controlo Grupo Experimental 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Indução 

M 10,9 10,3 10,8 11,7 

DP 3,9 6,5 4,0 4,3 

MÍN. 4 -2 5,5 1 

MÁX. 17,5 20,5 19 19 

Dedução 

M 2,1 0,4 1,0 2,1 

DP 4,3 6,9 5,9 6,6 

MÍN. -7,5 -12 -12 -7,5 

MÁX. 12 13,5 18 19,5 

Observação 

M 5,5 3,9 5,9 2,9 

DP 4,1 4,6 4,4 5,1 

MÍN. -4,5 -1,5 -4,5 -6 

MÁX. 13,5 15 10,5 12 

Credibilidade 

M 5,5 3,9 5,9 2,9 

DP 4,1 4,6 4,4 5,1 

MÍN. -4,5 -1,5 -4,5 -6 

MÁX. 13,5 15 10,5 12 

Assumpções 

M -0,7 -1,2 -2,2 0,1 

DP 2,8 3,3 2,9 2,8 

MÍN. -5 -5 -5 -5 

MÁX 5,5 5,5 7 5,5 

 

Em relação à situação inicial verifica-se que os indivíduos do grupo de controlo 

obtiveram níveis de pensamento crítico mais baixos em todos os aspectos. Os 

indivíduos do grupo experimental obtiveram valores de pensamento crítico mais 

baixos nos aspectos observação e credibilidade e mais elevados nos aspectos indução, 

dedução e assumpções. 
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No gráfico 4.9. pode-se visualizar a variação dos valores médios de pensamento 

crítico (nos seus vários aspectos), nos dois grupos, antes e depois do programa de 

intervenção. 

 

 
Gráfico 4.9. 

Médias do nível Pensamento Crítico (nos seus vários aspectos), obtidas 

pelo grupo de controlo e experimental, no pré-teste e no pós-teste 

 

De forma a verificar se as ganhos/perdas verificados terão um valor 

estatisticamente significativo, aplicou-se um teste de análise de variância (t-Student) a 

cada um dos grupos, controlo e experimental, tendo-se obtido os seguintes resultados 

apresentados na tabela 4.11. 
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Tabela 4.11. 

Resultados da aplicação do teste t-Student aos grupos de controlo e 

experimental, relativamente aos ganhos/perdas verificados 

Escalas de Criatividade 
P 

Grupo de Controlo Grupo Experimental 

Indução  0,702 0,460 

Dedução  0,295 0,378 

Observação  0,215 0,04 

Credibilidade  0,215 0,04 

Assumpções  0,559 0,008 

 

Verifica-se assim, que considerando um nível de significância α = 0,05, as 

diferenças registadas no grupo de controlo não são estatisticamente significativas em 

nenhum dos aspectos de pensamento crítico. No grupo experimental, pode constatar-

se que as perdas verificadas nos aspectos observação e credibilidade são 

estatisticamente significativas e que os ganhos a nível de assumpções também o são. 
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5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

 

 

“Qualquer investigador deseja que o seu 

trabalho sirva para alguma coisa, esperando 

resultados práticos muito claros, que constituiriam 

guias seguros para as suas decisões e para as 

acções.” (Quivy & Campenhoudt, 2005) 

 

 

 

A análise detalhada dos resultados permite tirar a seguinte conclusão geral: o 

programa de intervenção centrado em actividades de ensino das ciências promotoras 

de criatividade e pensamento crítico, concebido e implementado nesta investigação, 

não conduziu a ganhos estatisticamente significativos nem no nível de criatividade dos 

alunos, nem no nível de pensamento crítico. Pelo contrário, verificaram-se perdas 

ainda que não estatisticamente significativas. 

Poderemos daqui concluir que este trabalho pouco ou nada contribuiu para o 

avanço do conhecimento na área da Didáctica das Ciências? Efectivamente, os 

resultados não suportam a emergência de uma nova e prometedora estratégia de 

concepção e desenvolvimento de actividades de ensino, pelo menos nos exactos 

termos em que foi concebida e implementada. Contudo, em investigação, não se pode 

falar em bons ou maus resultados, mas apenas em resultados, e é destes, sejam quais 

forem, que temos que retirar ensinamentos (Serra, 2006).  

Este capítulo foi estruturado de forma a apresentar a síntese e apreciação dos 

resultados obtidos (5.1), organizada em função das questões de investigação 

formuladas, apresentando-se também possíveis limitações ao estudo e sugestões para 

trabalhos futuros (5.2.). 
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5.1. Síntese e apreciação dos resultados 

 

Feita a apreciação global dos resultados obtidos, procede-se agora à sua síntese 

tendo em consideração as questões de investigação formuladas.  

 

(1) Que actividades de ensino-aprendizagem são capazes de desenvolver a Criatividade 

e o Pensamento Crítico de alunos de Física-Química do 8º ano de escolaridade? 

 
A implementação de actividades, com as quais os alunos são encorajados a 

serem participantes activos e onde se lhes dá oportunidades para se familiarizarem 

com a linguagem científica, explorar os seus pontos de vista e a dos outros, são fulcrais 

para a criação de um ambiente de aprendizagem com qualidade (Wellington & 

Osborne, 2001). 

 Será que as actividades seleccionadas para integrar o programa de intervenção 

foram as mais adequadas para promover capacidades de Criatividade e/ou 

Pensamento Crítico nos alunos? Da análise dos resultados, retiramos que findo o 

programa de intervenção não se verificaram melhorias nos níveis de criatividade nem 

de pensamento crítico dos alunos.  

 Como já foi amplamente referido, um dos objectivos deste estudo consistia em 

desenvolver um programa de ensino promotor de criatividade e de pensamento 

crítico. Findo este tempo, é possível constatar que este objectivo foi talvez demasiado 

ambicioso… O tempo de realização do estudo (três meses) revelou-se demasiado 

curto, pensamos agora que este estudo deveria ter sido desenvolvido ao longo de todo 

o ano lectivo. 

Resta também acrescentar que a eficácia das actividades foi “medida” 

recorrendo apenas a testes de Criatividade e Pensamento Crítico específicos. Segundo 

Murphy (1994), tradicionalmente, a avaliação reporta-se a documentação produzida, a 

qual fornece a progressão de conhecimentos, aos alunos, aos pais e aos demais da 

comunidade educativa interessados em avaliação. A avaliação deve constituir também 

um processo de aprender e não apenas um processo classificativo.  

Assim, durante a implementação do programa teria sido útil fazer uma avaliação 

contínua das aprendizagens e competências adquiridas pelos alunos, nomeadamente 
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através da recolha das actividades realizadas pelos alunos e pela observação 

sistemática das atitudes e capacidades reveladas pelos mesmos durante a sua 

realização. 

 

(2) Qual é o nível de criatividade de alunos de Física-Química do 8º ano de 

escolaridade? 

 
A criatividade é medida em três escalas, nomeadamente: fluência, flexibilidade e 

originalidade. Antes da implementação do programa de intervenção, verificou-se que 

existiam diferenças no nível de criatividade apresentada pelos dois grupos. No entanto 

estas diferenças não eram estatisticamente significativas, sendo os dois grupos 

equivalentes. Assim: 

� Na escala fluência o valor mínimo obtido foi de 19 e o máximo de 122, 

ambos no grupo experimental. Registou-se uma média de 58,7 no grupo de 

controlo e de 62,1 no grupo experimental; 

� Na escala flexibilidade o valor mínimo obtido foi de 10 (no grupo de 

controlo) e o máximo de 49 (no grupo experimental). Registou-se uma média de 

29,8 no grupo de controlo e de 28,8 no grupo experimental; 

� Na escala originalidade o valor mínimo obtido foi de 10 e o máximo de 

84, ambos no grupo experimental. Registou-se uma média de 36,5 no grupo de 

controlo e de 36,2 no grupo experimental. 

 Não existem na literatura referências a valores considerados “satisfatórios”. A 

comparação com valores obtidos noutros estudos também não se torna aqui possível 

uma vez que só foram encontrados resultados (para esta fase de escolaridade) obtidos 

com a versão figurativa do teste de Torrance (por exemplo, Azevedo, 2007). No 

entanto, considerando o intervalo de variação dos valores obtidos, parece-nos que 

existem nos dois grupos participantes do estudo, indivíduos com níveis de Criatividade 

bastante desenvolvidos, enquanto outros necessitam de ser estimulados e 

incentivados de forma a potencializarem as suas capacidades.  
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(3) Será que o nível de criatividade de alunos de Física-Química do 8º ano de 

escolaridade aumenta quando estes aprendem baseados em actividades de ensino-

aprendizagem que apelam para o desenvolvimento da criatividade e/ou do 

pensamento crítico? 

 
Após a implementação do programa de intervenção, verificou-se que existiam 

diferenças no nível de criatividade apresentada pelos dois grupos, tendo, os indivíduos 

do grupo experimental, obtido valores médios de criatividade superiores ao dos 

indivíduos do grupo de controlo. As diferenças verificadas são estatisticamente 

significativas. Assim: 

� Na escala fluência o valor mínimo obtido foi de 13 e o máximo de 112, 

ambos no grupo experimental. Registou-se uma média de 30,4 no grupo de 

controlo e de 52,4 no grupo experimental. Verifica-se assim que os indivíduos 

quer do grupo de controlo quer do grupo experimental revelam um valor médio 

de fluência inferior no fim do estudo sendo a diferença estatisticamente 

significativa; 

� Na escala flexibilidade o valor mínimo obtido foi de 10 e o máximo de 48, 

ambos no grupo experimental. Registou-se uma média de 18,5 no grupo de 

controlo e de 25,0 no grupo experimental. Verifica-se assim que os indivíduos 

quer do grupo de controlo quer do grupo experimental revelam um valor médio 

de flexibilidade inferior no fim do estudo sendo a diferença estatisticamente 

significativa; 

� Na escala originalidade o valor mínimo obtido foi de 7 e o máximo de 86, 

ambos no grupo experimental. Registou-se uma média de 19,9 no grupo de 

controlo e de 34,8 no grupo experimental. Verifica-se assim que os indivíduos do 

grupo de controlo revelam um valor médio de flexibilidade inferior no fim do 

estudo sendo a diferença estatisticamente significativa no grupo de controlo.  

Quererão estes resultados dizer que houve uma diminuição na criatividade dos 

alunos no final dos três meses? Porque motivos foram os níveis de criatividade 

superiores no grupo experimental? Como será abordado em mais pormenor, o pós-

teste foi administrado numa fase muito específica do ano escolar (o fim do 3º 

período), tal facto poderá ter influenciado de forma significativa os resultados dos 
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alunos. Não acreditamos que tenha havido diminuição no nível de criatividade dos 

alunos, apenas algumas limitações na recolha de dados. O facto de os níveis de 

criatividade serem superiores no grupo experimental poderá ser de facto imputado à 

existência de um programa de intervenção, mas tal não pode ser afirmado de ânimo 

leve. Três meses é muito pouco tempo para se colherem resultados conclusivos e por 

outro lado a motivação destes alunos para a realização do pós-teste poderá ter sido 

diferente. 

 

(4) Qual é o nível geral de pensamento crítico de alunos de Física-Química do 8º ano de 

escolaridade? 

 
Como já foi referido, a classificação obtida a partir do teste de Cornell (Nível X) 

pode assumir valores entre -35,5 (mínimo) e 71 (máximo). No estudo efectuado, o 

valor mínimo obtido foi -4 e o máximo 44, ambos no grupo experimental. Não existem 

assim valores extremos. A média de nível de pensamento crítico foi de 18,5 pontos no 

grupo de controlo e de 17,6 pontos no grupo experimental. Os dois grupos revelaram-

se equivalentes quanto ao nível de pensamento crítico. 

Existem já outros estudos efectuados com alunos do mesmo nível de 

escolaridade e na mesma disciplina (por exemplo, Rodrigues, 2001). Os resultados 

obtidos por esta autora revelaram uma média global de pensamento crítico de 15,3. 

Constata-se que os valores obtidos pelos dois grupos se situam ligeiramente acima 

desta média. 

 

(5) Será que o nível de pensamento crítico de alunos de Física-Química do 8º ano de 

escolaridade aumenta quando estes aprendem baseados em actividades de ensino-

aprendizagem que apelam para o desenvolvimento da criatividade e/ou do 

pensamento crítico? 

 
Após três meses de programa de intervenção verificou-se que os indivíduos do 

grupo experimental apresentavam um valor de pensamento crítico superior aos 

indivíduos do grupo de controlo, no entanto esta diferença não se revelou 

estatisticamente significativa.  
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O valor mínimo obtido foi -14,5 no grupo de controlo e o máximo 47, no grupo 

experimental. A média de nível de pensamento crítico foi de 14,5 pontos no grupo de 

controlo e de 16,9 pontos no grupo experimental. Verifica-se assim que quer os 

indivíduos do grupo de controlo quer os indivíduos do grupo experimental revelam um 

valor médio de pensamento crítico inferior, no final do estudo, no entanto as 

diferenças verificadas não são estatisticamente significativas. 

 A análise a “frio” destes resultados leva a crer que o programa de intervenção 

implementado em nada contribuiu para a melhoria dos níveis de pensamento crítico 

dos alunos. Terá de facto sido assim? Mais uma vez cremos que são muitas as variáveis 

que condicionaram este estudo, não querendo tornar esta abordagem muito 

repetitiva, estas variáveis serão mencionadas na secção seguinte. 

 

(6) Que aspectos de pensamento crítico de alunos de Física-Química do 8º ano de 

escolaridade estarão mais desenvolvidas? 

 
 O nível de pensamento crítico pode ser medido segundo cinco aspectos, 

nomeadamente: indução; dedução; observação; credibilidade e assumpções. A 

“medição” de cada um destes aspectos permitiu fazer a seguinte caracterização dos 

indivíduos: 

� No aspecto indução o valor mínimo (4) encontra-se no grupo de controlo 

e o máximo (19) no grupo experimental. O valor médio obtido pelo grupo de 

controlo foi de 10,9 e o do grupo experimental 10,3. 

� No aspecto dedução os valores mínimos (-12) e máximos (18) encontram-

se no grupo experimental. O valor médio obtido pelo grupo de controlo foi de 

2,1 e o do grupo experimental 1,0. 

� No que diz respeito aos aspectos observação e credibilidade o valor 

mínimo (-4,5) é igual nos dois grupos e o máximo (13,5) encontra-se no grupo de 

controlo. O valor médio obtido pelo grupo de controlo foi de 5,5 e o do grupo 

experimental 5,9. 

� No aspecto assumpções o valor mínimo (-5) é igual nos dois grupos e o 

máximo (7) encontra-se no grupo experimental. O valor médio obtido pelo grupo 

de controlo foi de -0,74 e o do grupo experimental -2,2. 
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As diferenças apresentadas pelos dois grupos não são estatisticamente 

significativas. Em estudos anteriores (Rodrigues, 2001), foram obtidos os seguintes 

níveis para cada um dos aspectos considerados: Indução (9,3); Dedução (1,9); 

Observação e Credibilidade (3,9) e Assumpções (-0,8), níveis muito próximos dos 

obtidos pelos indivíduos participantes neste estudo. 

Após a conclusão do estudo, esta questão levantou algumas dúvidas sobre a sua 

formulação à investigadora. Não se trata de que aspectos estão mais desenvolvidos, 

trata-se sim de como desenvolver estes aspectos específicos de pensamento crítico 

dos alunos. Teria sido mais fácil reformular a questão? Sim, sem dúvida. Mas uma tese 

de mestrado deve ser um espaço de reflexão, desenvolvimento e aprendizagem. À 

distância de mais de um ano, a investigadora aprendeu que a investigação em 

educação não se rege por fórmulas matemáticas e nem tudo é passível de ser 

quantificado. Hoje, este estudo contemplaria também uma análise qualitativa, para 

além das medições realizadas. 

 

(7) Será que quando os alunos de Física-Química do 8º ano aprendem baseados em 

actividades de ensino-aprendizagem que apelam para o desenvolvimento da 

criatividade e/ou do pensamento crítico, desenvolvem alguns dos aspectos de 

pensamento crítico? 

 
Após três meses de programa, as diferenças apresentadas pelos dois grupos não 

são estatisticamente significativas. Torna-se no entanto necessário proceder a uma 

nova caracterização dos indivíduos participantes do estudo para perceber se 

ocorreram melhorias significativas em algum dos aspectos do pensamento crítico. 

Assim: 

� No aspecto indução os valores mínimos (-2) e máximos (20,5) encontram-

se no grupo de controlo. O valor médio obtido pelo grupo de controlo foi de 10,3 

e o do grupo experimental 11,7. 

� No aspecto dedução o valor mínimo (-12) encontra-se no grupo de 

controlo e o máximo (19,5) no grupo experimental. O valor médio obtido pelo 

grupo de controlo foi de 0,4 e o do grupo experimental 2,1. 
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� No que diz respeito aos aspectos observação e credibilidade o valor 

mínimo (-6) encontra-se no grupo experimental e o máximo (15) no grupo de 

controlo. O valor médio obtido pelo grupo de controlo foi de 3,9 e o do grupo 

experimental 2,9. 

� No aspecto assumpções os valores mínimos (-5) e máximos (5,5) são 

iguais nos dois grupos. O valor médio obtido pelo grupo de controlo foi de -1,2 e 

o do grupo experimental 0,1. 

Verifica-se que as diferenças registadas no grupo de controlo não são 

estatisticamente significativas em nenhum dos aspectos de pensamento crítico. No 

grupo experimental, pode constatar-se que as perdas verificadas nos aspectos 

observação e credibilidade são estatisticamente significativas e que os ganhos a nível 

de assumpções também o são. 

A acreditar na estatística, o plano de intervenção teve uma virtude, aumentar os 

níveis de pensamento crítico dos alunos do grupo experimental no aspecto 

assumpções. Chegará? Talvez não, mas é uma semente. Só a persistência e insistência 

nestes tipo de estratégias educacionais permitirá aumentar os níveis de pensamento 

crítico no que diz respeito a outros aspectos e também globalmente. 
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5.2. Limitações ao estudo e sugestões para trabalhos futuros 

 

São várias as limitações que podem ajudar a explicar a aparente ineficácia do 

programa de intervenção concebido e implementado, quer em termos de nível de 

criatividade, quer em termos de nível de pensamento crítico dos alunos. O que se 

pretende de seguida é fazer uma reflexão sobre factores que podem ter condicionado 

a realização do estudo bem como apontar sugestões para trabalhos futuros.  

 

Tempo de realização do estudo 

  
Como já foi referido, pensamos agora que o estudo foi demasiado ambicioso 

para o tempo disponível. De facto três meses é pouco tempo para se obterem 

melhorias significativas nos níveis de criatividade e de pensamento crítico dos alunos. 

Por outro lado, apenas se registaram os resultados a curto prazo, nada se sabendo 

sobre os efeitos a médio e longo prazo. 

Futuros trabalhos nesta área da Didáctica das Ciências deveriam passar pela 

concepção e implementação de programas de intervenção com a duração de um ano 

escolar.  

 

Tamanho da amostra 

 
 Apesar do número total de indivíduos ser superior a 30 (limite geralmente aceite 

em investigação para se procederem a tratamentos estatísticos), o número de 

integrantes de cada um dos grupos em estudo era inferior (19 no grupo de controlo e 

21 no grupo experimental). Tal situação leva a que o tratamento estatístico dos 

resultados obtidos por cada um dos grupos possa induzir em erro, no entanto uma vez 

que um dos objectivos estava relacionado com o desenvolvimento pessoal da 

investigadora, optou-se por “ignorar” esta situação. 
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Programa de intervenção com actividades muito parecidas 

 
 Só a distância temporal permite agora uma avaliação rigorosa sobre as virtudes 

do programa de intervenção. Apesar de todas as actividades serem adequadas ao nível 

de ensino e de permitirem por si só desenvolverem capacidades de criatividade e 

pensamento crítico, têm uma estrutura e natureza muito semelhante. Teria sido útil 

que o programa integrasse actividades com outro tipo de natureza, como por exemplo, 

actividades de carácter laboratorial e investigativo. 

 

A avaliação da eficácia do plano de intervenção 

 
A eficácia do programa de intervenção está a ser medida recorrendo apenas a 

instrumentos específicos. A administração do pós-teste foi realizada numa fase do ano 

escolar em que os alunos têm um acumular de avaliações de outras disciplinas, o que 

levou a que muitos deles estivessem pouco concentrados na realização de uma tarefa 

que não contribuía para a sua avaliação final. 

Por outro lado, se a realização do pré-teste se revelou motivante e desafiadora 

para a maioria dos alunos, tal não pode ser dito do pós-teste. Como já referido este foi 

administrado no final do ano lectivo, uma altura em que já há muito cansaço 

acumulado pelos alunos e em que as avaliações finais são de importância extrema. Os 

alunos de ambos os grupos acharam os testes demasiado longos e nalguns casos 

verificou-se que houve recusa de alguns alunos a continuarem a responder às 

questões. Pensamos agora que teria sido benéfico utilizar versões diferentes dos 

instrumentos de medição, e que os pós-testes deveriam ter sido administrados logo 

após a conclusão do estudo, facto que se tornou impossível. 

  

A investigadora enquanto professora  

 

A investigação pode ajudar o professor a desenvolver estratégias e métodos para 

que a sua actuação seja mais adequada, bem como, propiciar técnicas e instrumentos 

de análise da realidade, assim como formas de recolha e análise de dados. É necessária 

para uma reflexão sistemática sobre a prática educativa com o objectivo de a 

transformar e melhorar. 
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Foi por acreditar firmemente neste pressuposto que a investigadora definiu 

desde o inicio que a investigação seria realizada em turmas nas quais é professora. 

Esta situação trouxe no entanto algumas variáveis difíceis de controlar… Sendo 

professora de duas turmas houve sempre a necessidade de assegurar que nenhuma 

delas percebia que estava a ter “tratamento diferencial”. Julgamos que esta condição 

foi cumprida, no entanto a realização das actividades pelo grupo experimental nem 

sempre demorava o tempo previsto, indo nalgumas vezes ocupar a aula seguinte. Tal 

situação levou a que em determinada fase do ano lectivo as duas turmas não 

estivessem a par em termos programático. Esta situação causou por vezes alguma 

tensão na investigadora o que não permitiu a exploração mais demorada das 

actividades do programa de intervenção. 

A aparente ineficácia do programa não foi motivo para desânimo, antes pelo 

contrário! Ao tratarmos os alunos como um todo esquecemo-nos da evolução 

individual de cada um deles. As médias não traduzem melhorias nos níveis de 

criatividade e pensamento crítico, mas a análise dos resultados obtidos por cada um 

dos indivíduos permitiu constatar que alguns alunos revelaram melhorias significativas. 

Seria útil em futuros estudos, focarmo-nos mais nos ganhos de cada um dos alunos em 

vez de só reflectirmos sobre as médias. 

 

Que contribuições trouxe então este estudo para o desenvolvimento profissional 

da investigadora? Em primeiro lugar cabe neste espaço fazer uma referência ao título 

do estudo. O termo estratégias é muito mais amplo do que se faria supor… Uma 

estratégia de ensino contempla muitas actividades… Trabalhos de natureza 

laboratorial, Resolução de problemas, Visitas de estudo… O que se concebeu e 

implementou neste estudo foi apenas uma pequena parte do que pode e deve ser 

feito. A solução mais fácil teria sido a reformulação do título do estudo para 

“Actividades de Ensino das Ciências Promotoras de Criatividade e de Pensamento 

Crítico”. Porque motivo tal não foi feito? Uma Tese de Mestrado representa uma 

iniciação à investigação em educação, dando uma hipótese ao professor de pensar, 

reflectir e agir perante os dados que vai colhendo. Esta reflexão e acção leva tempo, e 

só a distância temporal permite agora verificar que actividades e estratégias têm 

significados diferentes… 
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Não tendo o programa de intervenção conduzido a melhorias nos níveis de 

criatividade e pensamento crítico dos alunos quais são as implicações deste estudo e 

destes resultados? Neste estudo apenas se “mediram” os resultados a curto prazo. 

Mas será que estas actividades não terão efeito a médio e longo prazo? Será que os 

alunos não ganharam ferramentas cognitivas que poderão utilizar em Ciências Físico-

Químicas e noutras áreas disciplinares futuramente? E na sua vida quotidiana? Será 

que estes alunos não olham neste momento alguns fenómenos do dia-a-dia de uma 

outra forma?  

No que diz respeito ao desenvolvimento curricular e profissional, como poderá 

um professor, mudar as suas práticas de modo a contemplar o ensino da Criatividade e 

do Pensamento Crítico, se não sabe quais os meios, recursos e apoios de que dispõe 

para o fazer? O desenvolvimento de materiais curriculares deverá ser uma prioridade 

na área da Educação em Ciências. A falta de formação nesta área é uma realidade bem 

presente. Para que um professor construa materiais contemplando a criatividade e o 

pensamento crítico, necessita igualmente de formação relativa à promoção das suas 

próprias capacidades. 

A formação de um professor tem que ser um processo contínuo. Uma pós-

graduação… um mestrado são apenas sementes. A frequência de oficinas de formação 

deve ser incentivada, para tal muito contribuiria que estas fossem realizadas por 

profissionais no terreno, outros professores que como a investigadora todos os dias 

entram numa sala cheia de alunos desejosos de conhecimento, mas de conhecimento 

útil e não de conceitos estéreis e com pouca aplicação. 
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ANEXO 1 – VERSÃO INTEGRAL DA TAXONOMIA DE ENNIS 

 
 

A – DISPOSIÇÕES: 

 
1. Procurar um enunciado claro da questão ou tese; 
2. Procurar razões; 
3. Tentar estar bem informado; 
4. Utilizar e mencionar fontes credíveis; 
5. Tomar em consideração a situação na sua globalidade; 
6. Tentar não se desviar do cerne da questão; 
7. Ter em mente a preocupação original e ou básica; 
8. Procurar alternativas; 
9. Ter abertura de espírito: 

a) Considerar seriamente outros pontos de vista além do seu próprio (pensamento 
dialógico); 
b) Raciocinar a partir de premissas de que os outros discordam sem deixar que a 
discordância interfira com o seu próprio raciocínio (pensamento baseado em 
supostos); 
c) Suspender juízos sempre que a evidência e as razões não sejam suficientes. 

10. Tomar uma posição (e modificá-la) sempre que a evidência e as razões sejam 
suficientes para o fazer; 
11. Procurar tanta precisão quanta o assunto o permitir; 
12. Lidar de forma ordenada com as partes de um todo complexo; 
13. Usar as suas próprias capacidades para pensar de forma crítica; 
14. Ser sensível aos sentimentos, níveis de conhecimento e grau de elaboração dos 
outros. 
 
 

B – CAPACIDADES: 

 
Clarificação elementar 
1. Focar uma questão: 

a) Identificar ou formular uma questão; 
b) Identificar ou formular critérios para ajuizar possíveis respostas; 
c) Manter presente em pensamento a situação. 

2. Analisar argumentos: 
a) Identificar conclusões; 
b) Identificar as razões enunciadas; 
c) Identificar as razões não enunciadas; 
d) Procurar semelhanças e diferenças; 
e) Identificar e lidar com irrelevâncias; 
j) Procurar a estrutura de um argumento; 
g) Resumir. 
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3. Fazer e responder a questões de clarificação e ou desafio, como por exemplo: 
a) Porquê? 
b) Qual é a sua questão principal? 
c) O que quer dizer com «...»? 
d) Importa-se de exemplificar? 
e) O que é que não seria um exemplo (apesar de ser quase um)? 
f) Em que é que isto se aplica a este caso (descreva um contra exemplo)? 
g) Que diferença é que isto faz? 
h) Quais são os factos? 
i) É isto que quer dizer: «...»? 
j) Diria mais alguma coisa sobre isto? 

 
Suporte Básico 
4. Avaliar da credibilidade de uma fonte, segundo os seguintes critérios: 

a) Perita/Conhecedora/Versada; 
b) Não há conflito de interesses; 
c) Acordo entre as fontes; 
d) Reputação; 
e) Utilização de procedimentos já estabelecidos; 
f) Risco conhecido sobre a reputação; 
g) Capacidade para indicar razões; 
h) Hábitos cuidadosos. 

5. Observar e avaliar relatórios de observação. Os critérios que devem presidir são: 
a) Um número mínimo de inferências envolvidas; 
b) Um curto intervalo de tempo entre a observação e o relatório; 
c) O relatório ser elaborado pelo próprio observador, em vez de o ser por outra 
pessoa qualquer (i.e., não por ouvir dizer); 
d) Ter registos. Se o relatório é baseado num registo, é geralmente preferível que: 

1) O registo tenha sido efectuado pouco tempo depois da observação; 
2) O registo tenha sido feito pelo observador; 
3) O registo tenha sido feito pelo relator. 
4) O relator acredite no registo, ou por acreditar previamente na exactidão deste 
ou pelas observações efectuadas pelo observador serem geralmente correctas. 

e) Corroboração; 
f) Possibilidade de corroboração; 
g) Condições de bom acesso; 
h) Se a tecnologia for útil, uma utilização competente desta; 
i) Satisfação do observador (e do relator, se se tratar de uma pessoa diferente) em 
relação aos critérios de credibilidade (item B4). 
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Inferência 
6. Deduzir e avaliar deduções: 

a) Lógica de classes; 
b) Lógica condicional; 
c) Interpretação de enunciados: 

1) Dupla negação; 
2) Condições necessárias e suficientes; 
3) Outras palavras e frases lógicas: só, se e só se, ou, alguma, a não ser que, não, 
não ambos, etc. 

7. Induzir e avaliar induções: 
a) Generalizar: 

1) Tipificação de dados; 
2) Limitação do campo-abrangência; 
3) Constituição da amostra. 

b) Inferir conclusões e hipóteses explicativas: 
1) Tipos de conclusões e hipóteses-explicativas: 

a) Afirmações causais; 
b) Afirmações acerca das crenças e atitudes das pessoas; 
c) Interpretações dos significados pretendidos; 
d) Afirmações históricas para que algumas coisas tenham acontecido; 
e) Definições relatadas; 
j) Afirmações de que algo é uma razão ou conclusão não enunciada. 

2) Investigar: 
a) Delinear investigações, incluindo o planeamento de variáveis controláveis; 
b) Procurar evidências e contraevidências; 
c) Procurar outras explicações possíveis. 

3) Critérios: a partir de assumpções dadas aceitáveis: 
a) A conclusão proposta explicaria a evidência (essencial); 
b) A conclusão proposta é consistente com os factos que se conhecem 
(essencial); 
c) As outras conclusões alternativas possíveis são inconsistentes com os factos 
conhecidos (essencial); 
d) A conclusão proposta parece plausível (desejável). 

8. Fazer juízos de valor: 
a) Factos antecedentes; 
b) Consequências; 
c) A aplicação imediata (prima facie) de princípios aceitáveis; 
d) Considerar alternativas; 
e) Comparar, pesar e decidir. 
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Clarificação elaborada 
9. Definir os termos e avaliar as definições em três dimensões: 

a) Forma: 
1) Sinónimo; 
2) Classificação; 
3) Gama; 
4) Expressão equivalente; 
5) Operacional; 
6) Exemplo – não exemplo. 

b) Estratégia de definição: 
1) Actos: 

a) Relata um significado (Definição relatada); 
b) Estipula um significado (Definição estipulada); 
c) Exprime uma posição sobre uma questão (posicional, inclui uma definição 
programática e persuasiva). 

2) Identificação e trabalho com equívocos: 
a) Tem em atenção o contexto; 
b) Tipos possíveis de resposta: 

I) A resposta mais simples: «A definição está pura e simplesmente errada»; 
II) A redução ao absurdo: «De acordo com aquela definição, há um 
resultado que não corresponde ao esperado»; 
III) A consideração de interpretações alternativas: «Sobre esta 
interpretação há este problema sobre aquela há aquele outro»; 
IV) Estabelecer que há dois significados para uma expressão chave e uma 
mudança no significado de uma para outra; 
V) Desprezar a definição idiossincrásica. 

c) Conteúdo. 
10. Identificar assumpções: 

a) Razões não enunciadas; 
b) Assumpções necessárias; reconstrução de argumentos. 

 
Estratégias e tácticas 
11. Decidir uma acção: 

a) Definir o problema; 
b) Seleccionar critérios para avaliar possíveis soluções; 
c) Formular soluções alternativas; 
d) Decidir, por tentativas, o que fazer; 
e) Rever e decidir, tomando em consideração a situação no seu todo; 
f) Verificar cuidadosamente a implementação. 
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12. Interactuar com outros: 
a) Empregar e reagir a denominações falaciosas incluindo: 

1) Circularidade; 
2) Apelo à autoridade; 
3) Seguir a posição, mais em voga; 
4) Termo que dá nas vistas; 
5) Apor um nome; 
6) Plano escorregadio; 
7) Post hoc; 
8) Non sequitur; 
9) Ad hominem; 
10) Afirmar o consequente; 
11) Negar o antecedente; 
12) Conversão; 
13) Petição de princípio; 
14) Ou ...ou; 
15) Vaguidade; 
16) Equivocação; 
17) Ir contra moinhos de vento; 
18) Apelo à tradição; 
19) Argumento a partir de analogias; 
20) Questão hipotética; 
21) Supersimplificação; 
22) Irrelevância 

b) Estratégias lógicas; 
c) Estratégias retóricas; 
d) Argumentar: Apresentar, oralmente ou por escrito, uma posição: 

1) Pensar num determinado tipo de público e ter isso em mente; 
2) Organizar (esquema mais habitual: assunto principal, clarificação; razões; 
alternativas; tentativa para refutar desafios prospectivos; resumo, incluindo a 
repetição do ponto principal). 
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ANEXO 2 – PROGRAMA DE INTERVENÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADE 1 – CAIXA NEGRA 

 

ACTIVIDADE 2 – COMO VEMOS OS OBJECTOS 

 

ACTIVIDADE 3 – O PERCURSO DA LUZ 

 

ACTIVIDADE 4 – REFLEXÃO NUM ESPELHO PLANO 

 

ACTIVIDADE 5 – IMAGENS NOS ESPELHOS 

 

ACTIVIDADE 6 – O LÁPIS PARTIDO 

 

ACTIVIDADE 7 – AS LENTES 
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ACTIVIDADE 1 – CAIXA NEGRA 

 
 

Objectivos:  
 

• Relacionar as características da luz com os fenómenos da reflexão e da 
refracção da luz. 

 
 
Material: 
 

• 1 caixa negra 

• 1 laser (ou lanterna) 
 
 

Procedimento e questionário estratégico: 
 
Parte A: 
 
1. Espreita pelo orifício de observação, consegues ver? Porquê? 

 
2. O que precisas para ver dentro da caixa, sem que a abras? Se não te lembrares de 

nada, pensa que estás num quarto escuro, o que precisas para ver? 
 
 
Parte B: 
 
1. Aponta o laser a uma face exterior da caixa. Onde vês o desenho do laser?  

 
2. Então, quando incidires o laser no orifício de entrada de luz, em que face da caixa 

deverás ver o desenho do laser? Desenha o que deves ver. 
 
3. Agora, incide a luz do laser no orifício de entrada de luz (lateral direita à face onde 

está o orifício de observação). 
  

4. Observa a caixa. Desenha o que vês pelo orifício de observação. Era o que 
esperavas? 

 
5. Tenta explicar o que acontece. 
 
6. Existirá algo mais dentro da caixa? O quê? Desenha o interior da caixa vista de 

cima. 
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ESQUEMA DE MONTAGEM DA CAIXA NEGRA – PARA O PROFESSOR 

 
 
Material: 
 

• 1 caixa (de sapatos, por exemplo) pintada de preto; 

• 1 lente semicilíndrica; 

• 1 espelho 
 
 
Montagem: 
 
1. A caixa possui dois orifícios, o maior é o orifício de observação, o outro, lateral 

muito estreito será o da incidência de luz.  
 

2. Contém também no seu interior uma lente semicilíndrica na qual incide 
directamente a luz, que reflecte parte desta para o alvo e refracta a outra parte 
para um espelho posicionado de forma a reflecti-la também para o alvo, 
observando-se assim dois pontos no alvo (ver esquema). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Raio refractado 

Raio reflectido 
Raio refractado pela 
lente e reflectido 
pelo espelho 
 Entrada 

de luz 

Local de observação 
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ACTIVIDADE 2 – COMO VEMOS OS OBJECTOS 

 

 
Objectivos:  
 

• Mostrar a necessidade da luz para vermos os objectos. 

• Demonstrar que os corpos luminosos têm luz própria e que os corpos 
iluminados recebem luz dos corpos luminosos. 

 
 
Material: 
 

• 1 lanterna 

• 1 vela 
 
 

Procedimento e questionário estratégico: 
 
1. Olhem em vossa volta. Que observações podem fazer? 
 
Vou apagar a luz da sala!  
 
2. Agora, olhem para o vosso colega do lado. 

3. O que é que observam?   

4. Porque é que difícil de a/o ver? 

5. O que aconteceria se a sala estivesse totalmente escurecida? 
 
Vou ligar a lanterna e iluminar o vosso colega do lado. 
 
6. O que observam? 

7. Porque é que o/a conseguimos ver? 

8. Então o que precisamos para ver objectos? 
 

Vou acender uma vela e fazê-la passar por vocês! 
 
9. Olhemos, agora, para esta vela. O que é que observam?  

10. Não conseguimos ver o/a (nome do aluno) muito bem no escuro, mas conseguimos 
ver a vela. Qual é a diferença?   

11. Dêem mais exemplos de coisas que têm luz própria. 

12.   Se um objecto não tiver luz própria, como poderemos vê-lo? 
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ACTIVIDADE 3 – O PERCURSO DA LUZ 

 

 
Objectivos:  
 

• Perceber que a luz viaja em linha recta. 
 
 
Material: 
 

• 3 quadrados em cartolina com um furo de uma agulha no centro; 

• 3 pedaços de plasticina (para suporte dos cartões); 

• 1 lâmpada com suporte; 

• 1 espelho. 
 
 

Procedimento e questionário estratégico: 
 
1. Liga a lâmpada. Agora, passa, a mão em frente ao feixe que é emitido pela 

lanterna. O que podes concluir? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
2. A tua tarefa, agora, é encontrares forma de fazer a luz passar através dos buracos 

nos cartões. Podes utilizar a lâmpada em qualquer posição que desejares e podes 
também alterar a posição dos cartões.   

 
3. O que é que observas? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

  
4. O que é que estas observações nos dizem do percurso da luz? Tenta justificar. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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ACTIVIDADE 4 – REFLEXÃO NUM ESPELHO PLANO 

 
 
Objectivos:  
 

• Compreender que as imagens podem ser reflectidas em espelhos. 

• Compreender as leis da reflexão. 
 
 
Material:  
 

• 1 espelho de maquilhagem 
 
 
Procedimento e questionário estratégico: 
 
Explora o espelho que te foi entregue, no final partilha o que descobriste. 
 
1. Onde precisas de segurar o espelho para veres a tua cara nele? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
2. Coloca o espelho, um passo à tua frente. Um elemento de cada grupo, segura no 

espelho de modo a que este fique ao nível da cara. Move o espelho até 
conseguires ver a cara do teu colega de grupo no espelho. 

 

3. Onde é que seguraste o espelho quando viste a cara do teu colega no espelho? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
4. Quando vês a cara do teu colega de grupo no espelho, que vê ele no espelho? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
5. Então, vocês os dois conseguem-se ver no espelho ao mesmo tempo? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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ACTIVIDADE 5 – IMAGENS NOS ESPELHOS 

 
 
Objectivos:  
 

• Descobrir as características das imagens obtidas através da reflexão em 
espelhos curvos e em espelhos planos.  

• Perceber que uma colher é um exemplo de um espelho curvo. 
 
 
Material:  
 

• 1 colher de sopa por cada 2 alunos 

• 1 espelho pequeno 
 
 
Procedimento e questionário estratégico: 
 

1. Coloca a colher à tua frente com a face côncava voltada para ti. Que imagem vês na 
colher? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
2. A imagem que vês é direita ou invertida? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
3. Volta a colher para a face convexa. O que vês e como vês a imagem na colher? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
4. Agora segura no espelho e coloca-o à tua frente como fizeste com a colher. Como 

caracterizas a imagem que vês? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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ACTIVIDADE 6 – O LÁPIS PARTIDO 

 
 
Objectivos:   
 

• Compreender a refracção da luz.  
 
 
Material:  
 

• 1 lápis 

• 1 copo de plástico transparente 

• água 
 
 
Procedimento e questionário estratégico: 

1. Têm um copo com água à vossa frente. Quando vos disser para começar, ponham 
o lápis dentro do copo e façam todas as observações que conseguirem. Olhem para 
o copo, para a água e para o lápis de cima e de lado. 
 

2. Quais foram as observações que fizeram? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
3. Agora ponham o lápis na vertical e devagarinho, movam-no de trás para a frente e 

de lado para lado. Façam as observações que conseguirem. 
 

4. Agora, o que é que observaram? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

5. Tentem explicar as vossas observações. Porque é que o lápis aparece assim desta 
maneira? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. Porque é que o lápis parece maior na parte detrás do copo do que na parte da 
frente? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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ACTIVIDADE 7 – AS LENTES 

 
 
Objectivos:  
 

• Estudar como funciona uma lente convergente biconvexa e uma lente 
divergente bicôncava. 

 
 
Material: 
 

• Lentes convergentes e divergentes 

• Água. 
 
 

Procedimento e questionário estratégico: 
 
 
 A - Lente convergente: 
 
 
1. Escolham uma lente convergente e coloquem-na no banco de óptica. Façam incidir 

um feixe de raios paralelos. Desenhem o trajecto dos raios paralelos que 
atravessam a lente.  
 

2. Qual o nome do ponto onde convergem estes raios? 
 

3. Desenhem no esquema anterior os seguintes elementos: 
a) centro de curvatura de ambas as faces 
b) foco objecto e foco imagem 
c) distância focal do objecto e da imagem 
 

4. Façam incidir na lente, dois raios oblíquos que partem do objecto colocado a uma 
distância dupla da distância focal. 
Descrevam o que observam no ponto de intersecção dos raios depois de 
refractados. 
 

5. A imagem formada é real ou virtual? É direita ou invertida? É ampliada ou reduzida 
que o objecto? 
 

6. Aproximem o objecto da lente. Quais as características da imagem obtida? 
 
7. Agora, afastem o objecto da lente. Quais as características da imagem obtida? 
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B - Lente divergente: 
 
 
1. Escolham uma lente divergente e coloquem-na no banco de óptica. Façam incidir 

um feixe de raios paralelos. Os raios são convergentes ou divergentes? 
 
2. Desenhem o trajecto dos raios paralelos que atravessam a lente e marquem sobre 

ele, os seguintes elementos: 
a) centro de curvatura de ambas as faces 
b) foco objecto e foco imagem 
c) distância focal do objecto e da imagem 

 
3. Façam incidir na lente, dois raios oblíquos que partem do objecto colocado a uma 

distância dupla da distância focal. 
 
4. A imagem formada nestas lentes é real ou virtual? Quais as suas características? 

 
5. Aproximem o objecto da lente. O que acontece à imagem, à medida que o objecto 

se aproxima da lente? A imagem é maior ou menor que anteriormente?  
 
6. Agora, afastem o objecto da lente. O que acontece à imagem quando o objecto se 

afasta da lente? A imagem é maior ou menor que inicialmente?  
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ANEXO 3 – TESTE DE PENSAMENTO CRIATIVO DE TORRANCE  
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ANEXO 4 – TESTE DE PENSAMENTO CRÍTICO DE CORNELL (NÍVEL X) 

 


