
O Mistério da Caixa 
Resumo 

Os alunos manipulam uma caixa selada misteriosa  e fazem tentativas para descobrir o conteúdo do 

interior da caixa, que terá objetos de diferentes materiais e tamanhos dentro. Eles irão experimentar a 

fonte da incerteza inerente ao processo de solução de problemas e buscarão uma conclusão através da 

colaboração com os colegas e argumentação científica. 

Objetivos 

Alunos farão a distinção entre observação e interpretação; Reconhecer duas causas de incerteza na 

ciência; ilustrar formas não-visuais de se obter informação; reconhecer elementos da solução de 

problemas científica através do experimento  

 

Conceito principal – O conhecimento científico é fundamentalmente incerto. 

Conceitos associados – A ciência é incerta porque é uma atividade humana. As explicações científicas 

tendem a ser menos corretas quando baseadas em informações indiretas.  A argumentação científica é 

baseada em evidências justificadas. 

 

Materiais 

- Caixas Misteriosas: Cada Caixa Misteriosa  é uma caixa retangular, opaca, rígida e que esteja 

permanentemente fechada. Se possível, usar várias caixas para toda a turma. Nesse caso elas devem 

apresentar aparência e material igual ou semelhante. No interior da caixa, coloca-se pequenos objetos 

conhecidos, como clipes, bolinhas de gude, barras de madeira, mas que não sejam muito fáceis de 

identificar. O ideal é que o professor não saiba o conteúdo da caixa e de forma nenhuma insinue dicas para 

os alunos. 

Procedimento 

Parte A - Exploração 

1. Dê uma caixa para cada dupla de alunos (caso possua apenas uma, passe a caixa de dupla para 

dupla duas vezes, deixando alguns minutos com cada). Os alunos deverão tentar descobrir o que há 

dentro da caixa sem tentar abri-la, balançando a caixa, tentando ouvir os objetos e como mais eles 

pensarem em fazer. Não responda suas perguntas! 

2. Desenhe no quadro um retângulo para cada dupla de alunos (anote as iniciais dos alunos acima). 

Depois de alguns minutos, peça atenção da turma. Peça para eles descrevem a caixa misteriosa 

(formato, material, cor, etc.). Peça para um integrante de cada dupla escrever dentro da sua caixa 

no quadro, o que eles acham que contém dentro da mesma. Deixe-os livres para respostas mais 

mirabolantes. 



3. Quando terminarem, peça para a turma observar o que os colegas hipotetizaram e fazerem 

observações sobre as hipóteses. Ex: Não são todas iguais. Então peça para a turma identificar 

padrões nas sugestões dos colegas. Ex: Muitos podem ter sugerido materiais escolares como 

conteúdo da caixa. 

4. Agora, peça para a turma explicar como chegaram às suas sugestões. Ex: Sacudiram a caixa para 

ouvir o conteúdo; Seguraram para sentir o peso; Viraram para sentir mais de um objeto; 

Conversaram com o colega para trocar idéias. Pontue os diferentes sentidos que foram utilizados 

pelos alunos.  

Parte B - Análise 

5. Peça aos alunos para identificarem observações (o que de fato se constatou) e inferências (o que 

foi subconscientemente inferido sobre a observação). Aponte observações que na verdade foram 

inferências. Ex: Ouvi a bolinha de gude rolar  (assumir que foi uma bola de gude é uma inferência, 

pode ter sido outro tipo de bolinha). 

6. Discuta o papel de características humanas que podem afetar a solução de problemas científicos: 

preferências (um cientista pode querer  determinada resposta para seus resultados, os alunos na 

atividade também), experiências (os alunos vão dar explicações a partir das coisas que eles 

conhecem e são próximas do seu cotidiano, o que pode deixar de fora outras possibilidades), 

tendências (cientistas são influenciados por conhecimentos prévios que nem sempre estarão 

corretos, os alunos podem sugerir objetos escolares por estarem na escola). Isso geralmente vai 

acontecer de forma subconsciente, sem a pessoa perceber que está sendo afetada. 

7. Analise com a turma como esses fatores influenciam a objetividade. Como isso pode afetar os 

resultados de uma pesquisa? Os cientistas vivenciam essas barreiras? De que forma pode-se 

diminuir essas imprecisões? Ex: A utilização de medidas e padrões de classificação, a publicação do 

trabalho pode fazer com que outros cientistas o reproduzam, a troca de experiências com outros 

pesquisadores, etc. 

8. Pontue que os alunos colocaram em prática a argumentação científica. Os alunos perceberam que 

criaram hipóteses? Apontaram evidências para apoiar essas hipóteses? E justificaram que as 

evidências suportam as hipóteses? Houve refutações, com colegas argumentando porque aquela 

hipótese estaria incorreta? Isto é argumentação científica (caso os alunos ainda não tenham 

trabalhado esses conceitos, explique o significado de cada).  

9. Pergunte qual a diferença de argumentação científica para uma discussão que os alunos têm com 

os pais, por exemplo. Geralmente quando discutimos informalmente, baseamos nossas 

justificativas em opiniões e sentimentos e raramente em evidências embasadas e experimentais. 

Parte C - Conclusão 

10. Os alunos provavelmente irão querer saber o que há dentro da caixa e se as respostas estavam 

corretas. Explique que os cientistas não têm como ter certeza de que suas pesquisas estão corretas, 

nem uma folha de respostas . Explique a importância dos cientistas compartilharem seus 

resultados para que outros possam testá-los. 

11. Discuta a precisão das observações sensoriais e formas de tornar estas observações mais precisas. 

Equipamentos como ímãs, balanças, etc. foram desenvolvidos para esses propósitos. 

12. Peça aos alunos para citarem duas razões de por que a ciência é incerta. 

a) Atividade humana é passível de influências sociais e culturais 

b) Informação indireta é passível de erros de observações e de levar a conclusões erradas 



13. Faça os alunos entenderem que nós nunca vamos de fato saber a resposta real para as perguntas 

científicas, mas muitas vezes nós chegamos perto o suficiente para nosso entendimento, propósitos 

práticos e futuros questionamentos. Ajude-os a juntarem as informações de todas as duplas e 

formar um hipótese geral, bem fundamentada, para  os alunos ficarem mais satisfeitos com uma 

provável descrição do que há dentro da caixa. 

Extensão (opcional) 

14. Peça aos alunos para citarem casos no mundo real que sejam parecidos com o da caixa misteriosa. 

Exs: O interior da Terra, a superfície de Vênus, uma célula cancerosa, a estrutura de um átomo, o 

funcionamento do DNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog aulanapratica.wordpress.com 

Traduzido de Jean Beard e Lawrence Hall of Science 


