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Joseph Priestley era, antes de mais, um «curioso por ciência ». A sua 

maneira de procurar respostas para os problemas que se colocam é baseada 

na experiência e na intuição. Ora, esta forma de proceder é interessante para 

trabalhar com os alunos, porque se aproxima do processo de investigação que 

permite construir conhecimentos. 

O princípio completo da fotossíntese é bastante complicado, mas é possível 

abordar simplesmente alguns aspectos. Joseph Priestley evidenciou um 

fenómeno muito importante : a descarga de oxigénio pelas plantas. Não 

conhecia, no entanto, as noções de bioquímica e de fisiologia que permitiram 

mais tarde a Otto Warburg e Warbus Negelein explicar de forma mais completa 

o mecanismo da fotossíntese. 

O objectivo desta actividade pedagógica é descobrir um princípio simples e 

depois enriquecer a compreensão no decurso da escolaridade para elaborar o 

conceito de fotossíntese. 

 
Colocar um problema a partir da narrativa para crianças  

Actualmente, os alunos ouviram várias vezes falar do papel que as plantas 

desempenham para tornar a atmosfera respirável. A imprensa para crianças 

apresenta com muita frequência documentos sobre as consequências da 

desflorestação, ligada ao elevado consumo de papel no mundo. As florestas 

são frequentemente comparadas a um « pulmão da Terra », uma metáfora que 

poderá servir de ponto de apoio para uma discussão antes e depois de um 

trabalho sobre a respiração das plantas. 

Os conhecimentos de que as crianças dispõem sobre o papel das plantas na 

composição da atmosfera só em casos raros constituem um verdadeiro 

conhecimento sólido e coerente. Apoiando-se nas perguntas e nas hipóteses 

emitidas na discussão entre Priestley e Franklin, os alunos vão contudo poder 

mobilizá-los: 

« […] fumando a seu cachimbo, você aspira ar e o tabaco queima mais 

fortemente. Consequentemente, o ar é responsável pela combustão…» 



« […] A respiração e a combustão são […] uma única e mesma coisa ! […] 

elas consomem o ar bom, o ar fresco, o ar que alimenta o fogo e a vida, e 

trocam-no por ar mau, ar usado. […]»  

« […] Com o passar do tempo, o ar puro deveria ter desaparecido deixando 

apenas o mau […]. » 

« A menos que alguma coisa substitua o ar mau por ar bom. » 

Analisando progressivamente o texto e confrontando-o com as suas próprias 

representações, os alunos poderão colocar o problema científico da mesma 

forma que o colocaram Priestley e Franklin, formular hipóteses e submetê-las a 

experiências. 

Esta fase inicial de problematizar é uma etapa essencial do procedimento, 

porque permite à turma desenvolver uma pesquisa experimental sobre um 

problema global : qual é o papel das plantas na manutenção da qualidade do 

ar? 

 
Exemplo de utilização do texto 

O início do texto é fundamental para compreender quais são os 

conhecimentos da época e como é que Joseph Priestley os mobiliza para 

colocar o problema: 

« […] Como podemos continuar a respirar, uma vez que deveríamos ter 

utilizado todo o ar puro há muito tempo? 

- Parece-me evidente que a sua teoria é falsa. 

-A menos que alguma coisa substitua o ar mau por

ar bom. » 

Franklin levantou a cabeça, surpreendido : 

« Sim. Está muito bem. Mas que coisa poderia ser essa? Perguntou ele, 

excitado por esta revelação. 

– Não sei… » afirmou Priestley. 

Os dois cientistas fazem aqui referência a trabalhos que poderão guiar os 

alunos, e por vezes destabilizá-los: 

« Bem. Agora sabemos por outro lado que, se colocarmos uma vela acesa, 

sob uma campânula de vidro impermeável, a chama acaba por se extinguir. 

Assim, a causa da combustão da vela desapareceu, ou foi absorvida pelo ar. 

Se repetirmos a experiência com um rato, ele morre.» 



Esta passagem é muito importante porque permite aos alunos constatar que 

um ser vivo não pode viver sem o ar ser renovado – alguns dirão certamente 

« sem oxigénio », um termo que Priestley ignorava. Como nem todos os alunos 

realizaram com certeza a experiência da vela, o professor poderá propor à 

turma verificar se, como disse Franklin no texto, uma vela colocada sob uma 

campânula acaba por se extinguir. O texto mostra que a vela enquanto arde 

comporta-se como um ser vivo, precisa de oxigénio para se poder consumir. 

Este paralelismo não é forçosamente evidente para as crianças e em todo o 

caso, o professor deverá verificar e explicitar, se for preciso, a analogia entre a 

combustão da vela e a respiração. Este paralelismo é, em todo caso, retomado 

no seguimento do texto :  

« Então o rato deve consumir a mesma coisa que a vela. A respiração e a 

combustão são assim uma única e mesma coisa ! Elas devem fazer a mesma 

coisa ao ar. Elas consomem o ar bom, o ar fresco, o ar que alimenta o fogo e a 

vida, e substituem-no por ar mau, ar usado. É por isso que a vela se apaga e o 

rato sufoca. » 

Por outro lado, os alunos conhecem os perigos da asfixia ligados a 

brincadeiras perigosas com sacos em plástico, um risco descrito por Franklin 

no texto : 

«Noutro dia fiz uma experiência interessante […]. Inspirado pelos seus 

trabalhos sobre os ratos, coloquei um saco sobre a minha boca e respirei até 

não poder mais. Concluí que um gás irrespirável se escapava do meu corpo 

quando expirava. É seu ar mau, não?» 

O outro interesse da utilização da vela é que ela dá uma solução para a 

experimentação. Não há necessidade de utilizar seres vivos, podemos 

controlar a qualidade do ar graças a uma vela. É um elemento importante para 

imaginar protocolos experimentais, e o professor pode aliás aproveitar esta 

última passagem para mencionar a necessidade de respeitar os seres vivos no 

momento da realização de experiências. A utilização de animais no quadro de 

experiências científicas está regulamentada e os cientistas só devem recorrer a 

ela quando não há alternativa. 

A partir desta primeira parte, o problema está colocado: como é possível que 

possamos continuar a respirar na nossa atmosfera, uma vez que, desde há 



milhões de anos, os homens e os animais descarregam « ar mau », ou seja 

gás carbónico ? 

 
Formular hipóteses e verificá-las experimentalmente 

Os alunos podem então formular hipóteses. Uma regra importante consiste 

no facto de que as hipóteses formuladas deverão poder ser verificadas por 

experiências, facto para o qual será preciso chamar à atenção. 

Graças aos seus conhecimentos, mesmo parciais, as crianças pensam 

geralmente que as plantas desempenham um papel importante «renovando o 

ar», «libertando oxigénio» ou «absorvendo o gás carbónico». Será, então, 

possível propor-lhes que testem estas ideias. 

 
Primeiras experiências e primeiros obstáculos 

Os alunos devem imaginar experiências. Aquela que é proposta com mais 

frequência consiste em retomar o contexto da « campânula » com uma vela e 

uma planta, isto é criar um recinto confinado. 

As experiências propostas foram anotadas no quadro e depois confrontadas. 

Em cinco grupos, três experiências eram idênticas, um grupo não produziu 

nada e o último propôs qualquer coisa que não correspondia em nada à 

experimentação de Priestley. 

Em seguida, discutimos juntos o desenrolar da experiência a produzir. Para 

isso os alunos tinham pedido um cronómetro, uma vela, fósforos, um balde 

transparente e uma planta de tamanho pequeno (em função do tamanho do 

balde). 

 

Procederam à experimentação. Primeiro, colocaram a vela acesa sob o 

balde e cronometraram o tempo até que ela se extinguisse (cerca de 4 minutos 

e 38 segundos). 

Seguidamente, colocaram a vela acesa e a planta e cronometraram o tempo. 

O resultado foi mais ou menos o mesmo. Tentaram novamente, sem 

alterações. 

Os alunos estavam muito surpreendidos, não compreendiam porque é que a 

experiência « não tinha funcionado»… 



Esta experiência não acabou com o resultado esperado porque, num espaço 

de tempo tão curto, a planta não fornece uma quantidade de oxigénio suficiente 

para chegar a um resultado previsível. É contudo muito interessante, porque é 

destabilizadora. Com efeito, uma primeira conclusão poderia ser : uma planta 

não permite « renovar o ar » ou « produzir oxigénio » uma vez que a vela se 

apaga debaixo da campânula. O que é uma contradição com o que os alunos 

ouviram frequentemente…podem então debater e propor novas hipóteses. E 

para não ficar por aí, é possível propor-lhes um documento simples que 

apresenta as trocas gasosas entre as plantas e os animais (no CD-ROM). 

O anexo explica que as plantas absorvem o gás carbónico e fornecem 

oxigénio graças a uma reacção química chamada « fotossíntese ». O problema 

da contradição entre a experiência e o documento pode ser colocada 

novamente : porque é que a vela, que precisa de oxigénio, se apaga, uma vez 

que a planta fornece oxigénio? 

É possível deixar os alunos continuar a procurar e a conceber novas 

experiências. Se a ideia de uma produção lenta do oxigénio é evocada, as 

crianças podem relançar uma série de experiências. Se, pelo contrário, não 

propõem nada, podemos recomeçar utilizando uma nova parte do texto : 

 

        
 

Exemplo de montagem realizado pela turma de Perpignan. À esquerda com uma planta ; à 

direita, sem planta. 

 



 
Dispositivo com testemunho 

 

«No dia seguinte, no seu laboratório, Priestley ocupou-se activamente a 

preparar a sua experiência. Pegou nos ramos de hortelã do seu chá matinal e 

colocou-os sob a campânula impermeável com uma vela. Acendeu a vela com 

uma lupa que focalizava os raios de sol. A vela acendeu-se, ardeu um pouco e 

apagou-se. Priestley deixou então a campânula com a vela e os ramos de 

hortelã durante vários dias.»  

Dois dados podem ser utilizados. Primeiro, Joseph Priestley acendeu a sua 

vela com uma lupa! Porquê esta complicação? (A este propósito os alunos 

poderão verificar que durante a década de 1770, as pessoas possuíam já 

isqueiros. Mesmo que diferentes dos de hoje: http 

://membres.lycos.fr/chipe/allumettes.html ;  

http ://www.resfortuna.com/Autres/rf_au_hist_allumettes.htm ;  

http ://fredfilu.free.fr/HISTOIRE.htm ) 

Outra indicação importante: «Priestley deixou então a campânula com a vela 

e os ramos de hortelã durante vários dias.» Mesmo que os alunos não se 

apercebam imediatamente do interesse em acender a vela com uma lupa, o 

que evita levantar a campânula e assim renovar o ar, este aspecto aparecerá 

durante a realização da experiência. Em compensação, a intuição genial de 

Priestley de deixar passar um determinado tempo para permitir que a planta 

produzisse oxigénio é um dado que permite relançar experiências. 

Nova série de experiências e novos obstáculos 
Nesta segunda fase, a concepção de experiências não é complicada do 

ponto de vista intelectual, mas aparece rapidamente um problema técnico: 

como reacender a vela ao fim de uma semana sem levantar o recipiente, o que 

modificaria a natureza dos gases aprisionados? 

O indício da lupa será talvez reactivado pelos alunos. Coloca no entanto dois 

problemas menores : por um lado é preciso sol e por outro, o recipiente que 



serve de campânula deve ser transparente (um boião, por exemplo… mas 

atenção para não pegar fogo à planta ! de tamanho maior, um aquário seria 

mais adequado).  

É também possível deixar os alunos imaginar um sistema diferente. A ideia 

de uma caixa onde a mão pudesse entrar sem fazer penetrar o ar seria uma 

solução bastante interessante, mesmo se, tecnicamente, é um pouco difícil de 

realizar, nomeadamente no que diz respeito à impermeabilidade : 

 
Utilizámos uma caixa de cartão com paredes de plástico transparente, para 

que a planta tivesse luz e que pudesse fabricar oxigénio. No interior da caixa, 

colocámos também uma vela acesa, que consome o oxigénio, e um isqueiro, 

para poder acendê-la. Nas paredes de cartão, fixámos uma luva de borracha 

para poder acender a vela sem levantar o cartão (para evitar que o ar 

penetrasse no interior do cartão). 

O professor pode ajudar os alunos em alguns aspectos, nomeadamente no 

corte da tina ou do cartão, e sobretudo garantir que a fixação da luva na parede 

esteja hermética o cartão, recomenda-se colar bem com fita-cola no exterior 

e no interior, em todo o lado (dobras, abas, ângulos) que possa deixar entrar o 

ar. No caso da turma utilizar uma tina de plástico, colocá-la sobre uma travessa 

que contenha água assegurará uma perfeita hermeticidade. 

Com este dispositivo, a vela poderá efectivamente ser reacendida sem que 

seja necessário abrir a caixa. 
 



Um aspecto importante do procedimento científico: o controle dos parâmetros 

Estas experiências permitem ao professor sensibilizar os alunos para um 

aspecto muito importante do procedimento científico : a gestão das variáveis, 

ou parâmetros. Com efeito, se os alunos querem provar que as plantas libertam 

oxigénio, será preciso montar um dispositivo que permita evidenciá-lo. A 

variável medida será a influência da presença de uma planta. Os alunos 

deverão conceber uma experiência com um testemunho (comparação directa) 

– como em qualquer experiência científica com testemunho, tudo deverá estar 

idêntico (velas, recipientes, lugares, temperatura, luz, etc.) salvo a variável que 

procuramos medir ; além disso as velas deverão ser acesas ao mesmo tempo 

– ou então, com um único dispositivo, verificar que só podemos reacender a 

vela desde que a planta esteja presente (comparação diferida). 

O professor deverá levar os alunos a confrontar os protocolos para defender 

a validade. Esta fase de debate é fundamental : permite às crianças antecipar e 

assim adaptar melhor o problema a resolver. 

Para ir mais longe na compreensão da fotossíntese 
O que a experiência mostra e o que não mostra  

Graças à sua experiência, Joseph Priestley mostrou que a vegetação 

« restaura[va] o ar bom », que permite aos animais viverem na Terra. 

Evidenciar esta interdependência entre os vegetais e os animais foi uma 

descoberta fundamental e é por isso que Priestley é por vezes citado como um 

dos fundadores da biologia moderna. Em compensação, passou 

completamente ao lado da importância da luz neste processo. Para as 

necessidades da experiência, era preciso controlar a combustão da vela e 

permitir um acendimento com uma lupa : Priestley utilizou uma campânula 

transparente sem fazer a relação com o papel fundamental da luz na 

fotossíntese. 

Pode ser realmente interessante levar os alunos a reflectir sobre outras 

experiências que completarão a sua primeira compreensão do fenómeno da 

fotossíntese. Quando lemos a história desta descoberta, vemos claramente que 

foi o trabalho de várias pessoas, em diferentes épocas, utilizando meios de 

investigação diferentes, que permitiu chegar ao nosso conhecimento actual da 

fotossíntese. É possível propor aos alunos trabalhar sobre um documento que 



apresente a história da descoberta, o objectivo deste trabalho será então mais 

epistemológico que científico. 

Sites que apresentam a história das investigações sobre a 
fotossíntese : 

– um texto simples e acessível para os alunos: 

 http ://tpesolaire.bonnet-ribeau.net/hist.phot.htm 

– um site completo que apresenta um histórico mais detalhado para 

professores : http 

://www.mss.qc.ca/intranet/Cours/Chimie/expo_sciences/recherches/ 

photosynthese.html#historiquedesdecouvertes 

Outras experiências para ir mais longe 
É também possível propor à turma interrogar-se sobre outros dispositivos 

experimentais complementares, que não são exequíveis para os alunos no 

quadro de uma investigação. 

Os factores de crescimento dos vegetais 
Em 1727, Stephen Hales, um químico inglês, publicou uma obra, na qual 

declarava que a luz e o ar deviam ser factores do crescimento das plantas. 

Estas pesquisas influenciaram Priestley. Era, portanto, lógico que os alunos 

tivessem estudado os factores de crescimento dos vegetais antes de se 

interessarem pelos trabalhos de Priestley. Para o parâmetro ar, as experiências 

são difíceis mas outros parâmetros podem ser estudados : as necessidades de 

água, calor, luz. 

Exemplo de actividades sobre este assunto: 

http://www.perigord.tm.fr/~ecole-

scienc/PAGES/MONVIV/GRAINES4/SoMod.htm 

O papel da luz no mecanismo da fotossíntese 

Se retomarmos a ordem cronológica, encontramos, depois de Priestley, 

Johannes Ingen-Housz, médico e botânico holandês, outro curioso por 

experiências, de génio, que vai trazer novos elementos. Demonstra que as 

plantas produzem « ar renovado » ou oxigénio unicamente na presença da luz. 

É claro que seria inconcebível estudar pormenorizadamente o desenrolar 

das reacções químicas aquando da fotossíntese com alunos jovens, mas 

podemos procurar demonstrar, como Ingen-Housz, que a luz é indispensável

para a fotossíntese, logo para a libertação do oxigénio. 



Se executarmos uma experiências comparável à de Priestley, mas no 

escuro, com um recipiente opaco, um buraco que se possa tapar, que permita 

vigiar a combustão, nunca poderemos reacender a vela, mesmo esperando 

mais tempo. A luz é, assim, indispensável para a fotossíntese. 

Plantas e bolhas 

Um meio fácil de mostrar a relação entre a intensidade luminosa e a eficácia 

da fotossíntese consiste em colocar um ramo de planta aquática num tubo de 

ensaio cheio de água, colocado ao contrário numa bacia. Um sistema de 

iluminação permite fazer variar o parâmetro luz. 

Esta experiência (figura da página seguinte) permite além disso fazer 

aparecer visualmente um gás, sob a forma de bolhas. É um obstáculo bem 

conhecido : quando queremos trabalhar com os alunos sobre um gás invisível, 

não vemos nada ! Salvo de trabalharmos no meio aquático. 

Esta experiência não pode ser concebida pelos alunos, mas o dispositivo 

experimental pode ser apresentado pelo professor e interpretado na aula : 

quanto mais a planta está iluminada, mais oxigénio é libertado. 

Notemos aqui que, mesmo sem luz, há na mesma uma pequena libertação 

gasosa. Trata-se de dióxido de carbono, pois a planta também respira, como 

qualquer outro ser vivo. Ela consome oxigénio e expele gás carbónico, mas 

esta troca gasosa tem um volume menor em relação àquela produzida pela 

fotossíntese. 

A fotossíntese é um mecanismo complexo : as plantas absorvem o gás 

carbónico (ou dióxido de carbono, CO2), libertam oxigénio (O2) e utilizam o 

carbono fixo e água para assimilar os açúcares necessários ao seu 

desenvolvimento graças à luz do Sol. 

Sem entrar, como já dissemos, em detalhes sobre estas reacções 

bioquímicas, seria uma pena trabalhar sobre a fotossíntese sem explicar 

simplesmente aos alunos que este fenómeno permite à planta alimentar-se - e 

assim, indirectamente, também aos animais, uma vez que todas as cadeias 

alimentares dependem da produção vegetal clorofilina. As plantas são o 

primeiro elo indispensável das cadeias alimentares. Os alunos poderão ligar 

este conhecimento a outros assuntos de estudo, sobre o funcionamento dos 

ecossistemas. 



Exemplos de actividades sobre este assunto : 
http://www.perigord.tm.fr/~ecole-scienc/PAGES/ENVORONN/SoEnviro.php 

Fotossíntese e clima 
Para «recontextualizar» os conhecimentos construídos pela experiência, o 

professor poderá propor aos alunos estudar uma consequência do 

desequilíbrio entre os mecanismo de respiração/combustão e da fotossíntese : 

porque é que actualmente nos preocupamos com o efeito de estufa ? O 

objectivo consistirá simplesmente em mostrar que este desequilíbrio provoca 

alterações climáticas. 

 

As fontes de informação sobre este assunto são inúmeras: Internet, 

imprensa e exposições, como recentemente, «Climax», na Cité des Sciences et 

de l’Industrie de la Villette (Cidade das Ciências e da Indústria de la Vilette). Os 

alunos, depois de ter identificado as causas do efeito de estufa, poderão 

identificar as acções que permitem lutar contra uma produção excessiva de 

dióxido de carbono : protecção das florestas, limitação da potência dos carros 

ou isolamento das casas.  


