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RESUMO 

O estudo sobre a habilidade cognitivo-linguística da explicação vem sendo debatido 

em várias perspectivas, seja filosófica, epistemológica ou didática, e principalmente a 

forma como é analisada na sala de aula. Nesta dissertação, em especial, tratamos 

este tema no ensino de ciências e no ensino superior em química. Desse modo, a 

pesquisa foi baseada no seguinte objetivo: analisar as explicações dos estudantes e 

o nível de coerência delas com o conhecimento científico. Para tanto, foi desenvolvido 

uma atividade experimental dentro da estratégia de ensino P.O.E. (predizer, observar 

e explicar) utilizando alguns conceitos de eletroquímica, que se materializou no nosso 

produto educacional. Assim, a própria estratégia P.O.E. nos levou a criação da 

atividade experimental Concha de Alumínio com seus roteiros orientadores e as fichas 

para elaboração das explicações dos alunos que nos permitiu a recolha dos dados. 

Concomitantemente, foi desenvolvida a rubrica de análise das explicações científico-

escolares, bem como os critérios de validação de tais explicações visando classificar 

o enunciado explicativo gerados pelos alunos em termos da coerência e adequação 

com o conhecimento científico aceito atualmente, tendo como base teórica as 

perspectivas dos modelos Nomológicos-Dedutivos, Hipotético-Dedutivo e na 

Inferência da Melhor Explicação. Portanto, para colocar em prática a atividade 

experimental foi organizado um minicurso no Instituto de Química da UFRN. Após a 

intervenção foi possível analisar os dados obtidos verificando-se que em sua maioria 

as explicações apresentadas na última etapa da P.O.E. foram consideradas como um 

enunciado explicativo apropriado, dentro dos critérios utilizados. 

Palavras chaves: Habilidades cognitivos-linguísticas, POE: Predizer-Observar-

Explicar, Modelos de Explicação Científica, Produto Educacional, Eletroquímica. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The study of the cognitive-linguistic ability of the version has been debated in several 

perspectives, be it philosophical, epistemological or didactic, and especially the way it 

is analyzed in the classroom. In this dissertation, in particular, they address this issue 

not in science teaching or higher education in chemistry. Thus, the research was based 

on the following objective: to analyze how students and the level of coherence of 

scientific knowledge. For that, an experimental activity was developed within the 

teaching strategy P.O.E. (predict, observe and note) inject some concepts of 

electrochemistry, which materialized in our educational product. Thus, a good P.O.E. 

led us to the creation of the Concha de Alumínio experimental company with its Guiding 

Rotarians and as fact sheets for the elaboration of the students' explanations that 

allowed us to collect data. Concomitantly, an analysis report of the scientific-school 

explanations was developed, as well as the validation criteria of such explanations for 

the next year were explicitly generated by the terms of coherence and adequacy to the 

knowledge of the two countries, having as theoretical base the perspectives of the 

models Nominal-Deductive, Hypothetical-Deductive, and Inference of the Best 

Explanation. Therefore, the experimental work was organized in a short course at the 

Chemistry Institute of UFRN. To the holding the analysis are the data found verifying 

their many extractions in the stage of the P.O.E. They were added as an appropriate 

explanatory instrument, within the criteria used. 

 

Keywords: Cognitive-linguistic skills,  POE: Predict-Observe-Explain, Models of 

Scientific Explanation, Educational Product, Electrochemistry. 
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APRESENTAÇÃO 

No decorrer da minha graduação no curso de bacharelado em Química do 

Petróleo (2011-2014) pela UFRN, particularmente nos últimos semestres, fui me 

dando conta que eu buscava além de entender os conteúdos das disciplinas, também 

prestava muita atenção no modo como meus professores lecionavam suas aulas, e 

fui me identificando com esta profissão. Então, no último semestre de 2014, resolvi 

me matricular na disciplina de Didática e prestar novamente o concurso para ingressar 

na UFRN, no curso de Licenciatura Plena em Química. Neste mesmo período, iniciei 

minhas atividades como técnico de laboratório no Instituto de Química da UFRN. E 

em 2015, dei início à segunda graduação (Licenciatura em Química 2015-2017). 

Assim, durante o dia desempenhava minhas atividades laboratoriais como servidor e 

à noite cursava a licenciatura. Dessa forma, passei a ter contato direto com a produção 

de conhecimento no meio acadêmico. 

A licenciatura me trouxe um olhar mais crítico e avaliativo em relação à 

atuação profissional do professor, o que me permitiu enxergar a mediação e as 

estratégias didáticas com outros olhos, e fui me dando conta das formas que algumas 

aulas eram desenvolvidas, em particular as de laboratório. Em grande parte, as aulas 

e atividades experimentais, são estruturadas de forma mecânica e acrítica, sem 

oportunizar aos alunos a elaboração de hipóteses, discussão, expressão e 

comunicação de seus conhecimentos, o que me causava algumas inquietações, que 

por vezes eram discutidas em outras aulas da licenciatura. Tais reflexões me 

motivaram a buscar conhecimentos científicos mais profundos para contribuir e tentar 

contornar a cristalização desse método de ensino. Já no último semestre do curso de 

licenciatura conheci o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais 

e Matemática – PPGECNM – o qual possibilita a formação continuada do professor e 

desenvolvimento de um “produto educacional” voltado à sua área de ensino. Com o 

Mestrado Profissional de Ensino de Ciências Naturais e Matemática, entendi que era 

momento de avançar na formação. Assim, em meados de 2017, tive a oportunidade 

de concorrer ao processo seletivo no programa, passando a ocupar uma das vagas 

disponíveis para servidores da UFRN. 
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Com a colaboração e orientação da professora doutora Márcia Gorette 

Lima da Silva – no mestrado profissional – a qual me incluiu no Grupo de Estudos 

Argumentação e o Ensino de Ciências, tive contato com colegas que se debruçam 

sobre a temática da “Argumentação no Ensino de Ciências”. Assim, por meio das 

leituras e debate entre os colegas sobre argumentação, as inquietações de outrora 

afloraram e o aprofundamento na pesquisa me forneceu meios para reconhecer 

algumas dificuldades em que o ensino de química, em grande parte, está mergulhado. 

Passei a perceber a necessidade de novas abordagens metodológicas, uma vez que 

as utilizadas nas aulas práticas possuem suas limitações, privilegiando em geral a 

memorização de conceitos, repetição de fórmulas, sem oportunizar o diálogo e a 

construção do conhecimento entre os pares. 

Com as leituras sobre o ensino de ciências de autores, como: (ADURIZ-

BRAVO, 2005; FIGUEIROA, 2007; SASSERON, 2008; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 

2010; LOCATELLI, 2017), pude verificar que atividades experimentais são uma parte 

fundamental para o ensino e a aprendizagem das Ciências Naturais, em particular a 

Química.  E que pode inclusive estimular o desenvolvimento conceitual dos alunos e 

levá-los a explorar, comparar, elaborar e monitorar suas ideias proporcionando o 

desenvolvimento cognitivo destes. Tais concepções são importantes para trabalhar 

conceitos científicos por meio de atividades experimentais que são tidos como difíceis 

tanto para o professor, quanto para o entendimento dos alunos, destacando na 

química, os conceitos de eletroquímica, que passou a ser então o conteúdo disciplinar 

de nosso interesse. 

A partir da leitura e proximidade das discussões no grupo de estudo, uma 

inquietação sobressaia a respeito da abordagem conceitual em atividades 

experimentais: como envolver os alunos na produção do conhecimento em sala de 

aula de modo a favoreçam as habilidades de comunicação do conhecimento entre 

eles? Diante deste questionamento, buscamos aprofundar as pesquisas para 

responder tal inquietação. Desse modo, o objeto de estudo foi se delimitando dentro 

da perspectiva da produção, comunicação e avaliação do conhecimento científico, 

especialmente, nos processos de como os alunos avaliam e justificam o conhecimento 

científico no campo da química. Nesse contexto, por meio do referencial teórico, nos 

deparamos com uma estratégia de ensino para abordar conceitos em atividades 

experimentais, a estratégia de ensino P.O.E. (Predizer-Observar-Explicar), 
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desenvolvida por Gunstone e White (1981), e amplamente assumida por vários 

pesquisadores (LIEW e TREAGUST, 1995; PALMER, 1995; CHAMIZO, 1997; 

JOYCE, 2006; SCHWAHN et al. 2008; COROMINAS, 2013; KIBIRIGE et al. 2014; 

MEDEIROS et al. 2018; AZEVEDO e SILVA, 2018; dentre outros) por propiciar a 

interação e comunicação dos alunos e dos seus respectivos conhecimentos prévios, 

além de favorecer a conscientização dos próprios processos cognitivos. 

Compreendemos que durante as três etapas da estratégia de ensino 

P.O.E. existem um grande potencial para promover a produção e comunicação de 

suas ideias e conhecimentos dos alunos, por meio de movimentos discursivos 

focalizando as Habilidades Cognitivo-Linguísticas (HC-L), principalmente da 

explicação, que no âmbito escolar entram em confluência aos aspectos cotidiano, 

didáticos e científicos, e requer outras operações de pensamento, tais como: 

identificar, comparar, predizer, observar e  argumentar. Dessa forma, considerando 

os desafios constatados no ensino de eletroquímica, buscamos contribuir com a 

pesquisa baseado na seguinte questão-foco: como planejar atividades experimentais 

em aula de química, particularmente no ensino superior, que promova expressão e 

comunicação do conhecimento científico dos alunos por meio da habilidade cognitivo-

linguística da explicação?  

Neste sentido, buscamos explorar o referencial teórico e traçamos alguns 

objetivos para responder a esta questão-foco, sendo o principal objetivo analisar as 

explicações dos estudantes e o nível de coerência dessas explicações com o 

conhecimento científico por meio de uma atividade experimental baseada na 

estratégia de ensino P.O.E. (predizer, observar e explicar) utilizando conceitos de 

eletroquímica. Para tanto, outros objetivos subjacentes foram tomando forma, como: 

planejar uma atividade experimental baseada na estratégia de ensino P.O.E. para 

trabalhar conceitos relacionados à eletroquímica, como produto educacional; dentro 

dessa atividade identificar os elementos observacionais e teóricos do enunciado 

explicativo apresentados pelos estudantes; e então classificar o enunciado explicativo 

emitido pelos alunos em termos da coerência e adequação com o conhecimento 

científico aceito atualmente.  Uma vez estabelecido o contexto e os objetivos da 

pesquisa buscamos estruturar a dissertação em 4 capítulos que constituem o 

referencial teórico, os aspectos metodológicos da pesquisa e, por fim, a análise dos 

dados e as considerações finais, juntamente com as referências e anexos. 
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CAPÍTULO 1: REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo apresentaremos o percurso teórico no qual relaciona as 

metodologias das atividades experimentais desenvolvidas em aulas de química 

(eletroquímica), da qual nos inspirou a traçar os objetivos deste trabalho, que 

envolvem aspectos teóricos sobre os movimentos discursivos em sala de aula, e a 

habilidade cognitivo-linguística da explicação por meio de um levantamento histórico 

e epistemológico do conceito de explicação e explicação científico escolar. E que, por 

sua vez, nos suscitou buscar na literatura propostas de estratégias de ensino para 

atividades experimentais, que resultou na estratégia de ensino P.O.E. (Predizer – 

Observar – Explicar) que utilizaremos como instrumento para atingir nossos objetivos 

propostos.  

Atividades experimentais e processos discursivos  

Pesquisas atuais, no ensino de ciências têm se intensificado à procura de 

metodologias que priorizem a participação ativa do aluno no processo de 

aprendizagem, visto que as aulas práticas laboratoriais são obrigatórias no Ensino 

Superior de Química e demandam uma carga horária expressiva do currículo. 

Pesquisas realizadas por (SCHWAHN et. al 2007; SUART e MARCONDES 2009), 

apontam que, em sua maioria, aulas experimentais ocorrerem em um ambiente que 

favorecem apenas a coleta de dados, resumindo a cálculos matemáticos, 

memorização de fórmulas e nomenclatura de compostos, em detrimento à expressão 

e comunicação do conhecimento científico dos alunos. Oposto a isso, é preciso pensar 

atividades experimentais que proporcionem a discussão de hipóteses e conceitos 

científicos como forma de produção e comunicação dos conhecimentos dos alunos, 

como defendem os seguintes autores (DE CHIARO & LEITÃO, 2005; FIGUEIROA, 

2007; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2008; XIMENES, 2010, LIRA, 2010).  

Desse modo, SÁ e QUEIROZ, (2007) colocam que as novas orientações 

das pesquisas em educação têm mostrado a importante contribuição das 

investigações que privilegiam a análise da dimensão discursiva dos processos de 

ensino e aprendizagem de Ciências em situações reais de sala de aula, destacando 

o papel da linguagem como elemento fundamental para a aquisição do conhecimento 

científico-escolar. (VILLANI e NASCIMENTO, 2003, p. 187) informam, ainda que: 



19 

 

“O conhecimento científico escolar é, de fato, o resultado de um complexo 
processo de transposição do conhecimento científico, incorporado em 
manuais universitários, para o contexto do ensino médio e fundamental de 
Ciências. Neste sentido não há uma exata correspondência entre o 
conhecimento científico produzido pelos cientistas e o conhecimento 
cientifico que é ensinado” 

Nessa perspectiva, para aprender ciência é necessário aprender a falar, 

escrever e ler ciências, além de reconhecer as diversas maneiras de expressar um 

mesmo significado, deve reconhecer as diferenças entre a linguagem cotidiana e a 

linguagem científica, considerando assim que o papel da linguagem é fundamental no 

processo de ensino e aprendizagem de Ciências, uma vez que o ensino de ciências 

utiliza elementos, tais como leis, teorias, conceitos e princípios científicos, os quais 

não são apenas importantes para o registro desses elementos, mas para que os 

alunos sejam capazes de estabelecer relações entre eles, por meio de processos 

discursivos.  

Eder e Adúriz-Bravo (2008), por sua vez destacam a elaboração de 

questionamentos como meios para desenvolver os conhecimentos científicos dos 

alunos e apresentam a explicação como um procedimento cognitivo-linguístico de 

ordem superior, e que a sua construção e análise em sala de aula favorece a 

compreensão de conceitos científicos por meio de uma linguagem específica - a 

científica. Já, Londoño (2016) define as habilidades cognitivo-lingüísticas “como um 

conjunto de conceitos e procedimentos lingüísticos que possibilita o desenvolvimento 

das competências discursivas e ao mesmo tempo a construção do conhecimento”.  

Explicação Científica 

Segundo Maturana (1990), graças às explicações damos validade às 

representações das ideias e conhecimento que temos sobre o que nos cerca e 

estabelecemos vínculos entre o biológico e o social, situação que ocorre desde que 

tais explicações incluam descrição, proposição e processos de dedução que 

satisfaçam algumas condições exigidas. Dessa forma, as explicações devem circular 

permanentemente nas práticas de ensino de ciências, pois "explicar significa ampliar 

a compreensão das causas de um fenômeno" (CONCARI, 2001), situação 

fundamental no processo de ensino-aprendizagem da ciência. Conforme Cindra e 

Teixeira (2004), a palavra ‘explicação’ admite diferentes conceituações, no âmbito do 

conhecimento científico pode-se verificar que há vários pesquisadores – tais como, 
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Kuhn, Lakatos, Bachelard, Piaget, Izquirdo, Jorba, Aduriz-Bravo, dentre outros – que 

procuraram dar diferentes enfoques, originando várias abordagens nos planos 

filosóficos, linguísticos, psicológicos e epistemológicos. Assim, muitas dessas 

vertentes procuram atribuir significados para o conceito de explicação, muitas vezes 

distintos, porém qualquer que seja a vertente parece haver um consenso sobre a 

importância deste conceito para o conhecimento científico. 

Lakatos e Marconi (2003) ressaltam que o senso comum tende a considerar 

o fato como realidade, isto é: verdadeiro, definitivo, inquestionável e auto-evidente. Da 

mesma forma, imagina teoria como especulação, ou seja, ideias não comprovadas 

que, uma vez submetidas à verificação, se se revelarem verdadeiras, passam a 

constituir fatos e leis. Nesse sentido, MARTINS et. al.1999, indagam que o valor da 

ciência reside na busca da melhor estratégia sistemática e organizada para explicar 

ou responder perguntas sobre o porquê de a natureza ser com ela é.  (FIGUEIROA, 

2006, p. 8), por sua vez, constata que: 

“Ao longo da história das Ciências tanto o papel dos dados na construção de 
explicações e no desenvolvimento de teorias como a aceitação de previsões 
deduzidas a partir de teorias sofreram alterações consideráveis, influenciadas 
por aquilo que se aceitava ser o conhecimento cientifico. A investigação 
centrada nestas problemáticas sugere que alunos, professores e 
pesquisadores usam e relacionam de diferentes formas os dados, as teorias 
e as evidências, nomeadamente, na construção de explicações de 
fenômenos naturais.” 

Em termos de sistematização do conhecimento científico, LIRA (2010) 

relaciona alguns tópicos inerentes ao poder explicativo, os quais envolvem: tomar 

conhecimento da teoria; considerar seu poder explicativo em relação a um 

determinado domínio de fenômenos; ponderar sua plausibilidade em face da tradição 

científica já estabelecida; avaliar os experimentos que apresentam evidência e que 

dão suporte à teoria; serem aparentemente bons instrumentos de predição ou 

explicação de fenômenos. A mesma autora destaca ainda que as explicações são 

orientadas por paradigmas, à medida que surgem novos modelos explicativos, os 

antigos conceitos precisam ser reformulados ou são substituídos por outros que 

conseguem contemplar, de um modo mais preciso, a nova situação.  

Baseado em Figueiroa (2006), verifica-se o registro de épocas distintas, no 

que se refere às características atribuídas pelos filósofos das Ciências às explicações 
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científicas desenvolvidas pela comunidade científica, sendo esses períodos 

dominados por diferentes tipos de explicação. 

• O primeiro, no período pré-socrático, designado de explicações 

batígenas que estabelecem articulação entre aspectos não observáveis ou 

(observação abstrata), aos aspectos sensitivos (o mundo que nos rodeia e sua 

diversificação). Ou seja, são explicações que têm por base entidades teóricas. 

A explicação batígena, segundo Cindra e Teixeira (2004), é aquela que procura 

explicar a realidade por meio de níveis subjacentes. Para qualquer nível, há uma 

explicação ao nível inferior, do macroscópico ao microscópico.  

• O segundo período, compreendido entre a Antiguidade Clássica, até o 

Renascimento designado como explicações homogêneas, tem como 

característica a simples descrições dos fenômenos, não estabelecendo relações 

de causa/efeito, apenas o que é observado. Mirtes (2014) destaca que a 

explicação homogênea tem um caráter formal, analisa os fenômenos do ponto 

de vista de algumas propriedades intrínsecas e aparente.  

• O terceiro período, demarcado pela evolução do conceito de explicação 

científica, emergiu com a divulgação dos trabalhos de Descartes, compreendido 

nos séculos XVII ao XIX. Esta explicação se caracteriza pelo recurso de 

explicações heterogêneas ou causais. Em geral, nesse tipo de explicação, há 

um agente e um paciente, uma causa e um efeito, como por exemplo os 

choques, contato ou pressão de partículas.  

• O quarto período, já no período contemporâneo, se caracteriza por um 

tipo de explicação bastante rica e diversificada, resultante da combinação entre 

as explicações homogêneas (descrição dos fenômenos), as explicações 

heterogêneas (relações de causalidade), associada às explicações batígenas 

(teórico/abstrato) constituindo-se em explicação por modelos científicos. No 

campo particular do conhecimento elaborado pelas ciências naturais, como 

destacam Eder e Adúriz-Bravo (2008), há a cobrança sobre o que é explicar 

com o rigor epistêmico, para responder as questões, fenômenos, ações 

socioculturais.  
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Modelos de Explicação Científica 

Os modelos teóricos surgem visando sistematizar as explicações sobre os 

fenômenos das ciências sejam naturais ou sociais, dotados de um poder explicativo 

quase universal. Esta forma complexa de explicar os fenômenos incluiu a classificação 

das entidades elementares (corpúsculos constituintes da matéria), de caráter 

observacional, empírico, teórico, preditivo, intencional, causal e descritivo, bem como 

estabelecer as relações entre as teorias, leis e expressões matemáticas, levando-se 

em consideração os aspectos discursivos da produção do conhecimento. Nesta 

perspectiva, Eder e Adúriz-Bravo (2008), com foco epistemológico destacam alguns 

modelos explicativos, tais como: nomológico-dedutivo, hipotético-dedutivo, 

probabilístico-indutivo, pragmático-ilocutivo, abdutivo, dentro outros. Assim, o 

entendimento a respeito das explicações científicas passou a circundar ao redor dos 

modelos teóricos.  

1.3.1 Explicação Nomológica-Dedutiva (N-D) 

No intuito de esclarecer o que são explicações científicas Lira, (2010) 

explora o modelo Nomológico-Dedutivo (N-D) de Hempel (1948). De acordo com esse 

modelo, uma explicação científica de um fenômeno consiste em descrever um 

acontecimento e apresentar leis que a sustente, por meio de uma estrutura de 

raciocínio dedutivo. Conforme Eder e Adúriz-Bravo (2008, pg. 109) para o modelo (N-

D), explicar um fato está em deduzir um enunciado que descreve o explanandum (os 

questionamentos), tais enunciados se configuram em conjunto de instruções chamado 

explanans, integrado por uma ou mais leis científicas. Segundo Brigandt (2016), os 

termos do latim, explanandum (o que deve ser explicado ou o que necessita de 

respostas) e explanans (aquilo que se explica; explicação proposta; ou ainda 

apresentação de informação sobre algo) são empregados visando precisar a 

diferença entre o questionamento e a resposta. Concari (2001) sugere que “explicar 

significa incrementar o entendimento das causas do fenômeno”, ou seja, explanans 

(as razões justificam) o explanandum (acontecimentos, questionamentos).  

A habilidade de explicar, como expõe (NÚÑEZ e RAMALHO, 2015) implica 

em diferenciar o fenômeno de sua essência, para tanto, é preciso determinar os 

aspectos essenciais do fenômeno (explanandum) e estabelecer uma conexão com 
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suas causas (explanan). Veneziano (1999) por sua vez, declara que o movimento 

interacional-discursivo do ato explicativo coloca a noção do explanandum como ponto 

central da explicação, mesmo quando implícito ou explícito, verbal ou não verbal, 

solicita uma explicação – explanans. Assim, entendemos que o explanandum se 

apresenta como uma demanda nocional da essência de um fenômeno ou 

questionamento, emergindo a necessidade de conhecimento das causas ou 

circunstâncias do fenômeno implícito ou explícito, verbalizado ou não. Tal demanda 

sugere uma explicação, ou seja, a apresentação de um enunciado que tenha dados, 

fatos e evidências que sejam sustentados por leis científicas gerais que leve à 

dedução lógica e ao entendimento do explanandum. 

De acordo com Hempel (1969), para que uma explicação seja considerada 

válida, seus componentes devem satisfazer certas condições de adequação, as quais 

podem dividir-se em condições lógicas e empíricas. Segue o esquema proposto por 

Lira (2010) para o modelo nomológico-dedutivo de Hempel: 

Figura 1 – Modelo Nomológico-dedutivo (N-D) 
 

  

Fonte: Lira (2010). 

De acordo com tal esquema, as condições lógicas de adequação são as 

seguintes: (1) o explanandum – deve ser uma consequência lógica do explanans 

(deve ser logicamente dedutível da informação contida no explanans); (2) o explanans 

deve conter leis gerais (as que se deve requerer para a derivação do explanadum) e 

(3) o explanans deve ter conteúdo empírico (os enunciados que o integram devem ser 

passíveis de pôr-se à prova mediante experimento ou observação). A condição 

empírica de adequação nos dirá que os (4) enunciados que constituem o explanans 

devem ser verdadeiros. 
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Figura 2 – Exemplo do Modelo Nomológico-dedutivo (N-D) 

 

Fonte: Lira (2010). 

1.3.2 Explicação Hipotética-Dedutiva (H-D) 

Explicação hipotético-dedutiva, segundo Eder e Adúriz-Bravo (2008), surge 

da dificuldade de verificação das premissas-leis para garantir que o aparato dedutivo 

"preserve" o valor da verdade e o traduza para a conclusão. Tal método, proposto pelo 

filósofo Karl Popper (1972), tem uma abordagem que busca a eliminação dos erros 

de uma teoria a partir de testes da falsidade de uma proposição ou hipótese. Assim, 

a abordagem do método hipotético-dedutivo é a de buscar a melhor explicação 

eliminando tudo o que é falso. DIAS (2014), destaca que Popper considera como traço 

característico da ciência a atitude crítica face às teorias produzidas. Isso significa dizer 

que toda teoria, por mais brilhante que seja, é passível de ser falseada podendo 

mesmo ser superada por outra melhor, e como consequência dessa atitude crítica, 

toda teoria científica tem o caráter de hipótese ou conjectura. A mesma, argumenta 

ainda que o processo do pensamento científico é essencialmente construtivo e 

especulativo, não é possível abordar os fatos sem uma ideia previamente concebida.  

Conforme (POPPER, 1972), para explicar a enorme gama de fatos o 

cientista constrói teorias, ou sistemas teóricos constituídos de leis universais 

(hipóteses), que combinadas com enunciados particulares (condições iniciais) 

possibilitam a dedução de certas consequências. Essas teorias são tentativas 
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hipotéticas de se determinar como o fenômeno ocorre. A pretensão do cientista, ao 

construir suas teorias, é de que elas abarquem o maior número de fatos possíveis. 

SILVEIRA, 1989, informa que de uma teoria é possível, com auxílio de 

condições iniciais ou de contorno, derivar as conclusões. Essas conclusões são 

confrontadas com os fatos, o mesmo exemplifica, considerando a teoria sobre a queda 

dos corpos que diz que a velocidade de queda de um corpo é proporcional ao seu 

peso, ou seja: 

a) hipótese: a velocidade de queda de um corpo é proporcional ao seu peso. 

b) condições iniciais: um cubo de concreto de 20 cm de lado é mais pesado 

do que um cubo de madeira de 20 cm de lado. Ambos são abandonados 

simultaneamente com a resistência do ar a 2 m acima do solo. 

c) conclusão: o concreto atingirá o solo antes da madeira. 

O confronto da conclusão com os fatos pode levar a dois resultados: a 

conclusão é incompatível com os fatos (o que determina a falsidade das hipóteses) 

ou é compatível com os fatos (não é possível determinar a falsidade das hipóteses). 

Sempre haverá a possibilidade de no futuro derivar da teoria uma conseqüência que 

seja incompatível com os fatos e, portanto teorias científicas são sempre conjecturas 

que poderão ser refutadas. Para Bunge (1974), as etapas do Método Hipotético-

dedutivo,  são: 

1. Colocação do problema: toda investigação tem origem em algum 

problema teórico/prático percebido, que dirá o que é relevante ou não para 

ser observado, determinando os dados que devem ser selecionados: 

1.1 reconhecimento dos fatos – exame, classificação preliminar e 

seleção dos fatos que, com maior probabilidade, são relevantes 

no que respeita a algum aspecto; 

1.2 descoberta do problema – encontro de lacunas ou incoerências 

no saber existente; 

1.3 formulação do problema – colocação de uma questão que tenha 

alguma probabilidade de ser correta; em outras palavras, redução 

do problema a um núcleo  significativo, com probabilidades de ser 

solucionado e de apresentar-se frutífero, com o auxílio do 

conhecimento disponível. 
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2. Construção das Hipóteses: A seleção dos dados exige uma hipótese, 

conjectura e/ou suposição, que servirá de conduta ao pesquisador, as 

hipóteses também chamadas de conjecturas, são soluções propostas na 

forma de proposição passível de teste, direto ou indireto, sempre 

dedutivamente no formato: “se.... então...”. A hipótese é lançada para 

explicar ou prever aquilo que despertou a curiosidade intelectual ou 

dificuldade teórico-prática. 

 

2.1 seleção dos fatores pertinentes – invenção de suposições 

plausíveis que se relacionem a variáveis supostamente 

pertinentes; 

2.2 invenção das hipóteses centrais e das suposições 

auxiliares – proposta de um conjunto de suposições que sejam 

concernentes a supostos nexos entre as variáveis (por exemplo, 

enunciado de leis que se espera possam amoldar-se aos fatos ou 

fenômenos observados).  

2.3 procura de suportes racionais – dedução de consequências 

particulares que, no mesmo campo, ou campos contíguos, 

possam ter sido verificadas; 

2.4 procura de suportes empíricos – tendo em vista as verificações 

disponíveis ou concebíveis, elaboração de predições ou 

retrodições, tendo por base o modelo teórico e dados empíricos. 

 

3. Teste das hipóteses: planejamento e realização das operações para pôr à 

prova as predições, a partir tanto das observações, medições e 

experimentações quanto das demais operações instrumentais. 

3.1 esboço da prova – planejamento dos meios para pôr à prova as 

predições e retrodições; determinação tanto das observações, 

medições, experimentos quanto das demais operações 

instrumentais; 

3.2 execução da prova – realização das operações planejadas e 

nova coleta de dados; 

3.3 elaboração dos dados – procedimentos de classificação, 

análise, redução e outros, referentes aos dados empíricos 

coletados; 

3.4 inferência da conclusão – à luz do modelo teórico, interpretação 

dos dados já elaborados. 

4. Conclusões: correspondem à adição ou introdução de novos elementos às 
teorias existentes; são o contraste dos resultados da prova com as 
conseqüências deduzidas do modelo teórico. 

4.1 comparação das conclusões com as predições e 

retrodições – contraste  dos resultados da prova com as 

conseqüências deduzidas do modelo teórico, precisando o grau 
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em que este pode, agora, ser considerado confirmado ou não 

(inferência provável); 

4.2 reajuste do modelo – caso necessário, eventual correção ou 

reajuste do modelo; 

4.3 sugestões para trabalhos posteriores – caso o modelo não 

tenha sido confirmado , procura dos erros ou na teoria ou nos 

procedimentos empíricos; caso contrário – confirmação -, exame 

de possíveis extensões ou desdobramentos, inclusive em outras 

áreas do saber. 

 

1.3.3 Inferência da Melhor Explicação – IME 

Eder e Adúriz-Bravo (2008) acrescentam às revisões epistemológicas 

sobre explicação científica o modelo-abdutivo ou analógica-abdutiva. De acordo com 

Chibeni (1996) o debate contemporâneo acerca do realismo científico e anti-realismo 

trouxeram à tona os problemas da natureza e do valor da inferência e sua importância 

na prática argumentativa da ciência e do dia-a-dia, denominada de inferência 

abdutiva, a qual Gilbert Harman (1965) nomeou a Inferência da Melhor Explicação 

(IME) e discutidas por pensadores como C. S. Peirce, Paul Thagard e Bas Van 

Fraassen dentre outros. Gilbert Herman (1965) trouxe à discussão a questão da 

inferência de hipóteses como a melhor explicação, em termos de verdade. 

Segundo Chibeni (1996) o esquema geral dos argumentos abdutivos 

consiste no enunciado de uma evidência (um fato ou conjunto de fatos), de hipóteses 

alternativas para explicar tal evidência, e de uma apreciação do valor dessas 

explicações. A conclusão é a de que a melhor explicação provavelmente é verdadeira 

se, além de comparativamente superior às demais, for boa em algum sentido absoluto 

para se sustentar perante as demais. 

Silva e Minikoski (2016) informam que quando se propõe a explicação de 

evidências (E), por uma teoria (T) exige um conjunto de condições (C) e também um 

conjunto de hipóteses auxiliares (A), não é necessário que tenhamos conhecimento 

de todas as possibilidades contrárias a T, mas apenas de uma teoria que contradiga 

T. Os mesmos apresentam a estrutura proposta por Gilbert Harman (1965) para a 

IME:  
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i) uma evidência (E) deve ser explicada;  

ii) uma hipótese (H) explica melhor (E) do que outras hipóteses rivais;  

iii) conclusão, essa hipótese (H) é passível de crença em sua verdade e 

a existência das entidades (observáveis e inobserváveis) postuladas 

por ela pode ser inferida. 

Thagard (1978) expõe alguns exemplos de IME, as explicações dadas por 

Charles Darwin em defesa de sua teoria da evolução das espécies por meio da 

seleção natural; por Antoine Lavoisier ao apresentar a teoria da combustão pelo 

oxigênio que substituiu a teoria do flogístico; ou ainda a teoria ondulatória da luz de 

Christian Huygens (1690), que foi eclipsada pela teoria das partículas, de Newton, 

mas que foi retomada por Thomas Young ao publicar três artigos entre 1802 e 1804; 

e finalmente, em 1815, Augustin Fresnel ao inferir a melhor explicação para o 

fenômeno a partir da teoria ondulatória ao explicar os fatos da reflexão e refração no 

mínimo tão bem quanto a teoria das partículas, além de expandir a explicação de 

fenômenos envolvendo a difração e a polarização, que apenas a teoria ondulatória 

poderia explicar de forma simples.  

Para Thagard (1978) a inferência da melhor explicação leva em 

consideração alguns critérios, tais como: mais simples, mais plausível, mais 

explicativa, mais coerente e menos ad hoc (hipótese que serve para explicar apenas 

os fenômenos pontuais). No entanto, o mesmo propõe outros três critérios para 

analise da IME: consiliência, simplicidade e analogia. A noção de consiliência é 

derivada dos escritos de William Whewell (1846), que deve servir para medir o quanto 

uma teoria explica mais a evidência (no mínimo duas classes de fatos) do que outra 

teoria. Em relação à simplicidade, trata-se de uma função do tamanho e da natureza 

do conjunto de hipóteses auxiliares que uma teoria precisa ter para explicar os fatos. 

Uma teoria simples não apenas deve explicar uma série de fatos, ela deve explicar 

esses fatos sem fazer uma grande quantidade de pressuposições.  Já a analogia é 

uma correlação das propriedades similares entre as hipóteses, fatos e condições, 

dessa forma as analogias entre A e B aumentam o valor da explicação. 

Em relação à Inferência-Abdutiva proposta por Bas van Fraassen (1980) 

como a Inferência da Melhor Explicação considera que uma explicação não é apenas 

uma relação entre uma teoria e um fato, mas uma relação de três termos: teoria, fato 
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e contexto. A inferência da melhor explicação deve fornecer critérios que envolvam 

fatores como: simplicidade e unidade; além dos fatores pragmáticos relacionados ao 

receptor e emissor da explicação, tais como: contextos históricos, culturais, 

psicológicos, sociológicos, linguísticos, etc. Dependendo do contexto, uma lei, uma 

teoria, ou ainda, um conjunto de fatores podem influenciar no seu poder explicativo, 

em geral os proponentes de teorias rivais compartilham o mesmo contexto histórico-

científico. Uma teoria, junto com a informação factual pertinente, explica um feito 

apenas com respeito a certa relação causal relevante e a certa classe de contraste, e 

estes últimos são fatores pragmáticos ou de contexto. (GAETA et al., 1997: 110). 

Para van Fraassen (2007), uma explicação é uma resposta para uma 

questão, tal que possui caráter abstrato, podendo gerar várias interpretações. Como 

exemplo, seja a seguinte questão: Por que há feijões brancos espalhados na mesa? 

Pode ser explicado por diferentes respostas a depender do contexto e das hipóteses 

levantadas, classe-de-contraste (X). Além da classe-de-contraste, existem dois outros 

fatores que determinam uma questão-por-quê: o tópico (PK) que é o assunto em 

questão, e a relação de relevância (R), ou seja, a coerência que o dado tem com o 

tópico. (CHIBENI, 1996, p. 45) apresenta um exemplo da inferência-abdutiva:   

 Ao adentrarmos uma sala, vemos sobre uma mesa um saco com feijões 
brancos e, ao seu lado, um punhado de feijões brancos. Diante disso, 
estimando que a hipótese de que os feijões em cima da mesa vieram do saco 
representa a melhor explicação para o fato (e, além, disso, é uma boa 
explicação para ele), inferimos abdutivamente que essa hipótese é, muito 
provavelmente, verdadeira. O poder explicativo da hipótese parece fornecer 
bases para crermos em sua verdade. 

1.3.4 Explicação Pragmática-Ilocutiva  

O termo ilocutivo está relacionado ao ato de fala quando o enunciador 

expressa um texto ao receptor, algo que é entendido pelo receptor e produz um efeito 

neste (Yánez, 2000). Segundo Eder e Adúriz-Bravo (2008) a explicação pragmática 

está ligada à caracterização da linguagem do ponto de vista de suas condições de 

uso, é o reconhecimento da análise linguística (sintática, semântica e pragmática) que 

permite uma mudança de perspectiva no estudo da explicação científica. Assim, o 

enforque vinculado a essa dimensão teórica leva em consideração os usuários da 

língua e os contextos em que cada situação comunicativa ocorre. Conforme (Gaeta et 

al., 1997: 105) “é necessário ter em mente que uma explicação é, tipicamente, uma 

resposta à pergunta sobre por que um determinado evento aconteceu”. Então, os 
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fatores explicativos devem ser eleitos entre um conjunto de feitos objetivamente ligado 

a alguma teoria cientifica relevante, contudo pertencente a um contexto específico.  

Outro ponto a levar em conta é que esses elementos devem ter uma base 

de conhecimento dos destinatários (conhecimentos prévios, expectativas) e as 

circunstâncias (heurísticas, didáticas) em que eles são produzidos. Como 

apresentado por Revel Chion et al. (2014), a explicação pragmática-ilocutiva 

apresenta quatro componentes, sendo eles: pragmático (a adaptação ao contexto), 

retórica (a intenção de persuadir o receptor), teórico (o ajuste ao modelo teórico de 

referência) e lógico (a estrutura sintática do texto). 

Dentro desse enfoque, Vieira (2015) argumenta que explicar é considerado 

como um ato comunicativo complexo que comporta um – explanandum – o 

componente (verbal ou não verbal, explícito ou implícito) que coloca ou que supõe um 

problema a seu interlocutor – e um explanans – o componente que fornece a causa, 

a razão ou a motivação para responder o explanandum. Contudo, Ximenez (2010) 

ressalta às questões pragmáticas referentes à explicação, tais como: Quem explica? 

Para quem explica? Quando se explica? A explicação para essa autora é concebida 

enquanto movimento discursivo, como uma co-articulação de enunciados que 

respondam a um “por que”? e/ou a um “como”? visando compreender, reelaborar 

significações, modificando um estado de conhecimento, ao diminuir a assimetria ou 

distância, entre quem emite o enunciado explicativo (que tem domínio sobre o 

explanan) e o receptor que a priori desconhece o explanan. Desse modo a explicação 

aponta o esclarecimento de dúvidas, questões, pedidos de informação.  

Vieira (2015) informa ainda que a capacidade linguística da explicação, 

está inscrita na organização da estrutura linguística, sendo a capacidade de perceber 

e/ou reconstituir as operações mentais de quem explica possibilitada pelos 

encadeamentos discursivos. O mesmo afirma que todo discurso explicativo implica 

processos de raciocínio, em que o objetivo último da explicação é o de diminuir a 

assimetria ou distância discursiva, entre aquele que explica e seu interlocutor, 

relacionado ao campo do saber.  
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Explicação Científico-Escolar 

A formação do conhecimento científico passa por explicações e modelos 

explicativos que são, como apresentados acima, discutidos exaustivamente por 

diversas correntes epistemológicas e filosóficas, como colocado por Eder e Adúriz-

Bravo (2008) a explicação científica gerada por pesquisadores e cientistas passam 

por um rigoroso processo argumentativo de aceitação e validação. Esse processo de 

discussão e elaboração do conhecimento científico, nas ciências naturais é gerado 

em laboratórios, congressos, no âmbito acadêmico stricto senso. No entanto, a 

geração de explicações científicas no âmbito escolar, como denominado por Izquierdo 

e Adúriz-Bravo (2003) "explicação científica escolar", deve ir além da relação ‘dura’ 

entre as teorias aceitas e o fato a ser explicado, é necessário considerar a 

transposição desse conhecimento ao ensino de ciências naturais, em termos da 

linguagem e do contexto específico que sala de aula. 

Conforme Rodrigues e Pereira (2018), explicar é uma das práticas 

discursivas mais importantes do ensino de ciências, e praticamente todo professor de 

ciências concorda que é parte fundamental de seu trabalho. Professores explicam 

fenômenos (e.g., efeito estufa, movimento da Lua ao redor da Terra, observações 

experimentais), conceitos abstratos (e.g., equilíbrio químico, conservação de energia) 

e até coisas que parecem não precisar de explicação (e.g., por que o céu é escuro à 

noite ou por que humanos possuem pulmões) (OGBORN et al., 1997). Explicar é uma 

prática epistêmica autêntica da ciência, além de ser essencial para proporcionar a 

compreensão de ideias científicas. 

Ogborn et al. (1997), apontam a "distância" entre as explicações científicas 

e o senso comum, em que as explicações escolares atuam para mediar esse 

distanciamento “o professor resolve como e o que explicar a partir da diferença entre 

o que o aluno sabe e o que deve conhecer, com o que ele quer saber" (p.30). Alves 

(2016) considera essa distância, analogicamente, como um iceberg – uma explicação 

didático-científico pelos alunos é a parte superficial, enquanto a explicação 

essencialmente científica é a parte submersa – haja vista que esta explicação tenha 

passado por um rigoroso processo argumentativo para sua validação. Sanmartí, 

Izquierdo e García (1999) utilizam a analogia do iceberg para demonstrar a 

dificuldade em compreender a habilidade cognitiva-linguística de explicar. 
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Figura 3 – A explicação como iceberg. 

 

Fonte: Adaptado de Sanmartí, Izquierdo e García (1999). 

Como apontado por Eder e Adúriz-Bravo (2008) a explicação didática 

(explicação no ensino e para o ensino) tenta aproximar a explicação científica das 

explicações que os sujeitos constroem sobre o mundo em que vivem. Em alguns 

casos, a preocupação é gerar explicações do corpo do conhecimento científico, que 

permitem uma visão diferente sobre os fenômenos cotidianos. Na explicação do 

professor, o aluno encontra expressões muito precisas que esclarecem quais são as 

relações entre as ideias, o que levam a buscar a explicação (as causas) de um 

fenômeno ou uma solução para um determinado problema. Na explicação verbal, a 

ideia global que dá sentido e unidade ao que foi dito se destaca claramente, em que 

a nova informação se conecta com o conhecimento prévio (incluindo aqui as 

concepções alternativas) que o próprio aluno ativa em cada momento da aula; e ainda 

na explicação do professor, há uma constante regulação do processo: o aluno sempre 

encontra uma avaliação que confirma e reformula as ideias que gera. 

Conforme Figueiroa (2007), embora o termo explicação se apresente como 

a resposta a perguntas do tipo: Por que é que? Como é que? O que é que? Ou o 

porquê de a natureza ser com ela é? Ou como aconteceu determinada situação? no 

que concerne às explicações científicas, uma mesma explicação não se adapta a 

todos os contextos e, por isso, não se revela apropriada a todas as circunstâncias e a 

todos os questionadores. Dessa forma, é relevante frisar a dificuldade em determinar 
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a avaliação de explicações em sala de aula, uma vez que segundo Eder e Adúriz-

Bravo (2008) a sequência para apresentar uma explicação científica acadêmica pode 

ser pensada a partir de várias perspectivas de modelos explicativos, tais como: 

dedutivo, indutivo, abdutivo, pragmático-ilocutivo, bem como a utilização das 

tipologias explicativas: descritiva, preditiva, causal, intencional, batígena, genética, 

teológica, dentre outros. O professor deve está atento para os diversos níveis de 

complexidade, definidos em função do tipo de raciocínio que envolvem as diversas 

tipologias textuais, contexto, linguagem e o conteúdo teórico. 

Nesse sentido, podemos pensar que a explicação no ensino visa fornecer 

as ferramentas para que os alunos possam construir suas próprias explicações 

escolares científicas, o que, por sua vez, possibilitará o acesso, posteriormente, às 

explicações típicas da ciência.  

Habilidades Cognitivo-Linguísticas  

As habilidades cognitivo-linguísticas, denominadas por Jorba (2000), são 

aquelas ativadas para produzir diferentes tipologias textuais, como: descrever, 

resumir, definir, explicar, justificar e argumentar, não sendo específico apenas da área 

linguística, mas que são transversais e devem ser abordadas em diversas áreas do 

currículo. Para desenvolver o discurso científico é importante visar o desenvolvimento 

de habilidades cognitivo-linguísticas, tais como descrever, definir, justificar, 

argumentar, explicar, resumir, etc. Uma vez que, tais habilidades estão presentes no 

momento de produzir ou compreender um texto científico, por fazer parte das bases 

operacionais da aprendizagem, diretamente relacionadas com habilidades cognitivas 

de lembrar, comparar, classificar, identificar, analisar, prever, observar, etc. 

Dessa forma, Izquierdo e Sanmartí (2000), afirmam que, em geral, quando 

se fala das habilidades que devem ser ensinadas para aprender Ciências Naturais (ou 

Química), sempre se pensa naquelas que são adquiridas através da execução do 

trabalho experimental como: observar, hipotetizar, identificar e combinar variáveis, 

projetar experimentos, coletar dados e transformá-los, e tirar conclusões. Assim, 

esses autores, conforme a  

Figura 4, relacionam as habilidades cognitivas às habilidades linguísticas 

de expressão e comunicação de ideias.  
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Figura 4 – Habilidades Cognitivo-Linguística. 

 

Fonte: Sanmartí, Izquierdo e García (1999). 

1.5.1 Habilidades Cognitivo-Linguísticas da Explicação 

O uso do termo explicar, conforme Eder e Adúriz-Bravo, (2008) e Núñez e 

Ramalho, (2015), remete a um conjunto variado de significados, o que evidencia seu 

caráter polissêmico, sendo inclusive discutido nas diversas perspectivas: filosóficas, 

epistemológicas, linguísticas, didáticas, entre outras. Bem como, possui interface com 

diversas práticas discursivas como: narração, justificação, descrição, explicitação e 

argumentação. No que se refere às práticas discursivas, a explicação no processo de 

ensino de ciências é objeto de estudo de autores, como: (VENEZIANO 1999; 

MARTINS et. al 1999; BANKS-LEITE, (2003); FIGUEIROA, 2007; EDER e ADÚRIZ-
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BRAVO, 2008; XIMENEZ, 2010; CUSTÓDIO et al. 2011; VIEIRA, 2015; BRIGANDT, 

2016; RODRIGUES et al. 2017; dentre outros). Conforme destaca JIMÉNEZ (2003): 

“a explicação, no ensino de ciências, como uma prática epistêmica está 
relacionada com as ações de compreender e produzir mensagens, 
informações e textos de conteúdo científico; comunicar resultados de forma 
oral, escrita, gráfica e matemática; construir hipóteses; prever; selecionar 
dados; avaliar conclusões; explicar; justificar explicações; discutir; defender 
ideias e argumentar.” 

Lira (2010) entende que a explicação é uma prática discursiva que 

acontece em um contexto, é gerada pela ação das pessoas cuja intenção é tornar os 

textos compreensivos envolvendo aspectos cognitivos, sociais, linguísticos, didáticos 

e científicos. No entanto, como aspecto linguístico a explicação, conforme Rodrigues 

e Pereira (2018), apresenta algumas interfaces com outros gêneros linguísticos, tais 

como: explicações e narrativas; explicações e argumentos; explicações científicas e 

explicações escolares sendo importante a delimitação de cada gênero. Eder e Adúriz-

Bravo, 2008, entendem a explicação como habilidade cognitivo-linguística de ordem 

superior por relacionar aspectos linguísticos - sintático, semântico e pragmático – aos 

teóricos.  

Nesse contexto, segundo Alves (2016), explicar se estabelece como uma 

habilidade da linguagem que relaciona os conhecimentos sobre determinado 

fenômenos à suas causas e consequências, com o intuito de esclarecer os 

questionamentos gerados pelo fenômeno. Núñez e Ramalho, (2015) afirmam que o 

ato de explicar no ensino de ciências, em particular no ensino de química, como uma 

habilidade cognitivo-linguística é favorável ao desenvolvimento da linguagem de 

conceitos e signos que é próprio da química, aumentando o nível de abstração, devido 

à utilização de conhecimentos não-observáveis, tais como: o movimento, estrutura e 

organização das partículas que compõe uma substância em particular. Corroborando 

assim com Concari (2001) que teoriza explicar como procedimento científico que 

incrementar o entendimento de causas do fenômeno e, também, refere à prova 

empírica das proposições da teoria. 

Aprender ciências, incluindo a química, significa aprender a descrever e 

explicar fenômenos e processos químicos, e dessa forma, alargar os horizontes da 

percepção, adquirindo novos conhecimentos de como ultrapassar as aparências da 

análise dos fenômenos químicos e uso de teorias, modelos para interpretação e 
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compreensão que justificam a existência destes, o comportamento e as 

transformações de um estado para outro (NUÑEZ e SILVA, 2008). Há algumas outras 

habilidades que permitem uma melhor compreensão de conteúdos da Química são as 

habilidades de observar, descrever, predizer e argumentar, que estão associadas 

diretamente à habilidade de explicar. A habilidade de descrever deve permitir a 

representação mental do objeto ou fenômeno está diretamente associada a 

observação abstrata, em decorrência de uma observação direta ou conceitual. 

Sanchez, (1995) “a habilidade de observar conta com o auxílio da descrição, na qual 

são representadas todas as características e mudanças observáveis”. Já a 

capacidade de predição está associada à possibilidade de predizer eventos que ainda 

não ocorreram e que podem ser explicados antes que se sucedam. Esta capacidade 

múltipla de descrição, explicação e predição é a constituição do “poder explicativo” de 

uma teoria (CONCARI, 2001).  

Conforme Ximenes (2010), a explicação é construída quando um dos 

interlocutores dá uma nova informação esclarecendo o que estava incompreendido 

no discurso. A explicação busca, então, a modificação do estado de conhecimento 

possibilitando a ressignificação de sentidos, a superação da lacuna de conhecimento 

entre os interlocutores e gerando aquisição de novos conhecimentos. Nesse contexto, 

Núñez e Silva (2008) discutem que a habilidade de explicar implica o uso de quatro 

ações por parte do sujeito que explica, sendo elas: 

• Criar diferenças entre o conhecimento científico e o conhecimento 

cotidiano, em que essa diferença gera uma comunicação, na qual os fenômenos 

são comparados com a teoria, e o indivíduo faz uso da explicação para tentar 

diminuir essa diferença.  

• Construir entidades ou definir as entidades que configuram a essência, 

que são necessárias para a formação da explicação (dados, hipóteses, leis, 

teorias). A essência do fenômeno é formada por teorias ou modelos, organizada 

por um conjunto de entidades como conceitos, categorias, termos e etc. 

• Transformar o conhecimento, pois a explicação é uma forma que 

possibilita a transformação do conhecimento científico em uma narrativa, em 

que o aluno descreve a relação do que se observa (fenômeno) com o não-



37 

 

observável (essência). É importante o uso de metáforas e analogias no processo 

de estruturação da narrativa, dentro da dimensão didática. 

• Atribuir significado ao que é material. Consiste em explicitar as relações 

entre o fenômeno e a teoria científica, ou seja, dar um novo sentido, uma nova 

representação. Nesse processo, se justifica o vínculo entre os dados e os 

fenômenos com a teoria ou modelo, aumentando a compreensão das causas 

do fenômeno. 

Estratégia de Ensino P.O.E. (Predizer, Observar, Explicar) 

Estratégias de ensino em aulas de laboratórios há algum tempo vêm sendo 

discutidas e pesquisadas, a fim de encontrar novas metodologias que fomentem à 

aprendizagem dos alunos com relação aos conceitos em ciências. A partir das 

propostas de Nedelsky (1961), sobre conflitos cognitivos em aulas de laboratório 

didático, especificamente no ensino de física, serviram como base para Champagne, 

Klopfer e Anderson (1979) projetar a estratégia que ficou conhecida como 

"demonstrar-observar-explicar" – D.O.E. – visando avaliar a evolução conceitual dos 

alunos do primeiro ano de física na Universidade de Pittsburg. A proposta se mostrou 

bastante interessante, no entanto, priorizava inicialmente habilidade operacional da 

demonstração na primeira etapa da atividade. Gunstone e White (1981) focando nos 

conhecimentos prévios dos alunos propuseram, então a P.O.E. (Predizer, Observar, 

Explicar).  

Conforme Figueiroa (2006) o trabalho laboratorial pode contribuir não 

apenas que os alunos desenvolvam a capacidade de explicar e lidar com dados e 

evidências, mas que compreendam e/ou reconstruam explicações científicas, assim 

como a natureza do conhecimento científico. Cinici et al. (2011), sobre a P.O.E., 

informam que tal estratégia é usada, principalmente, para fazer emergir as opiniões 

dos alunos sobre fenômenos e favorecer a discussão, comunicação e avaliação das 

ideias iniciais sobre um dado conceito. A proposta de Gunstone e White (1981) tem 

sido amplamente assumida por pesquisadores que, em alguns casos, estabeleceram 

suas próprias adaptações, como é o caso de (MILLÁN e VILLA, 2011; HILARIO, 2015; 

SIANNA e SYAWA, 2017; ABDULLAH, 2017; MEDEIROS et al. 2018 dentre outros). 
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No entanto, essencialmente a estratégia proposta por Gunstone e White 

(1981) foca nas três etapas específicas de predizer, observar e explicar. Nesse 

sentido, vários trabalhos envolvendo essas habilidades cognitivas foram 

desenvolvidos, em particular no ensino de Química, sendo alguns deles (MTHEMBU, 

2001; OLIVEIRA, 2003; FIGUEIROA, 2006; SCHWAHN et al. 2008; KALA, 2012; 

ROMERO-BOJÓRQUEZ et al. 2014; KIBIRIGE et al. 2014; TREAGUST et al. 2014, 

KARAMUSTAFAOĞLU e MAMLOK-NAAMAN, 2015; AZEVEDO e SILVA, 2018). Em 

especial Bajar-Sales, (2015) apresenta uma versão interessante da P.E.O.E.  

(predizer/explicar, observar/explicar), explicitando o vínculo que há entre essas 

habilidades cognitivas e linguísticas. 

De acordo com Joyce (2006) a P.O.E. pode ser usado para descobrir as 

ideias iniciais dos alunos, fornecer aos professores informações sobre o pensamento 

dos alunos e gerar discussão. Durante a aplicação da atividade P.O.E. algumas 

habilidades dos alunos são requeridas. Por exemplo, Joyce (2006) argumenta que 

durante a etapa da previsão os alunos devem ser motivados a apresentar uma 

resposta e explicá-las, assim como na observação, explicitando eventuais equívocos 

ente essas etapas. A mesma informa que explicar suas previsões e ouvir as previsões 

dos outros ajuda os alunos a avaliar seu próprio aprendizado e a construir novos 

significados. Kibirige et. al (2014) ao explorar o Modelo de Mudança Conceitual 

(MCC), utilizaram a P.O.E. por entender que esta estratégia permite aos alunos 

formular  e testar suas hipóteses e explicar suas observações. Além disso, a P.O.E. é 

importante para descobrir os processos anteriores de conhecimento e pensamento 

dos alunos. Os mesmos autores ressaltam que essas informações ajudam os 

educadores a identificar equívocos que os alunos têm sobre a ciência e a encontrar 

soluções para superar esses equívocos. Num sentido mais aprofundado sobre o 

autoconhecimento, Locatelli e Arroio (2014) realizaram uma modificação na P.O.E. 

com a adição de mais duas etapas metacognitivas com o objetivo de possibilitar a 

autorregulação do processo, sendo elas o repensar e o reexplicar (POE-RR). Ou 

ainda, Medeiro et al. (2018) desenvolveu sua atividade Predizer, Observar e 

Argumentar (P.O.A) visando a habilidade metacognitiva de argumentar, por entender 

que esta estratégia de ensino proporciona um ambiente favorável à negociação de 

opiniões e conhecimentos. 
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A estratégia de ensino P.O.E. é dividida em três etapas (Predizer, 

Observar, Explicar). A qual é sugerida que antes de iniciar o experimento a turma seja 

organizada em grupos de dois a três componentes, para favorecer que cada aluno 

exponha seu ponto de vista, suas opiniões, seus conhecimentos cotidianos e 

científicos. Para cada etapa, conforme o tempo que o professor disponha, é indicado 

que os alunos explorem o explanandum – questão/situação/fenômeno. Ao discutir a 

questão proposta entre si, cada um possa anotar seus próprios dados, evidências, 

conclusão, e se possível, em grupo elaborem uma explicação para cada etapa. Dessa 

forma, ocorre a produção de informações tanto para os alunos, quanto para o 

professor, das ideias prévias dos alunos e dos conhecimentos gerados ao final da 

atividade. Essas informações podem ser discutidas e avaliadas em várias 

perspectivas de ensino. 

1.6.1  Etapas da P.O.E. (Predizer) 

A 1ª etapa (Predizer) consiste na apresentação de um evento, em que é 

apresentada uma questão/situação/fenômeno (explanandum), visando despertar o 

interesse e a curiosidade dos participantes para que possam discutir o problema que 

foi lançado. Esta etapa deve ser estruturada para colocar os alunos numa situação 

que favoreça a trocar de experiências pessoais e dos conhecimentos já adquiridos em 

sala de aula para que possam predizer de forma consciente os processos e 

fenômenos que deverão ocorrer em tal atividade. A predição, neste caso, deve ser 

justificada, uma vez que a habilidade cognitivo-linguística de predizer está relacionada 

à habilidade cognitivo-linguística da explicação, na forma de explicações preditivas.  

1.6.2  Etapas da P.O.E. (Observar) 

Na 2ª etapa (Observar) o experimento é executado pelas equipes e/ou pelo 

professor para que todos possam observar os fenômenos que surgem da atividade, 

registrar e discutir com seus pares, confrontar os conhecimentos prévios e descrever 

os eventos observados. Nesta etapa são requeridas várias operações do 

pensamento, tanto na observação direta quanto na observação abstrata, uma vez que 

envolve atenção, comparação, além de recuperar informações que o próprio aluno já 

possua. Portanto, se faz necessário um planejamento adequado dessa etapa para 

promover o diálogo e a curiosidade dos alunos, bem como levantar hipóteses e 

apresentar evidências. Durante a apresentação do experimento pelo professor, ou da 
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execução pelos alunos, já é possível anotar os dados observados, ao término do 

experimento os alunos devem dialogar entre si apresentando seus dados coletados, 

a fim de gerar suas inferências e hipóteses explicativas, sendo importante que cada 

um anote essas informações. A atividade pode, a critério do professor, ser organizada 

de modo que os alunos anotem suas observações individualmente, discutindo-as em 

grupo e anotando suas observações em conjunto, a fim de que se possam confrontar 

posteriormente com as outras etapas da P.O.E. 

1.6.3  Etapas da P.O.E. (Explicar) 

A 3ª etapa (Explicar) é o momento em que os alunos deverão gerar e 

expressar uma explicação “final” para o explanandum (questão/situação/fenômeno) 

apresentado na atividade. Nesta explicação final, os alunos deverão apresentar os 

dados e evidências que emergem do experimento, esses dados são colhidos no 

momento da observação em que o experimento é posto em prática e discutidos entre 

seus pares, a fim de se ter garantia de que essas evidências fazem parte do 

fenômeno, e assim poder relacionar os dados com um conceito científico a qual a 

atividade sugere. 

Nessa etapa os alunos efetuam alguns processos mentais, tais como: 

lembrar, identificar, comparar e analisar, dados fatos e evidências para então 

descrever possíveis semelhanças e/ou diferenças entre suas respostas da predição 

com aquilo que observaram durante a realização do experimento, tentando explicar o 

fenômeno, comprovando ou não as hipóteses iniciais. Após terem formulado 

respostas, hipóteses, ou explicações preditivas bem elaboradas para o evento 

proposto na etapa da previsão. Após os alunos terem o contato com experimento no 

momento da observação, isto é, terem identificado, notado ou percebidos eventuais 

dados e evidências, terem levantado hipóteses e descrito os fenômenos observados, 

poderão então confirmar ou ressignificar seus conceitos e conclusões a respeito do 

conteúdo estudado no experimento. Para isso, o professor deve estimular o 

questionamento entre os alunos, é importante que o professor entregue as fichas das 

atividades anteriores para que eles leiam e identifique possíveis discrepâncias entre 

os dados, evidências, hipóteses e conclusões nas explicações já apresentadas e que 

confrontem tais respostas entre si. Para esse momento, os alunos podem formar uma 

explicação individual, mas também expor a explicação que seu grupo formulou para 
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os demais na sala. O papel do professor mediador é reforçado para interpretar as 

informações dos alunos e juntos conseguirem a explicação para o fenômeno, dentro 

de um modelo científico.  

CAPÍTULO 2: PERCURSO METODOLÓGICO 

Neste capítulo apresentaremos o percurso metodológico da pesquisa, 

expondo nossos objetivos, caracterizando a natureza da pesquisa, o contexto no qual 

ela se realizou, os participantes, as estratégias metodológicas utilizadas para atingir 

os objetivos propostos, a elaboração da sequência didática, a escolha do tema 

abordado na atividade experimental, as adaptações realizadas na perspectiva POE a 

fim de atender nosso objetivo e por fim os referenciais utilizados na análise dos dados 

e suas adaptações, bem como os procedimentos que foram utilizados na coleta de 

dados para a pesquisa. 

2.1 Objetivos 

A pesquisa suscitou alguns questionamentos, no entanto uma inquietação 

sobressaia a respeito da abordagem conceitual em atividades experimentais: como 

planejar atividades experimentais em aula de química, particularmente no ensino 

superior, que promova expressão e comunicação do conhecimento científico dos 

alunos por meio da habilidade cognitivo-linguística da explicação?  

2.1.1 Objetivo geral 

Considerando os desafios constatados no ensino de química, buscamos 

contribuir com a pesquisa baseado na nossa inquietação traçamos como nosso 

objetivo principal analisar as explicações dos estudantes e o nível de coerência 

dessas explicações com o conhecimento científico por meio de uma atividade 

experimental baseada na estratégia de ensino P.O.E. (predizer, observar e explicar) 

utilizando conceitos de eletroquímica. 

2.1.2 Objetivos específicos 

• Planejar uma atividade experimental baseada na estratégia de ensino P.O.E. 

para trabalhar conceitos relacionados à Eletroquímica; 
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• Elaborar meios para que os alunos produzam explicações científico-escolar de 

forma oral e escrita.  

• Identificar os elementos observacionais e teóricos presentes no enunciado 

explicativo apresentados pelos estudantes. 

• Classificar o enunciado explicativo gerados pelos alunos em termos da 

coerência e adequação com o conhecimento científico aceito atualmente.  

2.2 Natureza da Pesquisa  

Esta pesquisa se enquadra nas abordagens qualitativas de pesquisa, 

perspectiva mais adequada para estudar alguns fenômenos sociais como os 

processos educativos, portanto consideramos alguns elementos da abordagem 

qualitativa caracterizada por Bogdan e Biklen (1994), quais sejam: tem o ambiente 

natural como fonte direta de dados e o investigador como o seu principal instrumento; 

os dados recolhidos são descritivos; existe um interesse maior pelo processo do que 

pelo produto; a análise dos dados é feita de modo indutivo; e o significado possui uma 

importância vital. 

2.3 Contexto e Sujeitos da Pesquisa 

Esta pesquisa foi desenvolvida no ensino superior em química, com foco 

nos processos interacionais-discursivos que podem ser gerados em sala de aula, em 

especial a habilidade cognitivo-linguística da explicação. Por entendermos as 

dificuldades encontradas no ensino de ciências, para o desenvolvimento das aulas de 

laboratório, nos debruçamos a investigar as atividades experimentais que 

proporcionam um envolvimento mais ativo dos alunos, principalmente no que se refere 

à exposição de seus conhecimentos. Nesse contexto, as leituras nos revelaram a 

estratégia de ensino P.O.E. (Predizer-Observar-Explicar), desenvolvida por Gunstone 

e White (1981), capaz de abordar conceitos em atividades experimentais e por ser 

importante para promover a discussão e expressão das ideias prévias dos alunos.  

Desse modo buscamos desenvolver uma atividade experimental para 

abordar os conceitos em eletroquímica, ministrada num evento que ocorre a cada 

início de semestre no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte - UFRN, o qual faz parte do programa de formação complementar do Instituto 

de Química (IQ), cujo objetivo prioritário é contribuir com a formação dos alunos de 

graduação e Pós-graduação, ofertando durante a primeira semana de aula de cada 
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semestre uma série de cursos com temáticas diferentes daquelas observadas nos 

conteúdos de sala de aula.  A pesquisa como sua forma de aplicação, portanto, foi 

desenvolvida como minicurso na XXIII SEMANA DE MINICURSOS DO INSTITUTO 

DE QUÍMICA DA UFRN realizada na primeira semana do período 2018.1, entre os 

dias 19 e 23 do mês de fevereiro, no Instituto de Química da UFRN, cujo título do 

minicurso foi: Uma abordagem experimental baseada na estratégia POE 

(Predizer, Observar e Explicar) para o ensino de alguns conceitos em 

eletroquímica, conforme a ementa do curso apresentado na Tabela 1. O objetivo da 

proposta apresentada no minicurso visa propiciar situação para desenvolver as 

habilidades cognitivo-linguísticas por meio da atividade experimental, para tanto foi 

proposto o experimento Concha de Alumínio, como segue na Figura 5. 

Tabela  1  – Ementa do Minicurso. 

 

 

MINISTRANTE 
Marcondes Luiz da Silva Azevedo 
Técnico de laboratório do IQ/UFRN 
Mestrando – PPGECNM - UFRN 

PERÍODO 19/02/2018 a 23/02/2018 

HORÁRIO 
10h00min às 12h00min  

(10 horas) 
19h00min às 21h00min 

(10 horas) 

VAGAS 12 vagas pela Manhã 12 vagas à Noite 

LOCAL Laboratório de Química Geral Experimental - (no Lab. I) 

➢ Objetivos do curso: Apresentar uma estratégia de ensino na qual envolve habilidades 
cognitivo-linguísticas como: predizer, observar e explicar, por meio de atividades experimentais. 

➢ Ementa: Apresentação da estratégia de ensino POE – Predizer, Observar e Explicar, 
utilizando alguns artigos que utilizaram a POE como recurso didático. Discutir as habilidades 
cognitivo-linguísticas: predizer, observar e explicar. Realizar uma breve revisão dos conteúdos 
da Eletroquímica. Desenvolver a atividade experimental em eletroquímica aplicando as etapas 
da POE e ao final do curso, realizar uma avaliação escrita. 

Fonte: Autoria própria. 

Com isso, o minicurso foi preparado para abarcar um total de 24 alunos, 

dividido em duas turmas (uma no turno matutino e outra no turno noturno), visando 
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alunos do curso de química de graduação e pós-graduação, em especial os alunos do 

curso de licenciatura plena em química, uma vez que seria apresentada uma 

estratégia de ensino em aulas experimentais a futuros professores. Após o 

encerramento da inscrição do minicurso foram contabilizados 13 alunos inscritos na 

turma da manhã e 8 na turma da noite, no entanto apenas 9 compareceram no turno 

matutino e 6 no turno noturno.  Assim tivemos no total o minicurso a participação de 

15 estudantes, dentre eles alunos de licenciatura e de pós-graduação em química. 

Ao iniciar o curso foi informado aos alunos os objetivos do curso, que era 

justamente apresentar uma estratégia de ensino que envolva habilidades cognitivo-

linguísticas (predizer, observar e explicar) com foco em atividades experimentais, o 

conteúdo da química abordado seria a eletroquímica, e que esse minicurso fazia parte 

da aplicação do projeto de pesquisa do  mestrado profissional do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática – PPGECNM, em que os 

alunos iriam expor suas ideias e conhecimentos de forma oral e escrita. Portanto, por 

esses motivos toda a atividade seria gravada em áudio e vídeo, de modo que os 

estudantes ficassem cientes da realização da pesquisa, e optassem pela participação 

ou não da mesma. Desse modo, foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) respeitando assim os termos de conduta ética, em que eles 

puderam ler e aderir ou não a divulgação dos seus dados. Contudo, todos assinaram 

o TCLE nos garantindo a liberdade de tratar, analisar e divulgar os dados da pesquisa.  

Figura 5 – Atividade Experimental Concha de Alumínio. 
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Fonte: Autoria própria. 

2.4 Elaboração da Atividade Experimental: Produto educacional 

2.4.1 Elaboração da sequência didática 

Com o intuito de promover o protagonismo dos alunos na produção do 

conhecimento científico em sala de aula por meio da expressão e comunicação de 

ideias e conhecimentos dos alunos no ensino de química. E visando planejar uma 

atividade de ensino, no contexto de atividades experimentais no ensino superior em 

química, que gere nos alunos habilidades cognitivo-linguísticas de comunicação e 

expressão do conhecimento, como (predizer, observar e explicar). Elaboramos um 

minicurso com a sequência didática apresentada na Tabela 2. 

O minicurso também foi planejado, de modo que os alunos conheçam uma 

estratégia de ensino, a fim de construir e expressar o conhecimento científico-escolar 

sobre eletroquímica, de forma oral e escrita. Para isso, criamos situações que 

demanda a curiosidade dos alunos em torno de conhecimentos científicos sobre 

eletroquímica, seja o explanandum na forma de uma dúvida ou questionamento que 

o aluno tenha durante o experimento, seja por questões levantadas pelas atividades 

P.O.E., ou mesmo nas indagações de um colega ou professor. Para tanto, 

entendemos a sequência didática deveria explorar a estratégia de ensino que seria 
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necessário realizar uma revisão de alguns conceitos da eletroquímica. P.O.E. e  dar 

exemplos de alguns artigos científicos de educadores que utilizaram esta proposta em 

suas intervenções; fazer uma breve revisão dos conceitos de eletroquímica e preparar 

uma atividade experimental que fosse posta em prática por meio da metodologia 

P.O.E. então idealizamos uma atividade experimental de oxirredução a qual demos o 

nome de Concha de Alumínio. Desse modo, para cada objetivo específico que 

propusemos, geramos um fluxograma demonstrando seu percurso metodológico. 
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Tabela  2 – Unidade Didática 

PLANO DE AULA  PLANO DE AULA 

 

PLANO DE AULA 

 

PLANO DE AULA 

Sequência didática 
Dia: 19-02 / segunda-feira 

Sequência didática 
Dia: 20-02 / terça-feira 

Sequência didática 
Dia: 22-02 / quinta-feira 

Sequência didática 
Dia: 23-02 / Sexta-feira 

Descrição: Habilidades Cognitivas - POE Descrição: Atividade POE e Revisão de Eletroquímica 
Descrição: Atividade experimental – 

Concha de Alumínio 
POE - OBSERVAR 

Descrição: Atividade experimental – 
Concha de Alumínio 

POE - EXPLICAR 

Apresentação da Estratégia de Ensino 
P.O.E. 

❖ Atividades experimentais (Suart e 
Marcondes); 

❖ Habilidades Cognitivo-Linguísticas 
❖ POE – Predizer – Observar – Explicar; 

Revisão de Conceitos em Eletroquímica 

❖ Soluções e Eletrólitos; 
❖ Número de Oxidação – Nox; 
❖ Eletroquímica – reações Óxido-Redução; Corrosão 

Galvânica; 
❖ Pilha: Galvani, Volta e Daniell. 
❖ Potencial Padrão de Redução - E° Red 
❖ Reatividade dos Metais 
❖ Tipos de Pilhas – Seca, Alcalinas, Mercúrio e Lítio. 
❖ Impactos Ambientais e Descartes 

Atividade/Experimento POE - (Predizer - Observar) 
Condução eletrolítica 

❖ Etapa POE – Predizer; 
❖ Etapa POE – Observar 

 

Roteiro Orientador – POE – 
Observar 

❖ Formação dos grupos; 
❖ Entregar o Roteiro Orientador - 

POE – Observar; 
❖ Solicitar que eles leiam o roteiro 

orientador; 

Roteiro Orientador –  POE – 
Explicar 

❖ Entregar o Roteiro Orientador – 
POE – Explicar 

❖ Solicitar que os grupos leiam o 
Roteiro Orientador – POE – 
Explicar. Artigo contendo a abordagem POE 

❖ Predizer, Observar, Explicar e Indagar: 
estratégia efetiva na aprendizagem das 
ciências. Gisela Hernández Millán y 
Norma Mónica López.  México – 2011. 

❖ Um café da manhã metálico; 
❖ Pare o ovo. 

Execução da atividade 
experimental: Concha de Alumínio 

 
❖ Solicitar que os grupos se dirijam 

para as bancadas e de traje 
apropriado desenvolva a 
atividade experimental. 

❖ Discussão em grupo – POE - 
OBSERVAR 

❖  
❖ Entregar a Folha da POE – 

Observar; 
❖ Solicitar que os grupos leiam a 

Folha da POE – Observar 
(Atividade Experimental – Concha 
de Alumínio); e façam uma 
discussão em grupo sobre a 
atividade; 

❖ Folha da POE – Observar - 
Individual 

❖  
❖ Solicitar que eles de modo 

individual façam suas anotações, 
na Folha da POE – Observar, 
sobre o que ocorreu com o 
experimento. 

Discussão em grupo –  POE - 
Explicar  

❖ Entregar uma tabela dos 
potenciais de redução de alguns 
elementos químicos do IQRJ. 

❖ Solicitar que os grupos façam 
uma discussão entre si para 
construir uma explicação 
cientifica para os fenômenos 
observados no experimento 
Concha de Alumínio. 

❖ POE – Explicação - 
Apresentação em grupo. 

 

Artigo contendo a abordagem POE 

❖ Incremento da pressão em recipiente com 
balões inflados em seu interior: as 
predições e explicações estudantis. 
Bojórquez; Slisko; Quiroz. México – 2014. 

❖ Variação do volume de um gás confinado 
em um recipiente flexível (balões), em 
função da pressão externa à temperatura 
constante. 

❖ Demonstração do Experimento - POE; 
❖ Resultados da POE. 

 

PLANO DE AULA 

Sequência didática 
Dia: 21-02 / quarta-feira  

 
Descrição: Atividade experimental –  

Concha de Alumínio 
POE – PREDIZER 

Orientação da atividade experimental 

❖ Separar os alunos em grupo de 3 integrantes; 
❖ Entrega do roteiro da atividade. 

Apresentar a atividade experimental: CONCHA DE 
ALUMÍNIO 

 
Roteiro orientador – Predizer. 

Atividade experimental: CONCHA DE ALUMÍNIO 

❖ Leitura do roteiro orientador; 
❖ Entrega e leitura da Folha da POE – Predizer (Atividade 

Experimental – Concha de Alumínio) contendo as 
instruções da atividade. 

POE – Explicação – Individual. 

❖ Entregar a Folha da P.O.E. –
Explicação Individual; 

❖ Solicitar que os grupos leiam a 
Folha da POE – Explicar 
(Atividade Experimental – 
Concha de Alumínio); e 
apresentem de modo individual 
uma explicação científica para os 
processos desenvolvidos no 
experimento. 

Artigo contendo a abordagem POE 

❖ Ensino através das tarefas colaborativas 
POE: um caminho para a mudança 
conceitual. AYHAN CINICI e YAVUZ 
DEMIR. Turquia – 2013 

❖ Atividade Osmótica – História, Cenário e 
POE. 

❖ Resultados da POE. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 6 – Percurso Metodológico. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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2.4.2 Atividade experimental Concha de Alumínio 

Para a aplicação da atividade experimental Concha de Alumínio baseada 

na estratégia de ensino POE, elaboramos um roteiro orientador para as três etapas 

da POE, como apresentaremos a seguir. 

Figura 7 – Roteiro Orientador P.O.E. – Predizer 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 8 – Roteiro Orientador P.O.E. – Observar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 9 – Roteiro Orientador P.O.E. – Explicar 

 

Fonte: Autoria própria. 

2.5  Coleta de Dados 

A coleta de dados deste estudo foi realizada durante a aplicação do 

minicurso, mais especificamente na aplicação da atividade P.O.E. nos três últimos 

dias do minicurso e incluiu os registros escritos dos alunos partir dos roteiros 

orientadores e das FICHAS DA POE (PREDIZER, OBSERVAR E EXPLICAR) de 

acordo com as (Figura 11, Figura 11 e Figura 12) das quais analisamos as explicações 

dadas para cada questionamento apresentado na atividade. Também foram 

realizadas filmagens e gravação dos áudios dos alunos, em que analisamos as 
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explicações em grupo bem como a negociação das explicações e expressão do 

conhecimento de cada aluno.  

Considerando o layout do laboratório de aula posicionamos a câmera, de 

maneira que pudéssemos fazer um registro de vídeo abrangendo toda a sala de aula, 

vale ressaltar que as bancadas são fixas e as mesas já estão postas de forma a 

atender as dinâmicas pretendidas nas atividades cotidianas de sala de aula, e que 

nos foram bastante úteis. Portanto, a câmara de vídeo foi instalada em toda a 

atividade experimental Concha de Alumínio de modo a ter uma visão panorâmica da 

sala de aula e teve como objetivo visualizar as interações dos alunos e permitir a sua 

identificação, mas pela clareza do som e imagem nos serviu também para as 

transcrições desse momento.  Para realizar o registro em áudio, colocamos um 

gravador por grupo (tanto nas bancadas, quanto nas mesas) para poder recolher as 

discussões dos alunos e transcrevê-las. As transcrições foram realizadas respeitando 

o sentido literal da fala, linguagem e ortografia utilizada pelos alunos.  

 
Figura 10 – Ficha P.O.E. – Predizer 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 11 – Ficha P.O.E. – Observar 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 12 – Ficha P.O.E. – Explicar 

 
Fonte: Autoria própria. 
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2.6 Enquadramento Teórico para a Análise dos Dados 

A construção de explicações científico-escolar é uma ação complexa que 

envolvem várias abordagens sobre o conceito de explicação, como apresentada por 

Lira (2010), ela é dependente do conhecimento do professor, dos alunos e de 

pesquisadores de vários campos, bem como do contexto, dos aspectos linguísticos, 

sintáticos, semânticos e da abordagem teórica dos conteúdos. Contudo, dentro da 

perspectiva de aulas de laboratório no ensino de ciências, como esta pesquisa trata, 

entendemos que a abordagem para produção de explicações científica pelos alunos, 

considerando o nível de ensino desta intervenção, (Ensino Superior em Química) deve 

ser dado o enfoque principal aos modelos de explicação que relacionam leis, 

conceitos, hipóteses e teorias científicas. Portanto, apesar dos conceitos de 

explicação ligados à pragmática-Ilocutiva permear as expressões dos alunos, 

direcionamos o enfoque conceitual aos modelos de explicação científica ligado à 

lógica, como os modelos nomológico-dedutivo, hipotético-dedutivo e à Inferência da 

Melhor Explicação.  

Não obstante, o conhecimento científico-escolar, conforme Ogborn et al. 

(1997), Sanmartí, Izquierdo e García (1999) e Alves (2016), é formado por uma 

estrutura mais densa composta pelo conhecimento científico “erudito”, e pelo 

conhecimento de senso comum que os estudantes trazem para dentro da sala de 

aula, mais “superficial”. Nesse sentido, podemos pensar que a explicação no ensino 

visa fornecer as ferramentas para que os alunos possam construir suas próprias 

explicações científico-escolares, o que por sua vez, possibilitará o acesso às 

explicações típicas da ciência. Neste caso, o professor deve mediar a aprendizagem 

dos alunos para diminuir esse distanciamento, por meio de estratégias didáticas, 

utilizando elementos de caráter científico com uma linguagem acessível à 

compreensão dos alunos. Tais elementos científicos estão inclusos nos modelos 

científicos apresentado por Eder e Adúriz-Bravo (2008), Nomológico-Dedutivo, 

Hipotético-Dedutivo, Inferência da Melhor Explicação, Pragmático-Abdutivo.  
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Figura 13 – Mapa da Explicação Científico-Escolar 

 Fonte: Autoria própria. 

Em relação ao modelo de explicação científica proposto por Hempel (1948), 

o Nomológico-Dedutivo (N-D) pode-se entender que o movimento comunicativo de 

uma explicação científica tem como ponto de partida o explanandum, ou seja, uma 

demanda nocional da essência de um fenômeno ou questionamento, emergente da 

necessidade de conhecimento das causas ou circunstâncias desse evento, que pode 

estar implícito ou explícito, verbalizado ou não. Assim, nosso explanandum são os 

questionamentos das FICHAS POE: Predizer (1 – Conforme sua percepção como 

aluno de química, antes de realizar o experimento propriamente dito, responda o 

seguinte: o que acontecerá quando for adicionada cada solução em seus respectivos 

sistemas (béquer com a lâmina de alumínio)?; 2 – O que fundamenta sua previsão?); 

Observar (1 – Conforme suas observações durante a execução do experimento 

registre o que ocorreu em cada sistema; 2 – O que fundamenta sua observação?); 

Explicar (Qual a explicação científica para os fenômenos que ocorrem entre as 

soluções de Cloreto de Cobre, Cloreto de Cálcio, Cloreto de Magnésio e o Cloreto de 

Estanho com o Alumínio?). Além dos fenômenos observados pelos alunos e os 

questionamentos oriundos de suas curiosidades.  

Desse modo os componentes teóricos da atividade experimental Concha 

de Alumínio, requer que os alunos utilizem uma linguagem científica recuperando 

alguns elementos observacionais e teóricos, tais como: dados, evidências, leis, 
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conceitos e teorias que estejam de acordo com os conteúdos da eletroquímica. Estes 

elementos devem, portanto, apresentar uma boa organização semântica, ou seja, 

uma coerência textual a fim de transmitir significado completo, compreensível e 

conclusivo, promovendo o entendimento os conceitos do experimento em questão. O 

explanandum demanda a exposição de conceitos, dados e leis científicas que 

sustentem as evidências, que pode levar a elaboração de explicações. Estas, por sua 

vez, conforme Figueiroa (2007), podem ser tipificadas como segue na tabela seguinte. 

 

Tabela  3 – Tipos de Explicação. 

TIPOLOGIA 

Explicação Descritiva Características  Exemplos de questões 

➢ Clarificação do significado de palavras e/ou frases que 

relatam/descrevem o fenômeno. (MARTIN, 1972); 

➢ Fornece, apenas, o relato do comportamento do fenômeno, 

após a constatação do mesmo, feita através da execução da 

atividade experimental. (GILBERT et al. 1998); 

➢ Está centrada nos dados recolhidos e observados, fornece um 

relato do comportamento do fenômeno após ser constatado, 

ficando ao nível da observação. (AZEVEDO e SILVA, 2018). 

 
 

✓ Como se comporta o fenômeno?  

✓ Quais foram suas observações? 

✓  O que aconteceu quando 

adicionou a esponja de aço na 

solução de ácido clorídrico 1M? 

Explicação Causal Características Exemplos de questões 

➢  Relação de causalidade respeitante a determinado fenômeno e 

dedução sobre futuros fenômenos. (MARTIN, 1972); 

➢ Elaborada com base numa relação de causalidade, ou seja, 

explica-se o mecanismo do fenômeno, estabelecendo-se uma 

relação de causa-efeito. (GILBERT et al. 1998); 

➢ É elaborada com base numa relação do tipo causa-efeito, pela 

descrição do fenômeno (efeito) e as entidades causadoras do 

fenômeno observado (a causa). Ultrapassa, portanto, a etapa da 

observação. (AZEVEDO e SILVA, 2018); 

➢ No contexto das ciências físicas e naturais, a explicação 

científica está associada não apenas à constatação do fenômeno 

(observação), mas sua relação de causa e efeito 

(SCHWITZGEBEL, 1999). 

 

 

✓ Como ocorreu esse fenômeno e 

por que aconteceu? 

✓ Quais características e fatos que 

levaram a isso? 

✓ O que foi observado e o que 

gerou tal fenômeno? 

➢ Quais os produtos e o 

mecanismo da reação? 

Explicação Interpretativa Características Exemplos de questões 
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➢ Apelo à teoria para formular uma lei. (MARTIN, 1972); 

➢ Centra-se na interpretação da estrutura física do fenômeno 

(GILBERT et al. 1998); 

➢ Utiliza a observação, descrição, identificação, comparação das 

estruturas física, espacial e temporal para interpretar o fenômeno. 

Requer o uso dos conhecimentos conceituais e/ou modelos 

adequados ou, ainda, a elaboração de um “novo” modelo, que 

ajude a interpretar e compreender o fenômeno. (AZEVEDO e 

SILVA, 2018); 

➢ Relação entre o observável (os fenômenos) e o não-observável 

(a “essência”), vai além da causa e efeito, trata dos mecanismos 

macroscópicos e submicroscópicos que elaboram os conceitos em 

forma de teoria-modelo (SILVA e NÚÑEZ, 2008).  

✓ De que este fenômeno é 

composto? 

✓ Que entidades constituem o 

fenômeno? 

❖ Qual é a natureza química 

da memória e do 

pensamento?  (SWEEDLER, 

2016) 

Explicação Preditiva Características Exemplos de questões 

➢ Possibilita elaborar uma resposta, a partir de conhecimentos 

prévios sobre o comportamento de um determinado fenômeno, que 

venha a ocorrer em circunstâncias desconhecidas, ou que se 

espera que aconteça. (GILBERT et al. 1998); 

➢ Antecipa o comportamento de um fenômeno, quando submetido 

a determinadas condições, devendo ser baseado em modelos 

teóricos já conhecidos, mas que possibilite o avanço científico. 

(FIGUEIROA, 2006). 

✓ O que se espera que aconteça 

ao adicionar A em B? 

✓ Como se comportará o 

fenômeno sob a condição X? 

➢ Qual será principal utilização do 

petróleo com o uso sistemático das 

fontes de energias  renováveis? 

Explicação Intencional Características Exemplos de questões 

➢ Justificação de ações e/ou comportamentos. (MARTIN, 

1972); 

➢ Justifica a finalidade/relevância da investigação a ser 

desenvolvida em uma pesquisa sobre o fenômeno em questão, 

portanto, tem a finalidade de expressar os motivos de tal 

investigação. (AZEVEDO e SILVA, 2018); 

➢ Responde, por exemplo, à problemática de uma pesquisa de 

estudo. (AZEVEDO e SILVA, 2018). 

✓ Com que finalidade se investiga 

determinado fenômeno? 

➢ A aprendizagem baseada em 

problemas pode promover a 

interdisciplinaridade no ensino 

médio, a partir das aulas de 

química? (Santos, 2010). 

Explicação Genética Características Exemplos de questões 

➢ Explicar o funcionamento de algo (por ex: órgão e/ou instituição). 

(MARTIN, 1972); 

➢  É o encadeamento de etapas, onde cada passo é uma 

consequência do que já é conhecido, que ligam os eventos que 

aconteceram antes com os que acontecem depois. (KLIMOVSKY e 

HIDALGO, 1998: 73). 

✓ Qual o processo de 

funcionamento de tal fenômeno? 

➢  Como funciona o ciclo de 

Krebs? 

➢ Qual a sequência para montar o 

quebra-cabeça?  

Fonte: Autoria própria. 
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De acordo com Gilbert et al (1998), tanto na ciência quanto na educação 

científica “uma explicação é uma resposta promovida a uma questão específica” (p. 

83), pois um único tipo de explicação não é apropriado a todas circunstâncias e nem 

para todos os questionadores. O problema da definição de explicação passa a 

focalizar não apenas a resposta, mas também a relação entre a resposta produzida e 

a questão colocada. Os mesmos ressaltam que a validação de explicações, no 

contexto do ensino de Ciências pode depender do conteúdo pedagógico da explicação 

ou, até mesmo, do conhecimento que o professor tem sobre um determinado assunto, 

e considera a necessidade de critérios de validação de explicações sendo uma 

condição indispensável na educação científica. Portanto, mais que se considerar se 

as explicações em sala de aula são ou não científicas, deve-se considerar se são ou 

não adequadas, em termos dos critérios de adequação, coerência e relevância dos 

dados, e qualidade e coesão dos enunciados com relação às teorias e leis científicas 

(GILBERT et. al, 2000). Assim, em uma resposta apropriada, a explicação deve 

apresentar dados adequados e relevantes e o enunciado deve conter coerência e 

coesão entre os dados observados e os dados científicos, de modo a satisfazer o 

entendimento por parte de quem acolhe a explicação, podendo ser o próprio 

questionador. 

2.7  O critério de validação das explicações científicas 

A proposta da Inferência da Melhor Explicação (IME) de aceitar uma 

hipótese em função de ela apresentar uma melhor explicação da evidência frente a 

outra hipótese alternativa, leva em consideração alguns critérios, tais como: 

simplicidade, plausibilidade, consiliência, coerência, capacidade de analogia e menos 

ad hoc (hipótese que serve para explicar fenômenos pontuais). De modo geral 

construímos os critérios de validação ou avaliação da explicação baseados nas 

seguintes categorias apresentada na  

Figura 15. Os critérios de validação de explicações é uma condição 

indispensável na educação científica. Assim, buscaremos caracterizar os critérios de 

validação de explicações levando em consideração, os dados obtidos e observados 

pelos alunos, se estão em consonância com os dados verificados cientificamente, se 

possuem relação direta e exata, se são relevantes, e ainda levando em consideração 

sua relação de coerência textual. 
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Figura 14 – Fluxograma do Enunciado Explicativo  

 
Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 15 – Critérios de validação da Explicação Científico-Escolar 

 

 
 Fonte: Autoria própria. 
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  Tabela  4 – Rubrica do Enunciado Explicativo. 

 

 Explanandum  ➔ Pergunta:   

    

Enunciado Explicativo:   Nível do enunciado explicativo 

   
Apropriado: a explicação apresenta 
adequação e coerência entre os elementos 
empíricos e os teóricos, com os conceitos 
científicos aceitos atualmente, o enunciado 
é conciso.  

Inapropriado: apesar de apresentar um 
enunciado explicativo, pode apresentar 
termos adicionais indesejáveis ou não 
utilizar elementos adequados ao 
conhecimento científico que é solicitado no 
explanandum. 

Não explica: não apresenta os elementos 
coerentes ao enunciado explicativo ou não 
apresenta o próprio enunciado explicativo. 

Elementos empíricos 
(Elementos observáveis) 

Elementos teóricos 
(Conhecimentos científicos) 

Dados observado, evidências, dados 
apresentados... 

Conceitos, Leis, teorias, modelos... 

 

 
Fatores de coerência 

(Sentido lógico dos explanans) 
 

Adequado: os elementos empíricos e os elementos teóricos satisfazem a 

demanda do explanandum. 

Inadequados: os elementos empíricos e/ou elementos teóricos possuem termos 

inapropriados que não contempla completamente a demanda do explanandum; 

Conciso: enunciado sucinto, conceitos de amplo alcance e completo. 

Incompleto: enunciado sem sentido lógico ou sem apresentar causa e efeito. 

Prolixo: utiliza informação ad hoc e termos fora do contexto. 

 

 
Classificação do Enunciado Explicativo: 

  

  
 

Fonte: Autoria própria. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS E ANÁLISES 

Neste capítulo serão apresentadas as análises dos resultados obtidos em 

uma das etapas da aplicação da unidade didática. Nesta etapa avaliou-se o 

desempenho dos alunos referente aos enunciados explicativo, ao participar da 

atividade experimental concha de alumínio baseado na estratégia de ensino POE. 

Para tanto, seguiu-se as rubricas sinalizadas em nosso referencial teórico a fim 

classificar o enunciado explicativo.  

3.1. Apresentação e Análises dos dados  

Com a finalidade de analisar as explicações dos estudantes e o nível de 

coerência dessas explicações com o conhecimento científico foram analisados os 

dados obtidos durante o minicurso com a atividade experimental Concha de Alumínio 

mediante a estratégia de ensino POE, no qual os instrumentos de recolha de dados 

foram FICHAS DA POE. No entanto, o foco de analise desta pesquisa de delimitou na 

etapa da Explicação de acordo com a Figura 12. Assim, nesta etapa da atividade, os 

alunos se organizaram em grupos de três alunos, compondo um total de 3 grupos, em 

que lhes foram entregues os roteiros orientadores da atividade e a tabela de potencial 

de redução de alguns elementos. Desse modo, eles puderam debater os dados já 

obtidos nas etapas anteriores da previsão e da observação, além de consultar a tabela 

de potencial de redução, para elaborar a explicação científica sobre a questão 

(explanandum) posta na atividade experimental Concha de Alumínio. A apresentação 

da explicação foi dividida em duas partes, uma em grupo de forma oral para os demais 

participantes, e outra de forma individual, em que cada aluno apresentou sua 

explicação na Ficha da POE (EXPLICAÇÃO).  

Esta última etapa foi a utilizada para análise das explicações dos alunos 

focalizando os conceitos científicos que atualmente explicam tais fenômenos. Dessa 

forma, surgiu-se a necessidade de elaborar um espelho de resposta com os conceitos 

que a questão demanda, para nortear a qualificação das explicações dadas pelos 

alunos. Portanto, foi utilizado a rubrica proposta na tabela 04 e preenchido de modo a 

gerar a leitura dos critérios dos níveis de aceitação do enunciado explicativo. 
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Tabela  5 – Expectativa do Enunciado Explicativo Apropriado. 

 

 Explanandum  ➔ Pergunta: Qual a explicação científica para os fenômenos que ocorrem entre as soluções de Cloreto de Cobre, Cloreto de Cálcio, 
Cloreto de Magnésio e o Cloreto de Estanho com o Alumínio? 

 

   

Enunciado Explicativo (Gy/Ay): Conforme observado no experimento as soluções de CuCl2 e de SnCl2 reagem com o alumínio, inclusive a reação do 
cloreto de cobre é mais rápida do que a de cloreto de estanho, em ambas se verificou a corrosão do alumínio, e simultaneamente a eletrodeposição dos 
metais reduzidos a Cu0 e Sn0 em um processo exotérmico, enquanto que as soluções de CaCl2 e MgCl2 não sofrem alteração frente ao alumínio. Tais 
evidências podem ser confirmadas por meio dos Potenciais de Redução (Eº/V) dos íons utilizados, em que o EºRed dos metais envolvidos Sn+2 e Cu+2 é 
maior do que o EºRed do Alumínio (Al+3), sendo os potenciais: EºRed do Cu+2 é (+0,34V), EºRed do Sn+2 é (-0,14V), EºRed do Al é (-1,66V), EºRed do Mg+2 é (-
2,37V), e do EºRed do Ca+2 é (-2,87V). Dessa forma, os íons de cobre, seguido dos íons de estanho tem maior tendência de atrair elétrons do alumínio 
metálico, numa reação espontânea com ΔEº > 0. Enquanto que os íons cálcio e o magnésio, frente aos outros metais não possui essa capacidade de 
se reduzir, e consequentemente de oxidar o alumínio, permanecendo, portanto, na sua forma iônica Ca+2 e Mg+2. 

 

Elementos empíricos 

(Elementos observáveis) 

Dados observados e evidências: Conforme observado no experimento as soluções de CuCl2 e de SnCl2 reagem 
com o alumínio, inclusive a reação do cloreto de cobre é mais rápida do que a de cloreto de estanho, em ambas se 
verificou a corrosão do alumínio, e simultaneamente a eletrodeposição dos metais reduzidos a Cu0 e Sn0 em um 
processo exotérmico, enquanto que as soluções de CaCl2 e MgCl2 não sofrem alteração frente ao alumínio. 

Dados apresentados: Tais evidências podem ser confirmadas por meio dos Potenciais de Redução (Eº/V) dos íons 
utilizados, em que o EºRed dos metais envolvidos Sn+2 e Cu+2 é maior do que o EºRed do Alumínio (Al+3), sendo os 
potenciais: EºRed do Cu+2 é (+0,34V), EºRed do Sn+2 é (-0,14V), EºRed do Al é (-1,66V), EºRed do Mg+2 é (-2,37V), e do 
EºRed do Ca+2 é (-2,87V). 

 

Elementos teóricos 
(Conhecimentos científicos) 

Série de reatividade dos metais, cinética da reação, DDP, eletrodeposição, corrosão, potencial de redução. 
 

 

Fatores de coerência 

(Sentido lógico dos explanans) 

Adequado: os elementos empíricos e os elementos teóricos satisfazem a demanda do explanandum. 

Conciso: enunciado sucinto, conceitos de amplo alcance e completo. 
 

Classificação do Enunciado Explicativo: 
Apropriado: a explicação apresenta adequação e coerência entre os elementos empíricos e os 
teóricos, com os conceitos científicos aceitos atualmente, o enunciado explicativo é conciso (não 
necessita de informação adicional) e é compreensível. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela  6 –  Expectativa do Enunciado Explicativo Inapropriado. 

 

 Explanandum  ➔ Pergunta: Qual a explicação científica para os fenômenos que ocorrem entre as soluções de Cloreto de Cobre, Cloreto de Cálcio, 
Cloreto de Magnésio e o Cloreto de Estanho, com o Alumínio? 

 

   

Enunciado Explicativo (Gy/Ax):  Como visto no experimento as soluções de SnCl2 e CuCl2 foram as que ocorreram a reação com o alumínio levando 
a oxidação o alumínio, de Al0   ➔   Al+3, é porque o potencial de oxidação do alumínio é menor do que os do Sn e Cu. Já no caso das soluções de CaCl2 
e MgCl2 já não houve reação porque o potencial de oxidação do alumínio é maior do que o do Ca e Mg. Pode-se verificar teoricamente que as reações 
com SnCl2 e CuCl2 ocorreram, pois seu processo de decaimento radioativo favorece a entalpia ΔH>0 o que torna a reação espontânea.  

 

Elementos empíricos 

(Elementos observáveis) 

Evidências: Como visto no experimento as soluções de SnCl2 e CuCl2 foram as que ocorreram a reação com o 
alumínio levando a oxidação o alumínio, de Al0   ➔   Al+3, é porque o potencial de oxidação do alumínio é menor do 
que os do Sn e Cu. Já no caso das soluções de CaCl2 e MgCl2 já não houve reação porque o potencial de oxidação 
do alumínio é maior do que o do Ca e Mg. 
Dados: a entalpia ΔH>0 

 

Elementos teóricos 

(Conhecimentos científicos) 

Conceitos: potencial de oxidação, decaimento radioativo, entalpia.  

 

Fatores de coerência 

(Sentido lógico dos explanans) 

Inadequado: os elementos empíricos e/ou elementos teóricos possuem termos inapropriados que não 
contempla completamente a demanda do explanandum. 

 

Classificação do Enunciado Explicativo: 
Inapropriado: apesar de apresentar um enunciado explicativo, pode apresentar termos adicionais 
indesejáveis ou não utilizar elementos adequados ao conhecimento científico que é solicitado no 
explanandum. 

 

Fonte: Autoria própria.  
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Tabela  7 – Expectativa do Enunciado Explicativo que Não Explica. 

 

 Explanandum  ➔ Pergunta: Qual a explicação científica para os fenômenos que ocorrem entre as soluções de Cloreto de Cobre, Cloreto de Cálcio, 
Cloreto de Magnésio e o Cloreto de Estanho, com o Alumínio? 

 

   

Enunciado Explicativo: (Gy/Aw): O alumínio não reage com as soluções de CaCl2 e MgCl2, só as soluções de SnCl2 e CuCl2.  

 

Elementos empíricos 

(Elementos observáveis) 

Evidências: O alumínio não reage com as soluções de CaCl2 e MgCl2, só as soluções de SnCl2 e CuCl2. 
Dados:  

 

Elementos teóricos 

(Conhecimentos científicos) 

Conceitos: 

 

Fatores de coerência 

(Sentido lógico dos explanans) 

Inadequados: os elementos empíricos e/ou elementos teóricos possuem termos inapropriados que não 
contempla completamente a demanda do explanandum; 

Incompleto: enunciado sem sentido lógico ou sem apresentar causa e efeito. 

 

Classificação do Enunciado Explicativo: 
Não explica: não apresenta os elementos coerentes ao enunciado explicativo ou não apresenta o 
próprio enunciado explicativo. 

 

Fonte: Autoria própria.  
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Figura 16 – Atividade Experimental P.O.E. – Concha de Alumínio  

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 17 – Ficha POE. – Explicar, Componente G3/A9.  

 

Fonte: Autoria própria. 

As análises dos resultados da explicação se deram, portanto, a partir das 

Ficha POE. – Explicar, como mostram as tabelas de análises seguintes, referentes 

aos componentes de cada grupo, identificados por Gn/An (grupo que participa, e sua 

identificação).
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Tabela  8 – Análise do Enunciado Explicativo do componente G1/A1. 

 

 Explanandum  ➔ Pergunta: Qual a explicação científica para os fenômenos que ocorrem entre as soluções de Cloreto de Cobre, Cloreto de Cálcio, 
Cloreto de Magnésio e o Cloreto de Estanho, com o Alumínio? 

 

   

Enunciado Explicativo (G1/A1): Nos béqueres com as soluções de CaCl2 e MgCl2 as reações não ocorreram devido a estes possuírem potencial de 
redução menor que o alumínio. Já no béquer com solução SnCl2 ocorre, pois Eº Sn > Eº Al ocorrendo a oxidação de Al0   ➔   Al+3  e a redução de Sn2+   
➔   Sn0 observado pela eletrodeposição do estanho e a corrosão do material de alumínio, o mesmo ocorre com a solução de cobre, porém a reação é 
mais rápida devido ao ΔE ser maior.     

 

Elementos empíricos 

(Elementos observáveis) 

Evidências: no béquer com solução SnCl2 ocorre, pois Eº Sn > Eº Al ocorrendo a oxidação de Al0   ➔   Al+3  e a 
redução de Sn2+   ➔   Sn0 observado pela eletrodeposição do estanho e a corrosão do material de alumínio, o mesmo 
ocorre com a solução de cobre, porém a reação é mais rápida devido ao ΔE ser maior.     

 

Elementos teóricos 

(Conhecimentos científicos) 

Conceito: ΔE de redução 

 

Fatores de coerência 

(Sentido lógico dos explanans) 

Adequado: os elementos empíricos e os elementos teóricos satisfazem a demanda do explanandum. 
Conciso: enunciado sucinto, conceitos de amplo alcance e completo. 

 

Classificação do Enunciado Explicativo: 
Apropriado: a explicação apresenta adequação e coerência entre os elementos empíricos e os teóricos, 
com os conceitos científicos aceitos atualmente, o enunciado é conciso.  

 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela  9 – Análise do Enunciado Explicativo do componente G1/A2. 

 

 Explanandum  ➔ Pergunta: Qual a explicação científica para os fenômenos que ocorrem entre as soluções de Cloreto de Cobre, Cloreto de Cálcio, 
Cloreto de Magnésio e o Cloreto de Estanho, com o Alumínio? 

 

   

Enunciado Explicativo (G1/A2): A explicação pode ser apoiada utilizando-se conceitos de eletroquímica, como a série de reatividade dos metais, por 
exemplo, nas soluções que reagiram com o alumínio (SnCl2 e CuCl2) pode-se evidenciar pelos valores de referenciais do potencial de redução, em que 
ambos, estanho e cobre, possuem tais valores maiores que o do próprio alumínio, garantindo assim que a reação ocorrerá. Outro dado importante que 
pode ser retirado, é o tempo da reação, ou seja, a cinética, em que no caso do cobre, como a ddp de redução eram muito diferentes, deu celeridade à 
reação, enquanto que na do estanho, precisou de uns minutos a mais para se concretizar. 

 

Elementos empíricos 

(Elementos observáveis) 

Evidências: nas soluções que reagiram com o alumínio (SnCl2 e CuCl2) pode-se evidenciar pelos valores de 
referenciais do potencial de redução, em que ambos, estanho e cobre, possuem tais valores maiores que o do próprio 
alumínio... O tempo da reação, ou seja, a cinética, em que no caso do cobre, como a ddp de redução eram muito 
diferentes, deu celeridade à reação, enquanto que na do estanho, precisou de uns minutos a mais para se concretizar. 

 

Elementos teóricos 

(Conhecimentos científicos) 

Conceitos: série de reatividade dos metais. Cinética da Reação. DDP. 

 

Fatores de coerência 

(Sentido lógico dos explanans) 

Adequado: os elementos empíricos e os elementos teóricos satisfazem a demanda do explanandum. 

Conciso: enunciado sucinto, conceitos de amplo alcance e completo. 

 

Classificação do Enunciado Explicativo: 
Apropriado: a explicação apresenta adequação e coerência entre os elementos empíricos e os 
teóricos, com os conceitos científicos aceitos atualmente, o enunciado explicativo é conciso (não 
necessita de informação adicional) e é compreensível. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela  10 –  Análise do Enunciado Explicativo do componente G1/A3. 

 

 Explanandum  ➔ Pergunta: Qual a explicação científica para os fenômenos que ocorrem entre as soluções de Cloreto de Cobre, Cloreto de Cálcio, 
Cloreto de Magnésio e o Cloreto de Estanho, com o Alumínio? 

 

   

Enunciado Explicativo (G1/A3):  CaCl2: a reação não ocorreu, pois o EºRed do Ca é muito inferior ao do Al, portanto o Ca permanece na forma de CaCl2 
e o Al permanece na forma de Al0. 
SnCl2: a reação ocorreu, pois o Sn possui o EºRed muito superior ao do Al, assim o Al0 passa para o Al+3 e Sn+2 passa para Snl0. 
MgCl2: a reação não ocorreu, pois o Mg possui o EºRed inferior ao do Al, então Al continua na sua forma de Al0 e o Mg continua na sua forma Mg+2. 
CuCl2: a reação ocorreu, pois o Cu possui o EºRed maior do que o do Al, que passou a ser Al+3 e o Cu passou a ser Cu+2. 

 

Elementos empíricos 

(Elementos observáveis) 

Dados: Al permanece na forma de Al0 e Mg continua na sua forma Mg+2.  Al0 passa para o Al+3 e Sn+2 passa para Snl0. 

Evidências: oxidação do Al e do Sn, e permanência do Mg e Ca na forma oxidada (não reagiu) 

 

Elementos teóricos 

(Conhecimentos científicos) 

Conceito: potencial de redução EºRed. 

 

 

Fatores de coerência 

(Sentido lógico dos explanans) 

Adequado: os elementos empíricos e os elementos teóricos satisfazem a demanda do explanandum. 

Conciso: enunciado sucinto, conceitos de amplo alcance e completo. 

 

Classificação do Enunciado Explicativo: 
Apropriado: a explicação apresenta adequação e coerência entre os elementos empíricos e os 
teóricos, com os conceitos científicos aceitos atualmente, o enunciado explicativo é conciso (não 
necessita de informação adicional) e é compreensível. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela  11 –  Análise do Enunciado Explicativo do componente G2/A4. 

 

 Explanandum  ➔ Pergunta: Qual a explicação científica para os fenômenos que ocorrem entre as soluções de Cloreto de Cobre, Cloreto de Cálcio, 
Cloreto de Magnésio e o Cloreto de Estanho, com o Alumínio? 

 

   

Enunciado Explicativo (G2/A4): os compostos salinos perder elétrons rompendo a ligação iônica, de modo a oxidar o alumínio, pode-se observar pela 
ferrugem de cobre que é gerada pela eletrodeposição do cobre metálico, os sais de cálcio e magnésio não reagiram porque o potencial de redução dos 
dois é maior que o do cobre e do alumínio. 

 

Elementos empíricos 

(Elementos observáveis) 
Evidências: ferrugem de cobre que é gerada pela eletrodeposição do cobre metálico. Os sais de cálcio e magnésio 
não reagiram porque o potencial de redução dos dois é maior que o do cobre e do alumínio. 

 

Elementos teóricos 

(Conhecimentos científicos) 
Conceito: Ligação iônica, eletrodeposição, potencial de redução. 

 

Fatores de coerência 

(Sentido lógico dos explanans) 

Inadequados: os elementos empíricos e/ou elementos teóricos possuem termos inapropriados que não 
contemplam a demanda do explanandum. 
Incompleto: enunciado sem sentido lógico ou sem apresentar causa e efeito. 

 

Classificação do Enunciado Explicativo: 
Inapropriado: apesar de apresentar um enunciado explicativo, pode apresentar termos adicionais 
indesejáveis ou não utilizar elementos adequados ao conhecimento científico que é solicitado no 
explanandum. 

 

Fonte: Autoria própria.  
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Tabela  12 – Análise do Enunciado Explicativo do componente G2/A5. 

 

 Explanandum  ➔ Pergunta: Qual a explicação científica para os fenômenos que ocorrem entre as soluções de Cloreto de Cobre, Cloreto de Cálcio, 
Cloreto de Magnésio e o Cloreto de Estanho com o Alumínio? 

 

   

Enunciado Explicativo (G2/A5): As reações irão ocorrer se o ΔEº da reação for maior que 0. Isso ocorrerá se os potenciais de redução dos íons forem 
superiores ao do alumínio, dessa forma esse poderá ser oxidado por aqueles. Ao analisarmos a tabela de potenciais padrão, iremos perceber que 
apenas Cu+2 e Sn+2 possuem potencial superior ao do alumínio, dessa forma essas reações irão ocorrer. Enquanto que os potenciais de redução do 
Ca+2 e do Mg+2 são menores, portanto não reagem com o alumínio. 

 

Elementos empíricos 

(Elementos observáveis) 

Dados: o ΔEº da reação for maior que 0. Ao analisarmos a tabela de potenciais padrão, iremos perceber que apenas 
Cu+2 e Sn+2 possuem potencial superior ao do alumínio, dessa forma essas reações irão ocorrer. Os potenciais de 
redução do Ca+2 e do Mg+2 são menores, portanto não reagem com o alumínio. 

 

Elementos teóricos 

(Conhecimentos científicos) 

Teorias: Potencial de Redução. 

 

Fatores de coerência 

(Sentido lógico dos explanans) 

Adequado: os elementos empíricos e os elementos teóricos satisfazem a demanda do explanandum. 

Conciso: enunciado sucinto, conceitos de amplo alcance e completo. 

 

Classificação do Enunciado Explicativo: 
Apropriado: a explicação apresenta adequação e coerência entre os elementos empíricos e os 
teóricos, com os conceitos científicos aceitos atualmente, o enunciado explicativo é conciso (não 
necessita de informação adicional) e é compreensível. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela  13 –  Análise do Enunciado Explicativo do componente G2/A6. 

 

 Explanandum  ➔ Pergunta: Qual a explicação científica para os fenômenos que ocorrem entre as soluções de Cloreto de Cobre, Cloreto de Cálcio, 
Cloreto de Magnésio e o Cloreto de Estanho, com o Alumínio? 

 

   

Enunciado Explicativo (G2/A6): o papel de alumínio oxida com os cloretos de cobre e estanho, e nada ocorre com o cálcio e magnésio. 

 

Elementos empíricos 

(Elementos observáveis) 

Evidências: o papel de alumínio oxida com os cloretos de cobre e estanho, e nada ocorre com o cálcio e magnésio 

 

Elementos teóricos 

(Conhecimentos científicos) 

Conceito:  

 

 

Fatores de coerência 

(Sentido lógico dos explanans) 

Inadequados: os elementos empíricos e/ou elementos teóricos possuem termos inapropriados que não 
contemplam a demanda do explanandum. 
Incompleto: enunciado sem sentido lógico ou sem apresentar causa e efeito. 

 

Classificação do Enunciado Explicativo: 
Não explica: não apresenta os elementos coerentes ao enunciado explicativo ou não apresenta o 
próprio enunciado explicativo. 

 

Fonte: Autoria própria.  
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Tabela  14 – Análise do Enunciado Explicativo do componente G3/A7. 

  

 Explanandum  ➔ Pergunta: Qual a explicação científica para os fenômenos que ocorrem entre as soluções de Cloreto de Cobre, Cloreto de Cálcio, 
Cloreto de Magnésio e o Cloreto de Estanho com o Alumínio? 

 

    

Enunciado Explicativo (G2/A6):  
1. Al0 + Ca+2 ➔ Não ocorre reação. Para que ocorra reação química é preciso que o potencial elétrico do elemento que irá receber o elétron seja 
maior que o do elemento que doa esse elétron, e neste caso, o potencial elétrico do cálcio é bem menor que o do alumínio. ERed Ca

+2
 é (-2,17V) e . ERed 

Al é (-1,66V). 
2. Al0 + Sn+2 ➔ Al+3 + Sn0. A reação ocorre, pois  o potencial elétrico do estanho é maior que o do alumínio, assim ele consegue receber os elétrons 
que são fornecidos pelo alumínio. Neste caso ocorreu uma eletrodeposição do estanho e a corrosão do alumínio. ERed Sn = -0,14V. 
3. Al0 + Cu+2 ➔ Al+3 + Cu0 Ocorre reação pois o potencial do cobre é maior que o do alumínio, ERed Cu

2+ = +0,34V; Ocorreu a oxidação do alumínio. A 
reação ocorreu mais rápida que a com Sn, pois a diferença de potencial é bem maior.   

 Al0 + Mg+2 ➔ Não reage. O potencial elétrico do magnésio é bem menor que o do alumínio, por isso a reação não ocorreu. 
 

Elementos empíricos 

(Elementos observáveis) 

Evidências: Al0 + Ca+2 ➔ Não ocorre reação. Al0 + Sn+2 ➔ Al+3 + Sn0. A reação ocorre. Al0 + Cu+2 ➔ Al+3 + Cu0 Ocorre 
reação. Al0 + Mg+2 ➔ Não reage. 
Dados: . ERed Ca

+2
 é (-2,17V), ERed Sn

+2
  = -0,14V. ERed Cu

2+ = +0,34V e . ERed Al é (-1,66V). 

 
  

Elementos teóricos 

(Conhecimentos científicos) 

Conceito: potencial elétrico, potencial de redução ERed 

 

Fatores de coerência 

(Sentido lógico dos explanans) 

Adequado: os elementos empíricos e os elementos teóricos satisfazem a demanda do explanandum. 

Enunciado conciso: enunciado sucinto, conceitos de amplo alcance e completo. 
 

Classificação do Enunciado Explicativo: 

Apropriado: a explicação apresenta adequação e coerência entre os elementos empíricos e os 
teóricos, com os conceitos científicos aceitos atualmente, o enunciado explicativo é conciso (não 
necessita de informação adicional) e é compreensível. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela  15 – Análise do Enunciado Explicativo do componente G3/A8. 

 

 Explanandum  ➔ Pergunta: Qual a explicação científica para os fenômenos que ocorrem entre as soluções de Cloreto de Cobre, Cloreto de Cálcio, 
Cloreto de Magnésio e o Cloreto de Estanho com o Alumínio? 

 

   

Enunciado Explicativo: (G3/A8): As soluções de SnCl2 e CuCl2 foram as que ocorreram a reação. Isso pode ser explicado de acordo com o potencial 
de redução dos metais envolvidos. No caso, para ocorrer a oxidação o alumínio, de Al0   ➔   Al+3, é porque o potencial de redução do alumínio é menor 
do que os do Sn e Cu, e desta forma o Al perdeu elétrons, oxidando-se. No caso das soluções de CaCl2 e MgCl2 já não houve reação porque o potencial 
de redução do alumínio é maior do que o do Ca e Mg. As reações ocorrem de acordo com a eletropositividade de cada metal, seus potenciais de redução 
e suas diferenças. Considerando que o potencial de redução do alumínio – metal usado no experimento – é menor que o do Cu, haverá reação 
espontânea. O estanho também tem essa característica, porém a diferença é menor, fazendo com que a reação demore mais para ocorrer. Já no caso 
dos metais que estão acima do alumínio na tabela que constam os valores de potenciais de redução, não ocorrerá reação. Podemos analisar também 
pela variação de potenciais de redução. 

 

Elementos empíricos 

(Elementos observáveis) 

Evidências: o Al perdeu elétrons, oxidando-se. No caso das soluções de CaCl2 e MgCl2 já não houve reação porque 
o potencial de redução do alumínio é maior do que o do Ca e Mg. 

 

Elementos teóricos 

(Conhecimentos científicos) 

Conceito: o potencial de redução dos metais envolvidos.  

 

Fatores de coerência 

(Sentido lógico dos explanans) 

Adequado: os elementos empíricos e os elementos teóricos satisfazem a demanda do explanandum. 

Enunciado conciso: enunciado sucinto, conceitos de amplo alcance e completo. 

 

Classificação do Enunciado Explicativo: 
Apropriado: a explicação apresenta adequação e coerência entre os elementos empíricos e os 
teóricos, com os conceitos científicos aceitos atualmente, o enunciado explicativo é conciso (não 
necessita de informação adicional) e é compreensível. 

 

Fonte: Autoria própria.  
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Tabela  16 –  Análise do Enunciado Explicativo do componente G3/A9. 

 

 Explanandum  ➔ Pergunta: Qual a explicação científica para os fenômenos que ocorrem entre as soluções de Cloreto de Cobre, Cloreto de Cálcio, 
Cloreto de Magnésio e o Cloreto de Estanho com o Alumínio? 

 

   

Enunciado Explicativo (G3/A9): existe, em cada elemento química na tabela periódica, uma propriedade relativa à capacidade de perder elétrons. 
Portanto, cada elemento tem uma reatividade característica. Contudo, ao entrar em contato com diferentes substâncias, essa característica pode variar, 
visto que o meio reacional mudou. No experimento proposto, o metal em comum é o alumínio, o qual tem um potencial de se oxidar muito alto: EOxid.Al é 
(1,66V). Como o estanho e o cobre tem potencial de oxidação menor que do alumínio, EOxid.Sn

+2é (0,14V) e EOxid.Cu
+2é (-0,34V), respectivamente, estes 

irão reagir com o alumínio, retirando elétrons deste para então passarem à forma reduzida. Já os compostos Mg e Ca, tem potenciais de oxidação mais 
altos que o alumínio, EOxid.Mg= 2,37V e EOxid.Ca= 2,87V. Logo, estes preferem estar na forma oxidada e não sofrerem redução frente ao alumínio. 

 

Elementos empíricos 

(Elementos observáveis) 

Dados: EOxid. Al é (1,66V), EOxid. Sn
+2 é (0,14V) e EOxid.Cu

+2 é (-0,34V),  EOxid. Mg= 2,37V e EOxid.Ca= 2,87V.  

 

 

Elementos teóricos 

(Conhecimentos científicos) 

Teorias: estes irão reagir com o alumínio, retirando elétrons deste para então passarem à forma reduzida. Estes 
preferem estar na forma oxidada e não sofrerem redução frente ao alumínio. 

Conceito: o potencial de oxidação, reatividade. 

 

Fatores de coerência 

(Sentido lógico dos explanans) 

Adequado: os elementos empíricos e os elementos teóricos satisfazem a demanda do explanandum. 

Enunciado conciso: enunciado sucinto, conceitos de amplo alcance e completo. 

 

Classificação do Enunciado Explicativo: 
Apropriado: a explicação apresenta adequação e coerência entre os elementos empíricos e os 
teóricos, com os conceitos científicos aceitos atualmente, o enunciado explicativo é conciso (não 
necessita de informação adicional) e é compreensível. 

 

Fonte: Autoria própria.



75 

 

Diante dos resultados verifica-se que dos nove integrantes que 

participaram da atividade, sete apresentaram uma explicação apropriada para o 

questionamento, apresentando conceitos, evidências e conteúdo teórico pertinentes 

à abrangência da questão. No entanto, dois integrantes, que por sinal foram do 

mesmo grupo, não apresentaram uma explicação satisfatória em termos de uma boa 

explicação. 

Nos casos de enunciados explicativos classificados como apropriados, 

verificou-se a aparição de Elementos Empíricos (elementos observáveis) como 

evidências e dados observados, os quais podemos lê-los abaixo:  

• G1/A1: (...observado pela eletrodeposição do estanho e a corrosão do 

material de alumínio, o mesmo ocorre com a solução de cobre, porém a 

reação é mais rápida...); 

• G2/A2: (...o tempo da reação, ou seja, a cinética, em que no caso do cobre, 

como a ddp de redução eram muito diferentes, deu celeridade à reação, 

enquanto que na do estanho, precisou de uns minutos a mais para se 

concretizar.); 

• G2/A5: (...o ΔEº da reação for maior que 0. Ao analisarmos a tabela de 

potenciais padrão, iremos perceber que apenas Cu+2 e Sn+2 possuem 

potencial superior ao do alumínio, dessa forma essas reações irão ocorrer. 

os potenciais de redução do Ca+2 e do Mg+2 são menores, portanto não 

reagem com o alumínio...); 

• G3/A7: (...  Al0 + Ca+2 ➔ Não ocorre reação. Al0 + Sn+2 ➔ Al+3 + Sn0. A 

reação ocorre. Al0 + Cu+2 ➔ Al+3 + Cu0 Ocorre reação. Al0 + Mg+2 ➔ Não 

reage..., ... ERed Ca
+2

 é (-2,17V), ERed Sn
+2

  = -0,14V. ERed Cu
2+ = +0,34V e . ERed 

Al é (-1,66V)...); 

• G3/A8: (...o Al perdeu elétrons, oxidando-se. No caso das soluções de 

CaCl2 e MgCl2 já não houve reação porque o potencial de redução do 

alumínio é maior do que o do Ca e Mg.  ...); 

• G3/A9: (...Dados: EOxid. Al é (1,66V), EOxid. Sn
+2 é (0,14V) e EOxid.Cu

+2 é (-

0,34V),  EOxid. Mg= 2,37V e EOxid.Ca= 2,87V...); 
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Bem como os elementos teóricos (Conhecimentos científicos: Conceitos e 

teorias): 

• G1/A1; G1/A3; G3/A7; G3/A8; G3/A9: (...ΔE de redução...); 

• G1/A2: (...série de reatividade dos metais. Cinética da Reação. DDP...); 

• G2/A4: (...Ligação iônica, eletrodeposição, potencial de redução.  ...); 

• G3/A9: (...Teorias: estes irão reagir com o alumínio, retirando elétrons deste 

para então passarem à forma reduzida. Estes preferem estar na forma 

oxidada e não sofrerem redução frente ao alumínio. 

 Com isso, é possível analisar que tais elementos observáveis e teóricos 

têm relação direta com o explanandum que trata justamente de reatividade dos metais 

e diferença nos potenciais de redução. Dessa forma podemos classificar os elementos 

de coerência como: Adequado, quando os elementos empíricos e os elementos 

teóricos satisfazem a demanda do explanandum; e em alguns casos conciso, pois 

o enunciado é sucinto, possui conceitos de amplo alcance e completo. 

No caso dos enunciados explicativos classificados como inapropriado, 

que apesar de apresentar um enunciado explicativo, pode apresentar termos 

adicionais indesejáveis ou não utilizar elementos adequados ao conhecimento 

científico que é solicitado no explanandum. Podemos constatar que alguns integrantes 

emitiram seus enunciados explicativos com essas características. 

Ao analisar o componente G2/A4, podemos verificar que os elementos 

empíricos (elementos observáveis): ...ferrugem de cobre que é gerada pela 

eletrodeposição do cobre metálico. Os sais de cálcio e magnésio não reagiram porque 

o potencial de redução dos dois é maior que o do cobre e do alumínio. ... apesar dos 

elementos teóricos ter uma relação direta com os conceitos solicitados no 

explanandum, os termos usados nos elementos empíricos justificam a classificação 

do enunciado explicativo em inapropriado, por apresentar termos adicionais 

indesejáveis sem sentido lógico ou sem relação causa e efeito com os fenômenos 

químicos surgidos no experimento. 

Já em relação ao componente G2/A6 apresentou um enunciado explicativo 

incompleto, pois apenas colocou as evidências como: o papel de alumínio oxida com 

os cloretos de cobre e estanho, e nada ocorre com o cálcio e magnésio. Sem 
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apresentar nenhum conceito ou lei que justifique o explanandum, assim sua 

classificação foi tida como inapropriada.  

Por último não foi classificado nenhum enunciado como NÃO EXPLICA, 

apesar do componente G2/A6 colocar um enunciado simples sem relação com as 

teorias, sendo suscetível à classificação como Não Explica. Não foi classificada como 

tal, pois apresentou uma evidência da reação que tem uma relação de causa e efeito.  

Figura 18 – Etapa da Explicação em Grupo. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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CAPÍTULO 4: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma pesquisa é um processo de construção do conhecimento que tem, como 

uma das metas, gerar novos conhecimentos ou corroborar com algum conhecimento 

pré-existente. É um processo de aprendizagem, tanto do pesquisador que a realiza 

quanto da sociedade na qual está se desenvolvendo. Sabemos que há ainda um 

amplo espaço de pesquisas e reflexões que possam contribuir para a prática 

discursiva e prática do professor em sala de aula, especialmente quando se trata da 

explicação. Todavia, embora concordemos que há ainda muito a questionar, 

acreditamos que nosso estudo trouxe contribuições relevantes para a atividade 

docente, bem como acreditamos que o produto educacional desenvolvido pode ser 

utilizado como ferramenta de ensino e de abordagem de conceitos científicos em 

aulas de ciências.  

A primeira contribuição que trazemos é o conceito de explicação científico-

escolar construído a partir de um longo debate filosófico, epistemológico e didático, o 

qual nos fez compreender o que é explicação como prática discursiva do professor do 

ensino de Ciências é um tema fundamental para o desenvolvimento de sua prática 

educativa e da aprendizagem de conceitos científicos pelos alunos.  

A pesquisa, neste trabalho, sobre as habilidades cognitivo-linguísticas da 

predição, observação e explicação, se mostrou um campo amplo como veículo para 

o desenvolvimento e planejamento de ações de ensino-aprendizagem. Em especial, 

por meio da estratégia de ensino P.O.E foi possível analisar as explicações dos alunos 

quanto aos fenômenos eletroquímicos que emergiu da atividade. 

Foi considerada apenas a etapa da explicação para a analises dos dados, 

no entanto reconhecemos que as demais etapas da POE são de grande importância 

para se mensurar a evolução conceitual dos estudantes, apesar de não ser, nesse 

momento, o objetivo maior deste trabalho, mas que pode inclusive ser retomado em 

pesquisas futuras. Consideramos ainda que os referenciais teóricos sobre explicação 

científica estão em discussão e construção, de modo que não é intensão deste 

trabalho esgotar a discussão sobre o tema, apenas realizar uma explanação sobre os 

referenciais que tratam de tal conceito.  
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Em termos de analises das explicações científica escolares, conforme a 

rubrica e os critérios de validação do enunciado explicativo, proposto e baseado em 

um sólido referencial teórico, pode-se verificar que os grupos apresentaram uma boa 

explicação quando a abordagem dos conceitos pertinentes aos fenômenos 

estudados. Vale ressaltar que a perspectiva acolhida para a pesquisa foi a direcionada 

mais para a lógica, no entanto, é possível vislumbrar horizontes de pesquisa ligada 

também á pragmática e retórica para abordar o discurso e a explicação científico-

escolar, conforme o contexto.   

O produto educacional gerado a partir desta pesquisa tem um grande 

potencial para expor os alunos a autoavaliação uma vez que os colocam a comparar 

suas próprias explicações nas etapas da POE, verificando as hipóteses iniciais com 

as hipóteses finais ao longo da atividade. Para o professor é interessante, pois o 

mesmo pode abordar várias perspectivas em termos de conhecimentos conceituais, 

procedimentais e atitudinais. E ainda, poder trabalhar as concepções alternativas, a 

elaboração das hipóteses, o acompanhamento dos modelos mentais etc. Por uma 

questão de recorte da pesquisa, optou-se por analisar a etapa da Explicação Científica 

Escolar, o que não impede o professor ao aplicar esta atividade de focalizar em outras 

perspectivas de ensino. 
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APRESENTAÇÃO 

Caro(a) Professor(a), este “Manual” é o resultado do trabalho de 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Naturais e Matemática  do 

PPGECNM da UFRN, que tem por finalidade a divulgação de uma proposta de 

ensino para aulas experimentais em química, auxiliando na mediação de conceitos 

científicos nos níveis de ensino básico e superior em química, por meio de 

movimentos interacionais-discursivos. Está estruturado para ser aplicado tanto no 

Ensino Médio, quanto em turmas de Ensino Superior, tendo como objetivo 

principal – dentro da perspectiva da produção, comunicação e avaliação do 

conhecimento científico – promover a habilidade cognitivo-linguística de explicar 

(da qual decorrem outras operações de pensamento, como: predizer, observar, 

definir, comparar, dentre outros), utilizando a estratégia de ensino POE (Predizer–

Observar–Explicar). 

Para tanto, produzimos e 

apresentamos no corpo do texto, uma 

atividade experimental intitulada 

Concha de Alumínio (que trabalha 

reações de oxirredução abordando 

conceitos em eletroquímica). Esta 

atividade é baseada na estratégia de 

ensino POE, a qual discorreremos 

mais adiante, e serve como veículo 

para que os alunos possam não apenas expressar seus 

conhecimentos prévios sobre o conteúdo, mas também possam 

construí-los, visto que alguns autores atuais como (FIGUEIROA, 

2007; EDER e ADÚRIZ-BRAVO, 2008; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 

2010; XIMENEZ, 2010; LIRA, 2010; NÚÑEZ e RAMALHO, 2015; 

AZEVEDO e SILVA, 2018) nos têm mostrado a importância do 

envolvimento dos alunos na construção, comunicação e avaliação do 

conhecimento científico-escolar para sua aprendizagem nos 

conceitos em ciências naturais.  

Porém, antes de ter contato com a atividade 

experimental e as etapas da POE, é importante que o 

professor tenha conhecimento de alguns conceitos 

utilizados neste trabalho, como habilidades 

cognitivo-linguísticas, modelos explicativos, tipologia 

da explicação e enunciado explicativo.  

Parte do conteúdo conceitual deste trabalho 

pode ser apreendido nos artigos publicados na revista 

EDUCITEC e nos Anais do I Congresso Nacional e 

IV Seminário Internacional – Argumentação na 

Escola apresentado pelos próprios autores. 
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CAPÍTULO 1: CONCEITOS GERAIS 

 

1.1 HABILIDADES COGNITIVO-LINGUÍSTICAS 

As habilidades cognitivo-linguísticas estão na base das 

operações que geram aprendizagem, visto que ao produzir ou 

compreender um texto científico – seja ele oral ou escrito – deve ocorrer 

a apropriação da linguagem que aquele campo da ciência produz e é 

produzido constantemente. Desse modo as habilidades de pensamento, 

essenciais para a aprendizagem dos alunos, estão alicerçadas na 

compreensão, na produção e na comunicação desses conhecimentos, 

expressos pelos gêneros linguísticos orais ou escritos. 

Para a compreensão e 

produção do conhecimento 

científico nas Ciências 

Naturais (ou Química), o aluno 

de forma individual ou 

colaborativa utiliza operações de 

pensamento, tais como: identificar, 

comparar, observar, prever, hipotetizar, 

coletar dados, combinar variáveis para 

então gerar suas conclusões. No entanto, 

para a evolução conceitual é importante a 

exposição desse conhecimento gerado, por meio da produção e 

comunicação dos gêneros linguísticos, em especial nas ciências 

naturais da explicação e argumentação. 

As habilidades cognitivo-linguísticas, 
denominadas por Jorba (2000), são aquelas 
ativadas para produzir diferentes tipologias 
textuais, como: descrever, resumir, definir, 
explicar, justificar e argumentar, não sendo 
específico apenas da área linguística, mas que 
são transversais e devem ser abordadas em 
diversas áreas do currículo. 
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Figura 19 – Habilidades Cognitivo-Linguística. 

 

Fonte: Adaptado de Sanmartí, Izquierdo e García (1999). 
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1.1.1 Habilidades Cognitivo-Linguísticas (Predizer) 

 

A operação de pensamento da 

predição está associada a 

possibilidade de antecipar o 

comportamento de um fenômeno com 

base em conhecimentos prévios 

relacionados aos eventos que ainda 

não ocorreram, mas que podem ser  

 

 

 

 

 

explicados antes que aconteçam. 

Portanto, para os processos 

cognitivos de prever e predizer são 

necessários conhecimentos prévios 

baseados em dados, fatos, eventos, 

fenômenos, enunciados, observações, 

experiências, dentre outros objetos 

tangíveis e abstratos, que fazem 

parte dos aspectos culturais de cada 

indivíduo. E que podem ativar 

operações do pensamento, tais como: 

comparar, observar, classificar, 

interpretar, buscar suposições, 

levantar hipóteses.

1.1.2 Habilidades Cognitivo-Linguísticas (Observar) 

A habilidade cognitiva 

de observar envolve operações do 

pensamento como: vigiar, 

procurar, identificar, notar e 

perceber. Sánchez (1995) destaca 

que a observação é um processo 

mental de fixar a atenção em uma 

pessoa, objeto, evento ou 

situação, a fim de identificar suas 

características e elaborar uma 

representação mental com tais informações, de modo que sejam úteis e recuperáveis no 

momento desejado.  

 

Para se ter atenção no ato de observar, o aluno 

deve ter um propósito, como: o que observar, como 

observar e quando observar. A observação é ponto 

chave para uma explicação seja ela descritiva, 

preditiva ou causal, uma vez que os dados 

apresentados fazem parte do recolhimento de 

informações, fruto da observação direta ou indireta 

de eventos, os quais o emissor da explicação o articula 

para deixar a explicação inteligível. 

Observação concreta: uso 
dos sentidos para adquirir 
informações do objeto. 

Observação abstrata: é 
a representação mental 
do objeto com suas 
características. 
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1.1.3 Habilidades Cognitivo-Linguísticas (Explicar) 

A explicação é uma habilidade cognitivo-linguística 

caracterizada por um texto oral, escrito ou mental, movido por 

inquietações (explanandum) emergentes de questionamentos 

implícitos ou explícitos, verbalizados ou não, tais como: enunciados, 

perguntas, dúvidas,..., que demandam no indivíduo que explica a 

necessidade de conhecimento, compreensão, e comunicação das 

causas, circunstâncias ou descrição de eventos, fatos ou fenômenos, 

para gerar o enunciado explicativo inteligível, coerente, coeso e 

convincente para si próprio ou para outrem.  

 

 

 

 

 

 

1.2 EXPLICAÇÃO CIENTÍFICO-ESCOLAR 

A formação do conhecimento 

científico passa por modelos explicativos 

pautados por um rigoroso processo 

argumentativo de aceitação e validação 

dos enunciados explicativos. O 

conhecimento gerado nos laboratórios, 

congressos, no âmbito acadêmico stricto senso, tem caráter “erudito”. No 

entanto, a explicação no âmbito escolar não se dá apenas por uma relação 

‘dura’ entre as teorias aceitas e o fato a ser explicado, é necessário considerar 

a transposição desse conhecimento em função da linguagem e do contexto 

específico que sala de aula (EDER e ADÚRIZ-BRAVO, 2008). 

Como procedimento científico, explicar significa incrementar o entendimento 

das substâncias e dos fenômenos por meio de uma linguagem específica da ciência. 

Outras habilidades cognitivo-linguísticas estão intimamente relacionadas à explicação 

como descrever e argumentar. 

A habilidade cognitivo-linguística de explicar, no ensino de química, 

é favorável ao desenvolvimento da linguagem de conceitos e signos próprios 

da química, e que deve ser explorado pelo aluno para aumentar a capacidade 

de abstração, devido à utilização de conhecimentos não-observáveis, tais 

como: o movimento, estrutura e organização das espécies químicas. 
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A explicação científico-escolar pode ser pensada a partir de 

várias perspectivas de modelos explicativos, tais como: Nomológico-

Dedutivo, Hipotético-Dedutivo, Pragmático-Ilocutivo, bem como a 

utilização das tipologias explicativas: descritiva, preditiva, causal, 

intencional, genética, dentre outros. O 

professor deve estar atento para os diversos 

níveis de complexidade, definidos em função 

do tipo de raciocínio que envolvem as 

diversas tipologias textuais, contexto, 

linguagem e o conteúdo teórico.  

 

 Figura 20 –  Mapa da Explicação Científico-Escolar 

Fonte: Autoria própria. 
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1.3 EXPLICAÇÃO CIENTÍFICA 

Neste item apresentaremos alguns modelos de explicação científica 

para melhor situar alguns elementos que surgem nas explicações, como o 

explanandum, as evidências, hipóteses, as conclusões, leis, teorias, e 

inferência da melhor explicação. 

1.3.1 Explicação Nomológico-Dedutivo (H-D) 

De acordo com Hempel (1969), no modelo Nomológico-Dedutivo para que 

uma explicação seja considerada válida, seus componentes devem conter condições 

iniciais adequadas por meio de dados e circunstâncias submetidos a leis gerais que 

deduza o fenômeno em questão, as quais podem dividir-se em condições lógicas e 

empíricas.  

 

 

 

 

 

 

De acordo com tal esquema, as 

condições lógicas de adequação são:  

(1) o explanandum – deve ser uma 

consequência lógica do explanans (deve 

ser logicamente dedutível da informação 

contida no explanans);  

(2) o explanans deve conter leis gerais 

(as que se deve requerer para a derivação 

do explanandum), e  

(3) deve ter conteúdo empírico (os 

enunciados que o integram devem ser 

passíveis de pôr-se à prova mediante 

experimento ou observação).  

(4) A condição empírica de adequação 

nos dirá que os enunciados que 

constituem o explanans devem ser 

verdadeiros. 

Dentro desse enfoque, Vieira (2015) 

argumenta que explicar é considerado 

como um ato comunicativo complexo que 

comporta um – explanandum – o 

componente (verbal ou não verbal, 

explícito ou implícito) que coloca ou que 

supõe um problema a seu interlocutor – e 

um explanans – o componente que 

fornece a causa, a razão ou a motivação 

visando satisfazer explanandum.

Figura 21 – Esquema do modelo Nomológico-dedutivo (N-D) 

 

 

 

 

 

Fonte: Lira (2010). 
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1.3.2 Explicação Hipotético-Dedutivo (H-D) 

A explicação hipotético-dedutivo surge da dificuldade de verificação das 

premissas-leis para garantir que o aparato dedutivo "preserve" o valor da verdade 

e o traduza para a conclusão. Tal método, proposto pelo filósofo Karl Popper (1972), 

tem uma abordagem que busca a eliminação dos erros de uma teoria a partir de 

testes da falsidade de uma proposição ou hipótese. Assim, a abordagem do método 

hipotético-dedutivo é a de buscar a melhor explicação eliminando tudo o que é falso.  

Conforme (POPPER, 1972), para explicar a enorme gama de fatos o 

cientista constrói teorias, ou sistemas teóricos constituídos de leis universais 

(hipóteses), que combinadas com enunciados particulares (condições iniciais) 

possibilitam a dedução de certas consequências. Essas teorias são tentativas 

hipotéticas de se determinar como o fenômeno ocorre. A pretensão do cientista, ao 

construir suas teorias, é de que elas abarquem o maior número de fatos possíveis. 

Figura 22 – Esquema do modelo Hipotético-Dedutivo (H-D) 

Fonte: Adaptado a partir de Bunge (1974). 
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CAPÍTULO 2: ESTRATÉGIA DE ENSINO P.O.E. 

2.1 Estratégia De Ensino P.O.E. (Predizer, Observar, Explicar) 

Estratégias de ensino em aulas de laboratórios há algum tempo vêm 

sendo discutidas e pesquisadas. Assim, Champagne, Klopfer e Anderson 

(1979) projetaram o que ficou conhecida como "demonstrar-observar-

explicar" (D.O.E.) visando avaliar a evolução conceitual dos alunos. No 

entanto, Gunstone e White (1981) focando nos conhecimentos prévios dos 

alunos propuseram a etapa da predição desenvolvendo a P.O.E. (Predizer-

Observar-Explicar).  

Esta estratégia tem sido amplamente assumida por pesquisadores no 

mundo inteiro no ensino de ciências (MILLÁN e VILLA, 2011; HILARIO, 

2015; SIANNA e SYAWA, 2017; ABDULLAH, 2017) e em especial no ensino 

de Química (MTHEMBU, 2001; OLIVEIRA, 2003; FIGUEIROA, 2006; 

KALA, 2012; ROMERO-BOJÓRQUEZ et al. 2014; KIBIRIGE et al. 2014; 

TREAGUST et al. 2014). Especificamente no Brasil, a estratégia de ensino 

POE vem sendo trabalhada com (SCHWAHN et al. 2008; LOCATELLI e 

ARROIO, 2014; MEDEIROS, E. et al. 2018; AZEVEDO e SILVA, 2018; 

MEDEIROS, J. et al. 2018; AZEVEDO et al. 2018; dentre outros). 
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A P.O.E. é uma estratégia de ensino usada, principalmente, para 

fazer emergir as ideias iniciais e opiniões dos alunos sobre fenômenos, 

favorecendo a discussão, comunicação e avaliação das ideias iniciais 

sobre um dado conceito. Permite aos alunos formular e testar suas 

hipóteses, explicar suas observações, fornecendo aos professores 

informações sobre o conhecimento cotidiano e científico dos alunos.  

 

De acordo com Joyce 

(2006), durante a 

aplicação da atividade 

P.O.E. algumas 

habilidades dos alunos 

são requeridas, como na 

etapa da previsão, devem 

ser motivados a 

apresentar uma resposta e 

explicá-las, assim como na 

observação, explicitando 

eventuais equívocos ente 

essas etapas.  

Para Figueiroa 

(2007) o trabalho 

laboratorial pode 

contribuir não apenas 

para que os alunos 

possam explicar dados e 

evidências, mas também 

compreender e reconstruir 

explicações científicas, 

assim como a natureza do 

conhecimento científico.  

 

Esta estratégia de ensino é dividida em três etapas (Predizer, 

Observar, Explicar) e muito utilizada em trabalhos colaborativos em 

grupos de dois a três componentes, para favorecer que cada aluno 

exponha seu ponto de vista, suas opiniões, seus conhecimentos 

cotidianos e científicos. Para cada etapa, conforme o tempo que o 

professor disponha, é indicado que os alunos explorem o explanandum 

(questão/situação/fenômeno). Ao discutir a questão proposta entre si, 

cada um pode anotar seus próprios dados, evidências, conclusão, e se 

possível, em grupo elaborar uma explicação para cada etapa. 
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2.1.1  Etapa da P.O.E. (Predizer) 

A 1ª etapa (Predizer) 

consiste na apresentação de um 

evento, em que é apresentada uma 

questão/situação/fenômeno. Visando 

despertar o interesse e a curiosidade 

dos participantes para que possam 

discutir o problema que foi lançado. 

Esta etapa deve ser estruturada 

para colocar os alunos numa situação que favoreça a trocar de experiências 

pessoais e dos conhecimentos já adquiridos em sala de aula para que possam 

predizer de forma consciente os processos e fenômenos que deverão ocorrer em tal 

atividade. 

Figura 23 – Esquema da Estratégia de Ensino POE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Fonte: Própria. 
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2.1.2  Etapa da P.O.E. (Observar) 

Na 2ª etapa (Observar), o experimento é executado pelas equipes e/ou 

pelo professor, para que todos possam observar os fenômenos que surgem da 

atividade, registrar e discutir com seus pares, confrontar os conhecimentos prévios 

e descrever os eventos observados. Nesta etapa são 

requeridas várias operações do pensamento, tanto na 

observação direta quanto na observação abstrata, uma 

vez que envolve atenção, comparação, além de recuperar 

informações que o próprio aluno já possua. Portanto, se 

faz necessário um planejamento adequado dessa etapa 

para promover o diálogo e a curiosidade dos alunos, bem 

como levantar hipóteses e apresentar evidências. 

2.1.3  Etapa da P.O.E. (Explicar) 

A 3ª etapa (Explicar) é o momento em que os alunos deverão gerar e 

expressar uma explicação “final” para o explanandum (questão/situação/fenômeno) 

apresentado na atividade. Nesta explicação, os alunos deverão apresentar os 

dados, evidências que emergem do experimento, colhidos na etapa da observação, 

a fim de se ter garantia de que essas evidências fazem parte do fenômeno, e assim 

relacionar os dados com um conceito científico a qual a atividade sugere.  

Nessa etapa, os alunos podem 

confrontar suas respostas da predição 

com aquilo que observaram durante a 

realização do experimento, tentando 

explicar o fenômeno, comprovando ou 

não as hipóteses iniciais, podem também 

confirmar ou ressignificar seus conceitos 

e conclusões a respeito do conteúdo estudado no experimento.  

Fonte Própria. 

Fonte: Própria. 
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Para tanto, o professor deve estimular o questionamento entre os alunos. 

É importante que o professor entregue as fichas das atividades anteriores para que 

eles leiam e identifique possíveis discrepâncias entre os dados, evidências, 

hipóteses e conclusões nas explicações já 

apresentadas e que confrontem tais respostas 

entre si. Para esse momento, os alunos podem 

formar uma explicação individual, mas 

também expor a explicação que seu grupo 

formulou para os demais na sala.  

 

CAPÍTULO 3: ATIVIDADE EXPERIMENTAL 

3.1 Atividade experimental Concha de Alumínio 

O intuito do experimento é estimular o protagonismo dos alunos na 

produção do conhecimento científico em sala de aula por meio da expressão e 

comunicação de ideias e de seus conhecimentos. E visando planejar uma atividade 

de ensino, no contexto de atividades experimentais no ensino de química, que 

promova nos alunos habilidades cognitivo-linguísticas de explicar, apresentaremos 

a atividade experimental Concha de Alumínio que trabalha de conceitos de 

eletroquímica, principalmente as reações de oxirredução e os potenciais de 

redução, sendo dividida nas 3 etapas da POE (Predizer-Observar-Explicar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria. 

Figura 24 – Atividade Experimental Concha de Alumínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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3.2 Percurso Metodológico da Atividade Experimental  

 

Figure 25– Percurso Metodológico da Atividade Experimental. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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3.3.1 Roteiro Orientador - Predizer 

 

 

1ª etapa da P.O.E.  – PREDIZER (tempo: 50 min) 
 

Uma vez definidos os participantes de cada grupo, o tutor deve 

solicitar que todos os integrantes prestem atenção na apresentação da 

atividade experimental Concha de Alumínio. Neste momento, o tutor 

deve apresentar os reagentes (as soluções de CuCl
2
(aq), SnCl

2
(aq), 

CaCl
2
(aq), MgCl

2
(aq), em concentração 1 mol/L, além da lâmina de papel 

alumínio) e os materiais a serem utilizados. Em seguida, deve apresentar 

o modo de montagem da lâmina de papel alumínio no béquer, a fim de 

obter o formato de uma concha, que conterá a solução. Para cada 

béquer, formar um sistema contendo a lâmina de papel alumínio (concha) 

e uma solução. Então, o tutor deve informar a sequência de adição da 

solução – de 2,5 a 3,0 mL – utilizando a pipeta de Pasteur de 3,0mL. O 

primeiro béquer deverá ser adicionado o cloreto de magnésio, no 

segundo béquer o cloreto de estanho II, no terceiro béquer o cloreto de 

cálcio e por último o cloreto de cobre II. 

Como esse momento é destinado a apresentação do procedimento 

experimental, as soluções ainda não podem ser adicionadas aos 

béqueres. 

Após a apresentação da montagem e do procedimento 

experimental, o tutor deve entregar para cada aluno a Ficha da POE – 

PREVER – Previsão Individual e passar as instruções para resolução da 

ficha. O tempo estimado para que os alunos respondam a Ficha da POE 

– PREVER – Previsão Individual é de 25 minutos. Com o término da 

resolução da ficha, o tutor deve recolher as fichas para que os alunos 

não possam modificá-las no decorrer da atividade experimental. 
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3.3.2 Roteiro Orientador - Observar 

 

 
2ª etapa da P.O.E.  – OBSERVAR (tempo: 50 min) 

A fase da observação é o período em que o experimento é executado e os fenômenos 
que se almeja entender, surge de forma prática e visual. Desse modo, é importante que o 
observador esteja atento a qualquer detalhe no processo, para obter evidências que venham 
a apoiar as explicações para tais eventos. 

Para iniciar a segunda etapa da estratégia POE, e dando prosseguimento à atividade 
experimental, o tutor deve solicitar aos grupos que retornem as suas baias, nas quais os 
reagentes e materiais já estarão dispostos para iniciar a atividade experimental. Em seguida, 
o tutor deve entregar o Roteiro Orientador – OBSERVAR contendo o procedimento de 
montagem e execução da atividade experimental Concha de Alumínio. 

Roteiro Orientador – OBSERVAR 

Nesse momento, a atividade experimental será executada pelos alunos, 
seguindo a sequência de execução. Para dar início a atividade é necessário que os 
estudantes separem uma lâmina de papel alumínio para cada béquer e envolva o 
gargalo do béquer de modo a formar uma concha de alumínio, conforme a figura 1. 
As conchas devem possuir uma superfície côncava suficiente para conter 3 mL de 
solução, peste atenção para não deixar vazamento na concha. Após cada béquer 
conter sua concha de alumínio, utilizando uma pipeta de Pasteur, realize o seguinte 
procedimento: 

 
1. Adicione o volume de 3mL da solução de cloreto de cálcio, CaCl

2
(aq) de 

concentração 1mol/L, na primeira concha de alumínio e observe durante 5 minutos se ocorre 
alguma mudança no sistema.  Discuta em grupo sobre os fenômenos observados e façam 
seus registros.  

2. Em seguida, adicione em outra concha de alumínio o volume de 3mL da 
solução de cloreto de estanho II, SnCl

2
(aq) de concentração 1mol/L. Observe durante 5 

minutos se ocorre alguma mudança no sistema.  Discuta em grupo sobre os fenômenos 
observados e façam seus registros. 

3. Repita o procedimento na sequência para o cloreto de magnésio MgCl
2
(aq), 

observe durante 5 minutos se ocorre alguma mudança no sistema.  Discuta em grupo sobre 
os fenômenos observados e façam seus registros. 

4.  Por último faça o mesmo com o cloreto de cobre II, CuCl
2
(aq). 

Após o procedimento de montagem e execução da atividade experimental Concha 
de Alumínio, realizada pelos grupos, o tutor deve entregar a Ficha da POE – OBSERVAR – 
Observação Individual e passar as instruções para resolução da ficha, o tempo estimado 
para que os alunos respondam a Ficha é de 25 minutos. Com o término da resolução da 
ficha, o tutor deve recolher as fichas para que os alunos não possam modificá-las no 
decorrer da atividade experimental. 
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3.3.3 Roteiro Orientador - Explicar 

 

 
 
 
 

3ª etapa da P.O.E.  – EXPLICAR (tempo: 120 min) 
 

Roteiro Orientador – EXPLICAR 

A partir da previsão de como o processo se desenvolve com sua 
respectiva explicação, e da observação com a execução do experimento e sua 
dada explicação, visa-se emergir os conhecimentos prévios que o aluno possui 
sobre determinado conhecimento. A última etapa da estratégia de ensino POE 
– EXPLICAR – será dividida em três fases: 

1. Fase de Execução da Atividade Experimental pelo Tutor;  

2. Fase de Discussão em Grupo; 

3. Fase de Explicação Consensual do Grupo; 

4. Fase de Explicação Individual; 

 

Fase de Execução da Atividade Experimental pelo Tutor 

É importante que se realize novamente o experimento, agora é o tutor 
quem executa a atividade, e os alunos devem prestar bastante atenção.  

Fase de Discussão em Grupo e Explicação Individual 

Com o término da Fase de Execução da Atividade Experimental pelo 
Tutor, dar-se início a Fase de Discussão em Grupo e Explicação Individual, no 
qual os alunos devem discutir para chegar a uma explicação científica para os 
fenômenos ocorridos na experiência, nesse momento será entregue as fichas 
da POE – Predizer e Observar, para que durante a discussão em grupo, caso 
haja alguma incoerência entre as etapas (Predizer e Observar), sejam 
ressignificado na explicação.  

Após está segunda fase da EXPLICAÇÃO será dada a Ficha da POE – 
Explicação Individual, para que cada aluno exponha sua explicação final sobre 
os fenômenos. Em seguida será desenvolvida a segunda etapa. 
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A coleta de dados desta atividade experimental é realizada por meio das FICHAS DA POE (Predizer, Observar e Explicar), 

desenvolvidas pelo pesquisador para capturar os dados, hipóteses e conclusões, que fazem parte das explicações geradas pelos alunos. 

 

 

3.4 Fichas da POE (Predizer, Observar e Explicar) 

3.4.1 Ficha da POE - Predizer 
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3.4.2 Ficha da POE - Observar 
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3.4.2 Ficha da POE - Explicar 
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CAPÍTULO 4: CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA EXPLICAÇÃO  

Figura 26 – Fluxograma do Enunciado Explicativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 27 – Critérios de aceitação do Enunciado Explicativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela  17 – Rubrica do Enunciado Explicativo. 
 

 
Explanandum  

➔ 
Pergunta:  

 

 
   

Enunciado Explicativo:  
 

Nível do enunciado explicativo 

   Apropriado: a explicação apresenta 

adequação e coerência entre os elementos 

empíricos e os teóricos, com os conceitos 

científicos aceitos atualmente, o enunciado 

é conciso.  

Inapropriado: apesar de apresentar um 

enunciado explicativo, pode apresentar 

termos adicionais indesejáveis ou não 

utilizar elementos adequados ao 

conhecimento científico que é solicitado no 

explanandum. 

Não explica: não apresenta os elementos 

coerentes ao enunciado explicativo ou não 

apresenta o próprio enunciado explicativo. 

Elementos empíricos 

(Elementos observáveis) 

Elementos teóricos 

(Conhecimentos científicos) 

Dados observado, evidências, dados 

apresentados... 

Conceitos, Leis, teorias, modelos... 

 

 Fatores de coerência 
(Sentido lógico dos explanans) 

 

Adequado: os elementos empíricos e os elementos teóricos satisfazem a demanda do 

explanandum. 

Inadequados: os elementos empíricos e/ou elementos teóricos possuem termos 

inapropriados que não contempla completamente a demanda do explanandum; 

Conciso: enunciado sucinto, conceitos de amplo alcance e completo. 

Incompleto: enunciado sem sentido lógico ou sem apresentar causa e efeito. 

Prolixo: utiliza informação ad hoc e termos fora do contexto. 

 

 Classificação do Enunciado Explicativo:   
  

 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela  18 – Expectativa do Enunciado Explicativo Apropriado. 

 

 
Explanandum  

➔ Pergunta: Qual a explicação científica para os fenômenos que ocorrem entre as soluções de Cloreto de Cobre, Cloreto de 

Cálcio, Cloreto de Magnésio e o Cloreto de Estanho com o Alumínio?  
   

Enunciado Explicativo (Gy/Ay): Conforme observado no experimento as soluções de CuCl2 e de SnCl2 reagem com o alumínio, inclusive a 

reação do cloreto de cobre é mais rápida do que a de cloreto de estanho, em ambas se verificou a corrosão do alumínio, e simultaneamente a 

eletrodeposição dos metais reduzidos a Cu0 e Sn0 em um processo exotérmico, enquanto que as soluções de CaCl2 e MgCl2 não sofrem alteração 

frente ao alumínio. Tais evidências podem ser confirmadas por meio dos Potenciais de Redução (Eº/V) dos íons utilizados, em que o EºRed dos 

metais envolvidos Sn+2 e Cu+2 é maior do que o EºRed do Alumínio (Al+3), sendo os potenciais: EºRed do Cu+2 é (+0,34V), EºRed do Sn+2 é (-

0,14V), EºRed do Al é (-1,66V), EºRed do Mg+2 é (-2,37V), e do EºRed do Ca+2 é (-2,87V). Dessa forma, os íons de cobre, seguido dos íons de estanho 

tem maior tendência de atrair elétrons do alumínio metálico, numa reação espontânea com ΔEº > 0. Enquanto que os íons cálcio e o magnésio, 

frente aos outros metais não possui essa capacidade de se reduzir, e consequentemente de oxidar o alumínio, permanecendo, portanto, na sua 

forma iônica Ca+2 e Mg+2. 
 

Elementos empíricos 

(Elementos observáveis) 

Dados observados e evidências: Conforme observado no experimento as soluções de CuCl2 e de SnCl2 reagem 

com o alumínio, inclusive a reação do cloreto de cobre é mais rápida do que a de cloreto de estanho, em ambas se 

verificou a corrosão do alumínio, e simultaneamente a eletrodeposição dos metais reduzidos a Cu0 e Sn0 em um 

processo exotérmico, enquanto que as soluções de CaCl2 e MgCl2 não sofrem alteração frente ao alumínio. 

 

Dados apresentados: Tais evidências podem ser confirmadas por meio dos Potenciais de Redução (Eº/V) dos 

íons utilizados, em que o EºRed dos metais envolvidos Sn+2 e Cu+2 é maior do que o EºRed do Alumínio (Al+3), 

sendo os potenciais: EºRed do Cu+2 é (+0,34V), EºRed do Sn+2 é (-0,14V), EºRed do Al é (-1,66V), EºRed do Mg+2 

é (-2,37V), e do EºRed do Ca+2 é (-2,87V). 
 

Elementos teóricos 

(Conhecimentos científicos) 

Série de reatividade dos metais, cinética da reação, DDP, eletrodeposição, corrosão, potencial de redução. 

 

 

Fatores de coerência 

(Sentido lógico dos explanans) 

Adequado: os elementos empíricos e os elementos teóricos satisfazem a demanda do explanandum. 

Conciso: enunciado sucinto, conceitos de amplo alcance e completo. 

 

Classificação do Enunciado Explicativo: 

Apropriado: a explicação apresenta adequação e coerência entre os elementos empíricos e os 

teóricos, com os conceitos científicos aceitos atualmente, o enunciado explicativo é conciso 

(não necessita de informação adicional) e é compreensível. 
 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela  19 – Expectativa do Enunciado Explicativo Inapropriado. 

 

 
Explanandum 

➔ Pergunta: Qual a explicação científica para os fenômenos que ocorrem entre as soluções de Cloreto de Cobre, Cloreto 

de Cálcio, Cloreto de Magnésio e o Cloreto de Estanho com o Alumínio?  

   

Enunciado Explicativo (Gy/Ax):  Como visto no experimento as soluções de SnCl2 e CuCl2 foram as que ocorreram a reação com o alumínio 

levando a oxidação o alumínio, de Al0   ➔   Al+3, é porque o potencial de oxidação do alumínio é menor do que os do Sn e Cu. Já no caso das soluções 

de CaCl2 e MgCl2 já não houve reação porque o potencial de oxidação do alumínio é maior do que o do Ca e Mg. Pode-se verificar teoricamente que 

as reações com SnCl2 e CuCl2 ocorreram, pois seu processo de decaimento radioativo favorece a entalpia ΔH>0 o que torna a reação espontânea.  

 

Elementos empíricos 

(Elementos observáveis) 

Evidências: Como visto no experimento as soluções de SnCl2 e CuCl2 foram as que ocorreram a reação com o 

alumínio levando a oxidação o alumínio, de Al0   ➔   Al+3, é porque o potencial de oxidação do alumínio é menor 

do que os do Sn e Cu. Já no caso das soluções de CaCl2 e MgCl2 já não houve reação porque o potencial de oxidação 

do alumínio é maior do que o do Ca e Mg. 

Dados: a entalpia ΔH>0 

 

Elementos teóricos 

(Conhecimentos científicos) 

Conceitos: potencial de oxidação, decaimento radioativo, entalpia.  

 

Fatores de coerência 

(Sentido lógico dos explanans) 

Inadequado: os elementos empíricos e/ou elementos teóricos possuem termos inapropriados que não 

contempla completamente a demanda do explanandum. 

 

Classificação do Enunciado Explicativo: 

Inapropriado: apesar de apresentar um enunciado explicativo, pode apresentar termos 

adicionais indesejáveis ou não utilizar elementos adequados ao conhecimento científico que é 

solicitado no explanandum. 

 

Fonte: Autoria própria.  
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Tabela  20 – Expectativa do Enunciado que Não Explica. 

 

 
Explanandum 

➔ Pergunta: Qual a explicação científica para os fenômenos que ocorrem entre as soluções de Cloreto de Cobre, Cloreto 

de Cálcio, Cloreto de Magnésio e o Cloreto de Estanho com o Alumínio?  

   

Enunciado Explicativo: (Gy/Aw): O alumínio não reage com as soluções de CaCl2 e MgCl2, só as soluções de SnCl2 e CuCl2.  

 

Elementos empíricos 

(Elementos observáveis) 

Evidências: O alumínio não reage com as soluções de CaCl2 e MgCl2, só as soluções de SnCl2 e CuCl2. 
Dados: 

 

Elementos teóricos 

(Conhecimentos científicos) 

Conceitos:  

 

Fatores de coerência 

(Sentido lógico dos explanans) 

Inadequado: os elementos empíricos e/ou elementos teóricos possuem termos inapropriados que não 

contempla completamente a demanda do explanandum. 

 

Classificação do Enunciado Explicativo: 
Não explica: não apresenta os elementos coerentes ao enunciado explicativo ou não 

apresenta o próprio enunciado explicativo. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela  21 – Rubrica para análise.. 

 

 
Explanandum  

➔ 
Pergunta:  
 

 

   

Enunciado Explicativo: (Gy/Aw):  
 

 

Elementos empíricos 
(Elementos observáveis) 

Evidências: 
Dados:  

 

Elementos teóricos 
(Conhecimentos científicos) 

Conceitos: 

 

Fatores de coerência 
(Sentido lógico dos explanans) 

. 

 

Classificação do Enunciado Explicativo: 
 
 

 

Fonte: Autoria própria.



 

33 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABDULLAH, M. N. S.; NAYAN, N. A. M.; HUSSIN, F. M. A Study on Addressing 

Students’ Misconceptions About Condensation Using the Predict-Discuss-Explain-

Observe-Discuss-Explain (PDEODE) Strategy. Overcoming Students' 

Misconceptions In Science, [s.l.], p.51-69, 2017. Springer Singapore. 

http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-3437-4_4 

ADÚRIZ-BRAVO, A. Una introducción a la naturaleza de la ciencia: La epistemología 

en la enseñanza de las ciencias naturales. 2005.  

CHAMPAGNE, A. B.; KLOPFER, L. E.; ANDERSON, J. H. Factors Influencing 

the Learning of Classical Mechanics. American Journal of Physics, v. 48, p. 

1074 – 1079, 1980. 

AZEVEDO, M. L.; DA SILVA, M. G. L. Uma proposta para desenvolver a Habilidade 

Cognitivo-Linguística (Explicar) em aulas de química utilizando a estratégia POE 

(Prever-Observar-Explicar). Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino 

Tecnológico (EDUCITEC), v. 4, n. 08, 2018. 

AZEVEDO, M. L. S.; MEDEIROS, J. G. T.;  SILVA, M. G. L. Atividade Experimental 

Baseada na POE: Uma Proposta para Aulas de Química no Ensino Superior. I 

Congresso Nacional IV Seminário Internacional Argumentação na Escola pg. 

250. UFPE – 2018.   

EDER, María Laura; ADÚRIZ-BRAVO, Agustín. La explicación en las ciencias 

naturales y en su enseñanza: Aproximaciones epistemológica y didáctica. Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia), v. 4, n. 2, 2008. 

FIGUEIROA, Alcina. A explicação de fenómenos físicos por alunos do ensino básico. 

In: Actas do XIX Congresso Enciga, Póvoa de Varzim. 2006. 

FIGUEIROA, Alcina. As actividades laboratoriais e a explicação de fenómenos físicos: 

uma investigação centrada em manuais escolares, professores e alunos do Ensino 

Básico. 2007. 

GUNSTONE, Richard; WHITE, Richard. Understanding of gravity. Science Education, 

n. 65, p. 291-299. 1981. 

HEMPEL, C. (1979). La explicacion cientifica: Estudios sobre la filosofia de la ciencia. 

Buenos Aires: Paidos. (Original en ingles de 1965). 



 

34 

 

HILARIO, J. S. The Use of Predict-Observe-Explain-Explore (POEE) as a New 

Teaching Strategy in General Chemistry-Laboratory. International Journal of 

Education and Research Vol. 3 No. 2 February 2015 

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P. 10 ideas clave: Competencias en 

Argumentación y uso de Pruebas. Barcelona: Graó, 2010. 

JORBA, Jordi. Hablar y escribir para aprender. Barcelona, 2000. 

JOYCE, C. (2006). Predict, Observe, Explain (POE). Retrieved from: 

arbs.nzcer.org.nz/strategies/poe.php on July 22, 2018. 

KALA, N. YAMAN, F. AYAS, A. THE EFFECTIVENESS OF PREDICT–OBSERVE–

EXPLAIN TECHNIQUE IN PROBING STUDENTS’ UNDERSTANDING ABOUT 

ACID–BASE CHEMISTRY: A CASE FOR THE CONCEPTS OF PH, POH, AND 

STRENGTH Received: 3 August 2011; Accepted: 20 June 2012 

KIBIRIGE, I. OSODO, J. TLALA, K. M. The Effect of Predict-Observe-Explain 

Strategy on Learners’ Misconceptions about Dissolved Salts. Mediterranean 

Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy. Vol 5 No 4 

March 2014 

LIRA, M. R. A explicação na prática discursiva-pedagógica no ensino de ciências 

naturais / Mirtes Ribeiro de Lira. _ Recife: A Autora, 2010. 411f. : il. ; quad. 

LOCATELLI, Solange; ARROIO, Agnaldo. Metavisual strategy assisting the learning 

of initial concepts of electrochemistry. Natural Science Education, v. 39, n. 1, p. 14-

24, 2014 

MEDEIROS, E. F.; SILVA, M. G. L.; LOCATELLI, S. W. A argumentação e o potencial 

metacognitivo de uma atividade experimental baseada na POA (Previsão-

Observação-Argumentação). AmazRECM, v. 14, n. 29, p. 27-42, 2018. 

MEDEIROS, J. G. T.; AZEVEDO, M. L. S. SILVA, M. G. L. Uma Proposta de 

Abordagem para o conceito de Densidade Baseado na POE (Predição, Observação 

e Explicação). I Congresso Nacional IV Seminário Internacional Argumentação 

na Escola Pg. 87 

MILLÁN, Gisela Hernández; VILLA, Norma Mónica López. Predecir, observar, explicar 

e indagar: estrategias efectivas en el aprendizaje de las ciencias. Educació Química, 

n. 9, 2011. 

MTHEMBU, Z. Using the Predict –Observe –Explain Technique to Enhance Students’ 

Understanding of Chemical Reactions. Australian Association for Research in 



 

35 

 

Educacion. Paper Presented at the AARE Annual, Conference, Fremantle, 2001 

University of Natal, South Africa - 2001 

NÚÑEZ, I. B.; RAMALHO, B. L. Conhecimento profissional para ensinar a explicar 

processos e fenômenos nas aulas de Química. Revista Educação em Questão, v. 52, 

n. 38, p. 243-268, 2015. 

OLIVEIRA, P. R. S. de. A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO CONHECIMENTO NO 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE QUÍMICA. IV ENCONTRO NACIONAL DE 

PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS.  BAURU. SP. 2003. 

POPPER, K. A lógica da pesquisa científica. Tradução de Leonidas Hegenberg e 

Octanny Silveira da Motta. São Paulo: Cultrix, 1972. 

ROMERO, B. L., SLISKO, I. J. y UTRILLA, Q. A. Incremento de presión en 

recipiente con globos inflados en su interior: las predicciones y explicaciones 

estudiantiles. RA XIMHAI ISSN-1665-0441 Volumen 10 Número 5 Edición 

Especial Julio – Diciembre 2014 

SÁNCHEZ, Margarita. Desarrollo de habilidades del pensamiento: procesos básicos 

del pensamiento. 2a. ed., México: Ed. Trillas, 1995. 

SANMARTÍ, N.; IZQUIERDO, M.; GARCÍA, P. (1999). Hablar y escribir. Una condición 

necesaria para aprender ciencias. Cuadernos de Pedagogía, 281, 54-58. 

SCHWAHN, M. C. A., OAIGEN, E. R.O uso do laboratório de ensino de Química 

como ferramenta: investigando as concepções de licenciandos em Química sobre o 

Predizer, Observar, Explicar (POE). Acta Scientiae Canoas v. 10 n.2 p.151-169 

jul./dez. 2008 

SIANNA, S.  SYAWA, S., The Implementation of POEW in Teaching Writing. 

International Journal of Language Education, Vol. 1 No. 1, March 2017 pp. 51-61 

TREAGUST, D. F., MTHEMBU, Z. AND CHANDRASEGARAN, A. L. “Evaluation of 

the Predict-Observe-Explain instructional strategy to enhance students' understanding 

of redox reactions,” in Learning with Understanding in the Chemistry Classroom, edited 

by I. Devetak& S. A. Glažar (Springer, Dordrecht, 2014), pp. 265-286. 

 

 


