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RESUMO 

 

A explicação científica é considerada uma habilidade importante a se trabalhar na área 

de ensino de ciências não somente por sua presença nas salas de aulas ao trabalhar no 

processo para a compreensão de conteúdos, como também com o estímulo de outras 

habilidades cognitivas. Ao considerar como uma habilidade a ser desenvolvida no 

contexto na sala de aula, propomos em nosso estudo investigar o uso da estratégia 

didática baseada na Previsão-Observação-Explicação (POE), para a elaboração de 

explicações cientificas escolares em uma atividade experimental sobre o conceito de 

densidade. A pesquisa foi aplicada com alunos de uma escola pública estadual de uma 

turma do primeiro ano do curso técnico de segurança do trabalho integrado ao nível 

médio. A coleta de dados foi realizada por meio da gravação de áudio e vídeo das aulas, 

além dos registros realizados pelos alunos durante a execução da atividade e os diários 

de campo que serviram para as observações diretas consideradas relevantes. Ao fim da 

intervenção, que durou aproximadamente três encontros em que o primeiro foi uma 

abordagem teórica e os outros dois foram atividades experimentais, pudemos realizar 

algumas análises do discurso oral e das respostas escritas pelos grupos de estudantes, a 

partir de elementos da análise textual discursiva,  à luz  do modelo pragmático ilocutivo 

de explicação e também nos apoiando em contribuições que emergiram durante 

discussões no grupo de estudos Argumentação em Ensino de Ciências da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Como resultados, observamos que a atividade 

contribuiu para a incorporação de alguns elementos explicativos pelos estudantes, 

embora os estudantes não tenham sido orientados explicitamente sobre um modelo 

estrutural para esta ação. Além disso, outros aspectos importantes foram despertados, 

como a interação entre os estudantes, questionamentos, curiosidades, onde a negociação 

envolvida na atividade proporcionou o estímulo a reflexão e maior empenho na 

resolução da atividade 

 

Palavras-chave: Explicação cientifica; Prever-Observar-Explicar; Ensino de Química; 

Densidade.  
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ABSTRACT 

 

Scientific explanation is considered an important ability to work in the field of science 

education not only by its presence in classrooms when working on the process for 

understanding contents, but also with the stimulation of other cognitive abilities. In 

considering as a skill to be developed in the context in the classroom, we propose in our 

study to investigate the use of the didactic strategy based on Prediction-Observation-

Explanation (POE), for the elaboration of scientific explanations in an experimental 

activity on the concept of density. The research was applied with students from a state 

public school of a first-year class of integrated technical safety course at the 

intermediate level. The data collection was done through audio and video recording of 

the classes, besides the records made by the students during the execution of the activity 

and the field diaries that served for the direct observations considered relevant. At the 

end of the intervention, which lasted approximately three meetings in which the first 

was a theoretical approach and the other two were experimental activities, we were able 

to perform some analysis of the oral discourse and the written responses by the student 

groups, from elements of the discursive textual analysis , in the light of the pragmatic 

illocutionary model of explanation and also supporting us in contributions that emerged 

during discussions in the study group Argumentation in Teaching of Sciences of the 

Federal University of Rio Grande do Norte. As results, we observed that the activity 

contributed to the incorporation of some explanatory elements by the students, although 

the students were not explicitly oriented on a structural model for this action. In 

addition, other important aspects were awakened, such as the interaction among 

students, questions, curiosities, where the negotiation involved in the activity provided 

the stimulus for reflection and greater commitment to solve the activity 

 

Keywords: Scientific explanation; Predict-Observe-Explain; Chemistry teaching; 

Density. 
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Apresentação  

 

 

O pesquisador se move a partir de uma razão que gera o seu interesse em uma 

área. Algo que faça sentido diante da sua trajetória acadêmica e de vida. Por isso, sinto a 

necessidade de fazer um recordatório de alguns episódios formativos e pessoais que 

contribuíram para a realização desta pesquisa. 

A construção desse trabalho deriva de dois momentos principais, durante o curso 

de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte - IFRN e culmina no curso de mestrado no Programa de Pós 

Graduação em Ensino de Ciências e Matemática PPGECM - UFRN. 

Sobre o primeiro momento, da minha formação inicial, destaco alguns pontos 

determinantes, que me estimularam a dar prosseguimento a minha trajetória docente.  

Pouco tempo após meu ingresso na graduação, fui bolsista de laboratório, fato que 

considero importante para minha permanência no curso, pois em um ambiente de 

pesquisa, estive envolvida em atividades de ensino. Dessa forma, estando em contato 

com alunos do ensino médio, consegui obter uma experiência em relação ao contexto 

educativo como também em práticas laboratoriais, que me permitiram ter um 

conhecimento mais amplo sobre vidrarias, equipamentos e técnicas, visto que estava 

sendo acompanhada pelo técnico do laboratório Adilson que muito compartilhou de sua 

experiência profissional.  

A outra experiência neste período foi no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID, etapa em que pude vivenciar o contexto da educação 

básica pública estadual, observando o funcionamento de uma escola de modo geral, 

desde pedagógicos até normativos, como também tive a oportunidade de vivenciar 

elementos da prática docente, atuando em sala junto ao professor da escola e em 

projetos mais amplos que envolviam todo o corpo discente. 

A participação em eventos, grande parte ofertados pela própria instituição de 

ensino (IFRN), como a semana da química, semana do meio ambiente, EXPOTEC, 

entre outras, favoreceram ainda mais meu interesse na pesquisa e propiciaram 

momentos que enriqueceram a minha formação. 

Considero o estágio supervisionado, também como uma etapa importante 

durante a minha formação inicial. Assim como o PIBID, o estágio permitiu o meu 

envolvimento com a realidade escolar. Na educação básica passei por duas escolas, uma 
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de ensino fundamental e outra voltada para o ensino médio. Em ambas observei 

aspectos estruturais, normativos e pedagógicos, ora desanimadores, diante de uma 

realidade dura de deficiências graves para exercer a profissão docente, ora desafiadores, 

em que como futura profissional me sentia no dever de contribuir para a melhoria deste 

cenário. Mas, apesar de certo medo gerado a partir dessa realidade, esse momento foi 

fundamental para ir em frente, na minha trajetória profissional. 

Por fim, a elaboração do meu TCC foi essencial para a conclusão desse ciclo de 

formação inicial. Nesse momento, iniciei leituras e pesquisa na área de ensino de 

ciências sob orientação da professora mestra Lívia Cristina dos Santos Silva, esta que 

representa uma referência profissional para mim, e deu grandes contribuições na minha 

formação, visto que suas orientações favoreceram no meu desenvolvimento 

profissional. Nesse processo de maturação, detive um olhar sobre a referida área como 

apoio as dúvidas, insegurança e anseios que haviam restado das experiências anteriores, 

obtivemos resultados positivos da pesquisa e isso me causou motivação. 

Todas essas etapas me despertaram um misto de sensações que foram 

importantes para que eu desse um passo até o segundo momento, o do ingresso na pós-

graduação, o mestrado no PPGECM. 

Sob orientação da professora Dra. Márcia Gorette Lima da Silva pude refletir 

minha prática e perspectivas profissionais, além de aspectos relacionados a pesquisa. 

Fui também acompanhada na docência assistida disciplina do curso de mestrado, em 

que participei durante um semestre de aulas da disciplina de ensino de química I, 

ministradas pela professora. Neste momento, vivenciei a prática docente na educação 

superior em um curso de licenciatura em química da UFRN, marco importante da minha 

formação. 

Além das disciplinas do curso, participação em eventos, publicação de artigos, 

que representam uma parte de bastante contribuição formativa e, também faço parte de 

um grupo de estudos, com foco especialmente em argumentação em ensino de ciências, 

liderado pela minha professora orientadora e composto pelos demais colegas que 

também são orientandos, entre mestrado, doutorado e pós-doutorado. O grupo se 

configura como um espaço para diálogo, em que interagimos discutindo teorias, nossas 

pesquisas e compartilhando experiências. 

A pós-graduação em seu conjunto me permitiu conhecer linhas de estudo e sobre 

a área de ensino de modo mais amplo, que contribuíram para a escolha do foco temático 

da minha pesquisa, como também para que durante o desenvolvimento da mesma 
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pudesse prosperar positivamente em relação a ter uma visão mais nítida sobre as vias a 

seguir no tempo de pesquisa. 

Esses ciclos foram essenciais para meu amadurecimento, e ter olhar mais 

cuidadoso sobre a realidade, como professora e pesquisadora. O que culmina para 

minha chegada até aqui, do ingresso no programa ao desenvolvimento desta pesquisa. 

Aliado ao meu processo formativo e diante das preocupações surgidas nesse 

percurso enquanto docente sobre os processos de ensino/aprendizagem, nos 

direcionamos para o estudo de estratégias didáticas que pudessem favorecer esse 

processo. Pensando em uma forma de contribuir com o desenvolvimento de um ensino 

que possa favorecer capacidades cognitivas mais complexas, ou seja, que ultrapassem o 

marco apenas conceitual e procedimental, mas que contribuam para uma formação 

integral que inclui aspectos de interpretação do mundo, tomada de decisões, capacidade 

crítica entre outras. Estudamos, portanto, uma estratégia didática que pudesse 

corresponder a essas expectativas. 

 Visto o contexto educacional atual em que há um fluxo contínuo de informações 

e a necessidade de uma filtragem dessas informações requer uma capacidade crítica 

suficiente. Então utilizar uma estratégia que colabore para o desenvolvimento de 

habilidades mais complexas. Além de favorecer a compreensão de conceitos e 

procedimentos, pode ser uma contribuição importante para o desenvolvimento de 

atitudes, acreditamos que uma estratégia de ensino bem estruturada e que envolva a 

explicação científica pode ser a resposta para nossos anseios. 

Para tanto, a estratégia de ensino Prever-Observar-Explicar (POE) foi a nossa 

escolha nesta busca. A POE é organizada em três fases e, em cada uma se exige ações 

específicas diferentes, a depender da forma que são elaborados os comandos e também 

da forma de abordagem do professor. Defendemos que essa construção deve se basear 

em questionamentos que deem condições para a elaboração de explicações.  

Nesse sentido, a percepção da contribuição de uma estratégia de ensino sobre 

uma situação didática, pode ser útil para auxiliar o professor em sua prática, 

possibilitando o progresso na mediação do conhecimento e, consequentemente, no 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes e na área em que estiver incluída a referida 

metodologia. Portanto, a avaliação de uma proposta como esta, pode colaborar para que 

profissionais possam repensar ou ainda ampliar as abordagens utilizadas em sua sala de 

aula.  
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Diante da importância das estratégias didáticas para o processo de 

ensino/aprendizagem, que estimulem o aluno a pensar e estar ativo, envolvido em 

atividades que permitam refletir e além de compreender, destacamos a necessidade de 

avaliação dos seus possíveis efeitos. Para isso, direcionamos a atenção para atividades 

estruturadas em habilidades cognitivas de Previsão, Observação e Explicação e seu 

potencial para promover a elaboração de explicações. Nesta pesquisa, trabalhamos com 

um campo específico que é o do ensino de química, especialmente no ensino do 

conceito de densidade.  

Assim propomos a seguinte questão de pesquisa: De que maneiras, 

características da habilidade de explicar fenômenos envolvendo o conceito de 

densidade, podem ser favorecidas em contextos de atividades orientadas pela estratégia 

didática Prever-Observar-Explicar? 

O estudo foi realizado no município de Florânia, interior do Rio Grande do 

Norte, em uma escola estadual, com alunos do primeiro ano do curso técnico em 

segurança do trabalho integrado ao ensino médio, o que oportunizou entender como os 

estudantes compreendem o tema trabalhado em um contexto de uma escola pública, 

eleita devido a aproximação da pesquisadora com os alunos e a equipe escolar, o que 

facilitou a aplicação do trabalho.  

Para atender ao objetivo geral de analisar as  explicações elaboradas a partir da 

utilização de atividades experimentais sobre densidade baseada na POE desta pesquisa 

propomos os seguintes objetivos específicos: 

 

1) Elaborar uma rubrica para analisar o agrupamento de características das 

explicações científicas escolares formuladas pelos estudantes; 

2) Classificar  as explicações científicas dos estudantes  a partir  das respostas orais 

e escritas com relação ao fenômeno observado nas atividades utilizando  rubrica 

própria. 

 

Com a proposta da POE para o desenvolvimento das habilidades cognitivas de 

prever, observar e explicar, esperamos no campo pedagógico, promover um ambiente 

interativo, em que a elaboração de explicações cientificas escolares ocorram de forma 

tranquila e auxiliem na compreensão do conceito de densidade.  

O presente texto foi organizado em quatro capítulos. No capítulo 1 apresentamos 

o nosso referencial teórico (ainda em construção), dividido em duas sessões, explicação 
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científica escolar e a estratégia de ensino. Primeiro situamos a explicação, sua 

importância para o ensino e o que entendemos pela mesma, assumindo um modelo a 

partir de um dado referencial teórico. Em seguida, introduzimos a estratégia didática 

Prever, Observar e Explicar – POE trazendo um resgate do seu surgimento e, depois 

abordamos a interface enfatizando o potencial para a explicação científica que é o nosso 

foco.  

No capítulo 2 está o nosso percurso metodológico, onde retomaremos nossos 

objetivos, contexto e sujeitos da pesquisa, aspectos metodológicos e coleta de dados. No 

capítulo 3, apontamos os resultados e a discussão, em que relacionamos os objetivos 

com os dados analisados nos baseando no referencial teórico adotado. Por último 

apresentamos nossas considerações finais e sugestões em torno da pesquisa no capítulo 

4. 

 

1 Fundamentação Teórica 

 

Neste capítulo apresentaremos o referencial teórico
1
 que adotamos para 

realização da nossa pesquisa, dentre os quais, apresentaremos algumas correntes teóricas 

que entendemos como relevantes.  

Primeiro faremos uma apresentação sobre o conceito da explicação na 

perspectiva do modelo pragmático ilocutivo
2
. Depois abordaremos as atividades 

experimentais, mais especificamente organizadas de acordo com uma estratégia didática 

baseada na Previsão, Observação e Explicação – POE. 

 

  

1.1 Explicação Científica: aproximações a um conceito polissêmico 

 

Definir o conceito de explicação não é algo simples de se fazer, pelo fato de 

apresentar uma polissemia, ou seja, uma variedade de significados a depender da 

perspectiva teórica de quem o faz. Apesar de apresentar algumas diferenças de 

                                                           
1
 Busca realizada através do portal de periódicos da CAPES. 

2
 Ato de fala quando o enunciador expressa um texto ao receptor, algo que é entendido pelo receptor e 

produz um efeito neste. 
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significado a depender do contexto em que se fala, a presença desse termo se faz 

presente constantemente no nosso cotidiano, além disso, há uma similaridade em alguns 

pontos. 

De acordo com o dicionário Houaiss
3
 (2001), o termo explicação pode ser 

definido como 

1. Ato de explicar (-se), de tornar claro ou inteligível; esclarecimento 

(e. de um texto). 2. Razão ou motivo (de algo) [...] 3. Lição que se 

ministra a um aluno [...] 4. Aquilo que justifica; elucidação 5. 

Desagravo, reparação, satisfação [...] 6. Segundo o filósofo alemão 

Hilthey (1833-1911), princípio utilizado no conhecimento da realidade 

objetiva, que se caracteriza por métodos analíticos e empíricos 

próprios às ciências da natureza, porém inaplicáveis às ciências 

humanas. 

 

Além desse dicionário, no exemplar de Aurélio Buarque de Holanda Ferreiro 

(1986), a definição de explicação seria “1. ato de explicar(-se). 2. Lição particular [...] 3. 

Razão (de uma coisa, de uma atitude, etc.); 4. Justificação, esclarecimento [...] 5. 

Desagravo, desafronta [...]”. 

Há, ainda, o dicionário Michaelis (1998) que caracteriza a explicação como 1. 

Ato ou efeito de explicar; 2. Averiguação da causa. 3. A própria causa. 4. Ensino 

prático; lecionação. 5. Interpretação. 6. Esclarecimento. 7. Desagravo, desafronta.  

Diferente dos modelos derivados da abordagem canônica da filosofia analítica 

anglo-saxônica da primeira metade do século XX. O modelo de explicação pragmática, 

proposto a partir dos anos 50, leva em consideração a caracterização da linguagem, em 

função de suas condições de uso. Além disso, uma multiplicidade de possíveis 

dimensões para a análise linguística, são reconhecidas - a sintática, a semântica e a 

pragmática. Diante disso, uma nova perspectiva no estudo da explicação científica se 

torna admissível. Os usuários da língua e os contextos particulares em que cada situação 

comunicativa ocorre, são considerados na abordagem vinculada a dimensão pragmática 

(EDER e ADURIZ-BRAVO, 2008). 

Referente a essa perspectiva da explicação científica, cabe ressaltar que tal 

referencial teórico está vinculado a elementos lógicos e práticos das questões que são 

buscadas para serem respondidas na ciência quando se quer explicar. Concernente a 

discussão, destacam-se como investigadores estudaram os aspectos pragmáticos e 

                                                           
3
 O conceito mencionado foi utilizado apenas como forma de demonstrar a existência de diferentes 

perspectivas sobre o significado de explicação, fazendo se saber que o mesmo não se aplica ao contexto 

das ciências humanas. 
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ilocucionários
4
 da explicação científica, entre eles Bas C Van Fraassen e Peter 

Achinstein (EDER e ADURIZ-BRAVO, 2008). 

Situando-nos no contexto desta pesquisa, correspondente ao campo educacional, 

especificamente o de ensino, nós adotamos uma concepção da explicação cientifica 

derivada da teoria pragmática da explicação de Bas C. Van Fraassen e, para esclarecer o 

que nos motivou essa escolha, a seguir faremos alguns recortes históricos e filosóficos 

que apoiam a nossa perspectiva de explicação científica. 

 

1.1.1 Aspectos históricos e filosóficos inerentes a explicação científica 

 

Compreender os fenômenos ao nosso redor implica considerar tanto os aspectos 

filosóficos quanto as teorias científicas vinculadas, pois, ambos estiveram sempre 

entrelaçados, mesmo com a especialização do conhecimento durante o período 

moderno. Da busca por uma interpretação plausível da ciência, resultam duas posições 

que estão ligadas a um debate extenso na filosofia da ciência contemporânea, quais são: 

o Realismo e o Antirrealismo.  

Para os realistas o sucesso científico é explicado a partir de uma relação entre 

teorias científicas e o mundo verdadeiro. Em oposição, os antirrealistas afirmam que as 

teorias não são verdadeiras, mas estas devem somente buscar salvar os fenômenos. 

Dessa forma outro conceito epistêmico diferente do conceito de verdade é utilizado para 

explicar o sucesso científico. Trata-se, do conceito de adequação empírica, onde são 

utilizados meios pragmáticos e não epistêmicos para a questão do poder explicativo de 

teorias, como propõe Van Frassen (MORAES, 2008). 

 No tocante ao Antirrealismo Científico, Van Fraassen (1980, apud MORAES, 

2018) traz uma mudança na abordagem na filosofia da ciência que é intencionada a ser 

uma possibilidade empirista construtivista de interpretação da ciência. Van Fraassen 

nomeia Empirismo Construtivo, como uma alternativa que representa a posição na qual 

a ciência tem como finalidade a elaboração de teorias empiricamente adequadas. Além 

disso, a crença relacionada com a plausibilidade de uma teoria é o mesmo que acreditar 

na sua adequação empírica.  

De acordo com Van Fraassen: 

                                                           
4
 Que envolve ações de fala. 
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O Anti-realismo é a posição segundo a qual o objetivo da ciência 

pode bem ser entendido sem fazer tal relato verdadeiro, e a 

aceitação de uma teoria pode, de modo apropriado, envolver algo a 

menos (ou diferente) que a crença de que ela é verdadeira (VAN 

FRAASSEN, 1980, p. 9, apud MORAES, 2008) 

 

Nesse sentido, cabe destacar o que o Empirismo Construtivo representa no 

tocante à ciência este pensamento, defendendo que o objetivo é elaborar teorias 

empiricamente adequadas e, nesse sentido, afasta-se de outras correntes antirrealistas e, 

especialmente, do Realismo Científico.  

O que diferencia esta ideia de outras correntes antirrealistas reside na concepção 

semântica de teorias científicas. Quanto ao Realismo Científico, a diferença diz respeito 

ao objetivo da ciência e à crença envolvida na aceitação de teorias.  

Em síntese, o Empirismo Construtivo busca abarcar elementos realistas, porém 

também oferece uma aproximação aceita da ciência dentro do contexto antirrealista. 

Assim, são fornecidas três teorias pelos empiristas construtivistas: uma teoria da relação 

teoria-mundo, uma teoria da explicação científica e uma teoria que explique a 

probabilidade na física (MORAES, 2008). 

A partir dos pressupostos teóricos apresentados, é possível compreender 

melhor o contexto que emerge a proposta de Van Fraassen que se constitui dentro de 

uma perspectiva empirista, pelo fato de admitir que a crença envolvida na 

plausibilidade de uma teoria é equivalente à afirmativa de que ela seja empiricamente 

adequada. O que é enfatizado nesta proposta está relacionado a virtude do poder 

explicativo que Van Fraassen afirma ser pragmático e não epistêmico. 

Nessa conjuntura, Van Fraassen apresenta seu modelo pragmático da 

explicação, em que o caráter contextual da explicação científica é levado em 

consideração (MORAES, 2008). 

 

1.1.2 Modelo Pragmático da Explicação Científica de Bas C. Van Frassen 

 

Vinculado as correntes que abordamos neste capítulo, foram elaborados 

outros modelos de explicação científica. Por exemplo, para Hempel a explicação era 

projetada como um argumento, atendendo a condição de oferecer bons fundamentos 

de que o fenômeno explicado deveria ser passível de experimentação empírica 
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(MORAES, 2008). O modelo Nomológico-dedutivo da concepção herdada de 

Hempel é modelo de explicação positivista lógico, este é nomeado como 

Nomológico-dedutivo, pelo fato da explicação se realizar por meio de um raciocínio 

dedutivo em que seus pressupostos estão organizados na forma de lei científica. Sua 

estrutura corresponde a dedução de uma afirmação, denominada explanandum e de 

um conjunto de declarações denominadas explanans que incluem uma ou mais leis 

científicas e outras declarações com relação a fatos individuais relevantes que 

determinam as condições iniciais ou o pano de fundo do fenômeno que se pretende 

explicar (EDER; ADURIZ-BRAVO, 2008) 

Salmon defendia que a explicação se constituía em um conjunto de 

enunciados que nos ofereciam não apenas boas razões, mas razões relevantes para 

esperarmos a ocorrência do fenômeno em questão, assim como apresentavam um 

conjunto de informações sobre processos e interações causais, etc. Dessa maneira, até 

então a explicação foi vista como algo que se dá em virtude de uma relação objetiva 

entre as teorias, que servem de base explicativa para os fenômenos e o mundo 

(MORAES, 2008).  

Outro modelo importante foi o probabilístico-indutivo da concepção de 

Carnap. Este modelo de explicação nas ciências naturais corresponde a mesma matriz 

epistemológica do modelo explicativo de Hempel, supõe o uso de leis estatísticas e 

noções probabilísticas em contextos que se adequem a seu uso. O tipo de explicações 

que se integram em seus explanans, consistem em pelo menos, uma lei ou princípio 

teórico de forma estatística, que recebem o nome de explicações estatísticas (EDER; 

ADURIZ-BRAVO, 2008). 

Já na proposta apresentada por Van Fraassen, a explicação se configura em 

algo dependente do contexto. Isso quer dizer que a explicação, depende de elementos 

pragmáticos
 
como os pressupostos teóricos de quem explica, desejos, intenções, ou 

seja, elementos que podem variar de acordo com o contexto. A explicação é algo que 

se dá em virtude da teoria, dos fatos e do contexto de acordo com esse modelo 

(MORAES, 2008).  

Ao  propor uma nova teoria da explicação, aponta sinalizações sobre a diferença 

da explicação e outras atividades. Como afirma o autor, a explicação é uma resposta, 

não é o mesmo que uma proposição, um argumento ou uma lista de proposições. Como 

exemplo, Van Fraassen cita analogamente, um filho não é o mesmo que um homem, 
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mesmo que todos os filhos comessem homens e todo homem seja um filho (VAN 

FRAASSEN, 1980) 

Para Van Fraassen uma explicação é uma resposta a uma questão (do tipo “por 

que”). Nesse sentido, para responder diretamente a uma questão, têm-se que levar em 

consideração o contexto em particular que tais questões estão inseridas (MORAES, 

2008). 

Baseado nos trabalhos de Bromberger (1966 apud MORAES, 2008) Van Fraassen 

elabora uma forma geral das questões. Esta lógica apresenta três termos que determinam 

uma questão (“por que”). Estes termos são, segundo Van Fraassen, 1980:  

o tema Pk, que apresenta uma pressuposição básica em forma de questão;  

a classe de contraste X = {P1, P2,...., Pk, ....}, que tem função de delimitar o contexto da 

questão;  

a relação de relevância R, que expõe os fatores explicativos envolvidos em uma 

proposição “A”.  

A questão (“por que”) Q é identificada como um termo ordenado: Q = <Pk, X, 

R>. Assim é necessário que A, para ser relevante para Q conserve uma relação de 

relevância também com o tema e a classe de contraste. Desse modo, o contexto 

determina a relevância dos elementos explicativos e a classe de contraste é determinada 

contextualmente.  

Segundo Van Fraassen (1980, pág. 145): 

Uma pergunta do tipo porquê pressupõe exatamente: 

(a) seu tema é verdadeiro 

(b) na sua classe de contraste, apenas o seu tópico é verdadeiro 

(c) pelo menos uma das proposições que tem sua relação de relevância com 

seu tema e classe de contraste, também é verdadeira. 

 

Além disso, a explicação é moldada a partir do ponto de vista de quem o faz. 

Desse modo, ideias diferentes resultam em explicações diferentes, assim como 

determina-se a relevância das afirmações por meio do contexto em que os fatos 

emergem, pois o que pode ser relevante em contexto, pode não ser em outro distinto 

(MORAES, 2008). 

Por fim, sobre a teoria, o autor afirma Van Frassen (1980, pág 150): 
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Suas deficiências, no entanto, são compartilhadas com as outras teorias 

filosóficas da explicação que conheço (pois, desenhei descaradamente essas 

outras teorias para reunir esses critérios de respostas). E os principais 

problemas tradicionais da teoria da explicação são resolvidos não por ver 

quais são esses critérios, mas pela teoria geral de que as explicações são 

respostas a perguntas-por-quê, que são determinadas contextualmente por 

certas maneiras. 

Mas lembre-se de que devemos distinguir cuidadosamente o que uma teoria 

diz daquilo em que acreditamos quando aceitamos essa teoria (ou confiamos 

nela para prever o tempo ou construir uma ponte). O compromisso 

epistêmico envolvido na aceitação de uma teoria científica, argumentei, não é 

a crença de que é verdade, mas apenas a crença mais fraca de que ela é 

empiricamente adequada. Da mesma forma, devemos distinguir o que a 

pergunta diz (isto é, pressupõe) do que acreditamos quando fazemos essa 

pergunta 

 

Nos baseando nesses fundamentos, no próximo tópico, apresentaremos uma 

ferramenta de análise para explicação. 

 

1.1.3 Elementos da Explicação científica escolar: uma conexão entre o modelo de 

Bas Van Frassen e o ensino de ciências   

 
Com base no modelo pragmático da explicação de Bas Van Frassen que 

estabelece o que uma questão do tipo “por que” deve conter, ou seja, determina as 

condições necessárias a elaboração de uma explicação,  que são três: tema, classe de 

contraste e relevância, especificamos elementos importantes que devem estar em uma 

explicação cientifica escolar, especialmente, no contexto do Ensino de Ciências. 

Ressaltamos que em nosso estudo não estamos propondo uma incorporação do modelo 

para a explicação no contexto da química e sim, considerando os elementos propostos 

no modelo de Bas Van Frassen para a explicação científica escolar para nosso objeto de 

estudo. 

De acordo com os elementos presentes no modelo supracitado, que apresentam 

uma flexibilidade sobre o contexto que se insere, podemos então na área de  Ensino de 

Ciências Naturais associar essas condições a elementos importantes da área em questão 

e traçar estratégias potenciais para o desenvolvimento de abordagens didáticas coerentes 

com nossos pressupostos teóricos. 
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Para o estímulo da elaboração das explicações cientificas científicas escolares 

utilizamos a estratégia de ensino Prever - Observar - Explicar (POE), em que a estrutura 

dessa estratégia de ensino contribuiu para atender os elementos da explicação 

estabelecidos pelo modelo pragmático da explicação de Bas Van Frassen. Na fase de 

previsão pediu-se que fosse registrada uma ideia justificada, sobre prováveis 

consequências do acontecimento de um evento. Depois, cada integrante do grupo 

apresentou sua previsão e negociou com seus colegas para que se estabelecesse um 

consenso, por fim, o grupo comunicou a respectiva previsão com os demais 

participantes da atividade. 

Na fase de observação executou-se o experimento e através dos dados revelados 

as hipóteses de previsão puderam ser confirmadas ou não, nesse momento, puderam ser 

apresentados os indícios que apoiavam as hipóteses formuladas sobre o fenômeno.  

Primeiro, foi feita uma observação individual, depois cada integrante do grupo 

apresentou sua observação e negociou com seus colegas para que se estabelecesse um 

consenso, por fim, o grupo comunicou a respectiva observação com os demais 

participantes da atividade. 

Na fase de explicação, foi realizada uma sistematização, levando em 

consideração o que ocorreu durante a previsão e observação, com o objetivo de formular 

uma explicação consonante com o processo e os conceitos envolvidos na atividade. 

Primeiro, foi feita uma explicação individual, depois cada integrante do grupo 

apresentou sua explicação e negociou com seus colegas para que se estabelecesse um 

consenso, por fim, o grupo comunicou a respectiva explicação com os demais 

participantes da atividade 

Nossa intenção foi utilizar as fases anteriores como apoio a formulação, 

especialmente, da explicação que é o momento principal na formulação de ideias, em 

que o estudante pode articular as diversas formas de manifestação do conhecimento 

Os elementos da explicação formulados por Bas Van Frassen citados acima 

estão sendo mobilizados por meio dessa estratégia da seguinte forma: o primeiro 

elemento „tema‟ que corresponde a uma questão envolvida em um conteúdo que se 

deseja trabalhar na atividade experimental, o que utilizamos nesta pesquisa foi  

densidade (massa específica) dessa forma as explicações eleboradas pelo estudantes 

estarão delimitadas a um tema já especificado na atividade.  

A classe de contraste que tem como função a delimitação contextual de uma 

explicação estaria orientada a partir de todos  os questionamentos propostos na atividade 
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que incluem a previsão e a observação que além de apresentar um tema (densidade) 

também inclui uma situação específica ao tema que é a que constitui a classe de 

contraste 

O terceiro elemento importante para uma explicação é a relação de relevância, 

esse é o elemento chave e bastante pertinente  na proposição do modelo de Van Frassen, 

pois, ele considerou que em diferentes contextos essa relação poderia sofrer 

modificações. Diante dessa afirmação, pensamos então sobre o nosso contexto que é o 

de Ensino de Ciências e as possíveis relações de relevâncias existentes nesse meio, ou 

seja, sobre quais elementos poderiam/deveriam estar emergindo em uma explicação 

científica escolar. 

Como afirma Zabala (1998), existe uma concepção do significado atribuído ao 

ensino envolvido em qualquer proposta metodológica, como também ideias sobre os 

processos de ensinar e aprender. 

Nesse ponto, sobre a relação de relevância, discutimos que no contexto de 

ensino deveriam ser considerados três tipos de elementos presentes nas respostas dos 

estudantes, que são os que constituem nossas categorias de análise da explicação. 

Fizemos um agrupamento das características presentes na explicação e definimos 

segundo uma ordem, que podem ser de 1ª, 2ª ou 3ª ordem, e encontram-se detalhadas no 

quadro. Acreditamos que os elementos presentes em cada ordem têm um nível de 

complexidade crescente. 

 O que motivou o apontamento das características de 1ª ORDEM - Elementos 

estruturantes - relaciona especificamente com os conteúdos disciplinares desses 

elementos da explicação, 2ª ORDEM – Elementos conclusivos - articulação entre 

elementos estruturantes e o fenômeno observado e 3ª ORDEM – Elementos avaliativos 

- movimento reflexivo a cerca da composição dos conhecimentos ligados a um campo 

disciplinar.  

Foi a relação que pode ser estabelecida entre as formas de produção, 

comunicação e avaliação que o conhecimento está envolvido e os movimentos também 

realizados para o estudante ao formular uma explicação cientifica escolar. Conhecidas 

no âmbito da sala de aula de ciências como práticas epistêmicas, estas são 

compreendidas como atividades cognitivas e discursivas através das quais existe um 

envolvimento e uma percepção da epistemologia do conhecimento científico por parte 

do aluno. Dessa forma, além dos métodos e das práticas envolvidas no fazer ciência, a 

mobilização de práticas epistêmicas pelos estudantes permite o progresso do 
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entendimento da própria natureza do conhecimento científico (SANDOVAL; REISER, 

2004, p. 345-346 apud TAVARES, 2009). 

As práticas epistêmicas são definidas como práticas envolvidas na produção, 

comunicação e avaliação do conhecimento (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et al., 2008). 

Ainda são denominadas como práticas epistêmicas, as ações dos alunos quando estão 

inseridos em situações investigativas, e movimentos epistêmicos, o ato de conduzir 

essas situações (NASCIMENTO, SILVA e FREIRE, 2012). 

Para promover a produção de práticas epistêmicas na sala de aula necessita-se 

fomentar a emancipação dos alunos, por meio da organização social da sala de aula, 

incitando-os a apropriar-se de um posicionamento ativo e cooperativo, orientando-os e 

apoiando no desenvolvimento de atividades, requerendo que eles aprofundem e avaliem 

suas ideias de forma a valorizar suas formas de pensamento, propondo atividades 

abertas e desafiadoras, como também realçando a importância da análise e avaliação de 

resultados através da argumentação (LOPES et al., 2009)  

Em seus estudos, Mortimer (2009) destaca o interesse expansivo de pesquisas 

em volta de aspectos epistêmicos no Ensino de Ciências, afirmando que este se dá pelo 

fato de que este não se restringe somente a causar no aluno a apropriação de conceitos, 

procedimentos experimentais e atitudes, no entanto, propõe uma compreensão a respeito 

da natureza da ciência. Por este ângulo, confia-se que a ciência escolar seja entendida 

como uma prática posicionada socialmente, em que os estudantes discursivamente 

instauram e adéquam valores para o que pode ser aceito como boas questões, métodos e 

respostas coerentes. Portanto, as práticas sobreditas caracterizam-se como epistêmicas e, 

dessa forma, o estudo da ciência envolve também uma aprendizagem epistêmica.  

Visto a importância das práticas epistêmicas para o ensino de ciências, 

consideramos que nas explicações dos estudantes (respostas) seria interessante 

considerar elementos destas para classificar o nível de explicação que emergiu a partir 

da atividade. Então, como apontado por Van Fraassen a relevância de uma explicação 

está intimamente ligada ao contexto em que ela está situada, no presente trabalho 

consideramos como relevante a presença de elementos que compõem as práticas 

epistêmicas. Como referência dessas práticas  utilizamos uma proposição elaborada por 

Jiménez-Aleixandre e adaptada e utilizada por diversos autores (NASCIMENTO, 

SILVA e FREIRE, 2012; SILVA, 2009; MORTIMER et al., 2008) para relacionar as 

práticas presentes nas respostas (explicações) dos alunos, durante a resolução das 

atividades POE. 
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Quadro 01: As práticas epistêmicas e seu elo com as atividades relacionadas com o conhecimento. 

ATIVIDADES SOCIAIS 

RELACIONADAS AO 

CONHECIMENTO 

PRÁTICAS EPISTÊMICAS 

Produção doConhecimento 

Apresentando hipóteses;  

Articulando conhecimento observacional e conceitual;  

Concluindo;  

Considerando conceitos para elaborar hipóteses;  

Construindo dados;  

Construindo significados;  

Desenvolvendo investigações;  

Ordenando dados;  

Usando conceitos para planejar e realizar ações.  

 

Comunicação do Conhecimento 

Alcançando generalizações;  

Negociando explicações;  

Relacionando diferentes linguagens;  

Transformando dados.  

Avaliação do Conhecimento 

Avaliando a consistência da informação;  

Avaliando a plausibilidades das hipóteses;  

Justificando as próprias conclusões;  

Usando conceitos para avaliação de conclusões;  

Usando conceitos para interpretação dos dados;  

Usando dados para avaliação de conclusões.  

Fonte: Jiménez-Aleixandre et. al. (2008) 

 

Assim como a produção do conhecimento está envolvida, principalmente, com 

aspectos conceituais, observacionais, de articulação de dados e hipóteses. Pensamos a 1ª 

ORDEM relacionando a esses aspectos estruturantes em que o estudante consegue 

articular.  

Nos elementos propostos na 2ª ORDEM em que o estudante articula aspectos 

estruturantes e realiza negociações a partir de um evento apresentado, conseguimos 

relacionar a atividade social de comunicação do conhecimento que propõe algumas 

práticas em que focamos, especialmente, na de alcançar generalizações e transformar 

dados, pois, nessa ação acreditamos estar relacionada as características de 2ª ordem que 

propomos na nossa rubrica. 

Sobre os elementos contidos nas características de explicações de 3ª ORDEM 

associamos a atividade social de avaliação do conhecimento em que há a necessidade de 

mobilização de habilidades mais sofisticadas do pensamento em que o estudante 

consegue estabelecer relações de reflexão e tomada de consciência dentro de um campo 

disciplinar a partir da avaliação de dados, conclusões, hipóteses, como também da 

consistência das suas próprias alegações. Desse modo, justificamos a motivação e 

concepções envolvidas na elaboração da nossa rubrica, apresentada no quadro a seguir:  
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Quadro 02 – Características da explicação científica escolar 

EXPLICAÇÃO CIENTÍFICA ESCOLAR 

ESTÍMULO 

 

Suporte preditivo e observacional 

 

 

NEGOCIAÇÃO 

RESPOSTA 

ORAL ESCRITA 

AGRUPAMENTO DE CARACTERÍSTICAS DA EXPLICAÇÃO CIENTÍFICA ESCOLAR 

 

ORDEM NULA –  Não apresenta relações consideráveis com possíveis características da 

explicação científica escolar. 

 

1ª ORDEM – Elementos estruturantes - relaciona especificamente com os conteúdos 

disciplinares podem estar incluídos aspectos observacionais, fatos, leis, teorias, hipóteses, 

definições entre outros produtos vinculados ao campo disciplinar. 

 

2ª ORDEM – Elementos dialógicos - articulação entre elementos estruturantes e o fenômeno 

observado, em que há uma negociação sobre o questionamento proposto.  

 

3ª ORDEM – Elementos avaliativos e conclusivos - movimento reflexivo a cerca da 

composição dos conhecimentos ligados a um campo disciplinar, além do exame das suas 

próprias ideias a respeito de um determinado conteúdo deste campo, em que podem ocorrer 

conclusões.  

Fonte: própria 

 

 

A seguir apresentamos um esquema das ações envolvidas nesse processo. 

Discutimos a presença de três ações principais, ditas: o estímulo, entendido como os 

questionamentos propostos nas fases anteriores de previsão e observação e que serviram 

como apoio a formulação da resposta (explicação); a negociação, que esteve presente 

em todas as fases, visto a organização da atividade que foi realizada de forma coletiva, e 

a resposta, que corresponde a explicação formulada após os movimentos de estímulo e 

negociação; a resposta pode ser de três tipos, 1ª, 2ª e 3ª ordem de acordo com os 
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elementos presentes nas formulações, estes elementos encontram-se resumidos no 

quadro anterior. O esquema a seguir sintetiza essa estrutura: 

 
Esquema 01 – ações envolvidas na elaboração da explicação cientifica a partir da estratégia 

POE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria 

 
 

1.2 Estratégia de Ensino Prever, Observar e Explicar (POE) 

 

Neste tópico, faremos um resumo da formulação da estratégia de ensino POE, 

como surgiu, com qual finalidade e das mudanças ocorridas ao longo do tempo. 

 

3ª Ordem 

 
 
 
 
 
 

Elementos Avaliativos 

2ª Ordem 

 
 
 

Elementos Conclusivos 

Estímulo 

Negociação 

1ª Ordem 

Elementos Estruturantes 

Resposta 

Previsão/Observação 

Presente em todas as fases 

Pode ser de... 
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1.2.1 Resumo: surgimento e estruturação da estratégia de ensino 

 

A estratégia foi de início, utilizada por Champagne, Klopfer e Anderson (1979) 

com a denominação de demonstrar-observar-explicar (DOE); depois a concepção foi 

reformulada para prever-observar-explicar (P.O.E.) por White e Gunstone (1992). 

O estudo de que derivam a proposta inicial foi realizado em 1978, no curso de 

física da faculdade introdutória, Física 10, uma oferta regular de crédito na Faculdade 

de Artes e Ciências da Universidade de Pittsburgh, Estados Unidos, com o conteúdo de 

mecânica. Assim, a estratégia desenvolvida por Champangne, Klopfer e Anderson 

(1979), possuía inicialmente uma diferença estrutural, em que se baseou a partir da 

Demonstração, Observação e explicação – DOE. 

Em 1979, com o objetivo de investigar a compreensão de alunos sobre a 

importância de objetos físicos, Champagne e Klopfer (1979) desenvolveram um 

cronograma de entrevistas com atividade baseada na estratégia DOE. O estudo apoiava-

se na ideia de que analisar detalhadamente as estruturas de conhecimento dos estudantes 

a partir dos aspectos emergidos da interação das características da estrutura do 

conhecimento com o estímulo causado pelos comandos da atividade, poderia oferecer 

resultados positivos para o aprimoramento do ensino. Participaram 110 alunos de 

diversos níveis. O estudo apresentou elementos do contexto da psicologia cognitiva, 

notadamente com a abordagem de processamento de informações. A atividade 

denominada pelos autores de instrução foi elaborada pelo instrutor do curso (professor). 

Foram realizados exames domiciliares e, as respostas-modelo às perguntas eram 

rejeitadas sendo que os discentes eram convidados a apresentar uma versão corrigida de 

suas atividades. O objetivo de investigar as concepções prévias dos alunos, alguns 

aspectos da mecânica clássica e os modos de raciocínio por eles apresentados. Assim, 

para registrar as respostas os alunos recebiam um livreto e o administrador do teste seria 

o responsável por realizar as demonstrações para os alunos. Inicialmente era solicitado 

que os estudantes fizessem previsões sobre um evento indicado pelo professor
5
, depois 

era executada uma demonstração em que o administrador era o responsável por realizar 

e poderia solicitar que os estudantes interagissem, executando procedimentos e 

observações durante a demonstração. Então os estudantes observavam, fazendo 

registros do fenômeno estudado enquanto o administrador gerenciava o evento derivado 

da atividade e, por fim, os alunos formulavam explicações. Os estudantes também 

                                                           
5
 Era citado como administrador de teste. 
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respondiam a perguntas de múltipla escolha de cunho conceitual e durante a atividade 

eram realizadas demonstrações do mesmo tema, aplicadas a diferentes situações em que 

se tinha a oportunidade de enxergar o evento de ângulos diferentes. Nessa primeira fase, 

a de demonstração, que era executada por um administrador, os alunos registravam suas 

previsões para que pudessem comparar com as observações. Em conjunto com as 

avaliações DOE, também eram utilizadas outras ferramentas extras, que tinham o 

propósito de avaliar a capacidade lógica de análise e as habilidades dos estudantes. 

Estes instrumentos foram fornecidos em livretos de teste e continham as questões e os 

espaços necessários para o registro das respostas e os seus raciocínios. Além disso, não 

era estabelecido tempo para resolução dos testes supracitados. A estrutura das questões 

foi pensada na perspectiva de potencializar o desenvolvimento de habilidades de 

raciocínio, visto que se fazia necessário aplicar raciocínio lógico as representações 

verbais e diagramáticas das situações do mundo físico (CHAMPAGNE e KLOPFER, 

1979).  

Construir, verificar teorias ou induzir princípios não é o que a estratégia buscou 

de fato. Antes disso, uma análise dos contrastes de um evento se configurava como de 

maior valor. Os movimentos ocasionados pela análise de contrastes de um evento 

podem colaborar para que a avaliação do conhecimento seja fomentada. 

Baseados no estudo realizado por Champangne, Klopfer e Anderson (1979), em 

1980, Gunstone e White (1981), realizaram uma pesquisa, investigando o conhecimento 

da gravidade possuído por estudantes de física do primeiro ano da Universidade 

Monash. Para isso, utilizaram atividades estruturadas na previsão, demonstração, 

observação e explicação, tornando a estratégia de ensino conhecida como POE. 

Segundo estes autores, a investigação ocorreu dentro de um contexto de 

desenvolvimento de métodos de compreensão da sondagem, fazendo uso de um grande 

número de participantes e ainda aconteceu durante a primeira semana do ano letivo, por 

isso, os alunos não sofreram nenhuma interferência teórica no curso sobre o tema, ou 

seja, as atividades foram resolvidas apoiados em seus conhecimentos prévios. A 

amostra de participantes pode ser considerada representativa, pois partiu de um conjunto 

relevante de escolas do Estado de Victoria, junto com alguns alunos da interestadual e 

um número mais vasto da Malásia. 

A atividade foi organizada de maneira a primeiro o professor apresentar uma 

situação física aos estudantes, solicitando que fizessem uma previsão sobre os possíveis 

resultados de uma ação. Depois a dita ação seria demonstrada, exigindo-se que os 
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participantes a observassem E, por fim formulassem uma explicação sobre qualquer 

discrepância com sua previsão.  

Gunstone e White (1981) abordaram oito situações, todas envolvendo algum 

aspecto da gravidade. Os alunos foram divididos em grupos e foi utilizado o padrão de 

previsão, demonstração, observação e explicação, supracitado. Determinou-se um 

tempo de uma hora para cada grupo, por isso, não era possível apresentar todas as 

situações. O intuito do trabalho era avaliar vários aspectos, como a qualidade do ensino 

de um conceito, ou tema em um contexto escolar determinado, a partir das concepções 

prévias de estudantes, nesse caso, o foco era à compreensão da gravidade e dos 

princípios relacionados da mecânica. Acreditava-se que os resultados influenciariam o 

desenvolvimento futuro do contexto teórico e empírico. 

 

1.2.2 Potencial da POE: perspectivas emergentes 

 

Diversos autores utilizaram a POE em suas pesquisas, explorando a perspectiva 

dos seus criadores, baseando-se principalmente na abordagem conceitual (OLIVEIRA 

2003; SCHWAHN; MARTINS, 2007; COROMINAS, 2013; OLIVEIRA, 2016; 

CHAMIZO, 1997; SCHWAHN; OAIGEN, 2008; CINICI; DEMIR,  2013; LIEW; 

TREAGUST 1995; PALMER, 1995; KALA; YAMAN; AYAS, 2012; KIBIRIGE; 

OSODO; TLALA, 2014; MTHEMBU, 2001; ABDULLAH; MAT NAYAN; 

BATUKAWAN 2017; KHANTHAVY, YUENYONG, 2009; RADOVANOVIC; 

SLISKO, 2013; KARAMUSTAFAOĞLU; MAMLOK-NAAMAN, 2015; HUSSAIN et. 

al. 2013; SASAKI; JESUS, 2013; HILARIO, 2015; MILLÁN; VILLA, 2011; 

TREAGUST; MTHEMBU; CHANDRASEGARAN, 2014). 

 Uma das características da estratégia Prever-Observar-Explicar (POE) é que 

leva em consideração as concepções prévias dos alunos (TREAGUST; MTHEMBU; 

CHANDRASEGARAN, 2014). Quer dizer, ao solicitar aos alunos que prevejam o 

resultado de um fenômeno é realizada, em linhas gerais, uma sondagem da compreensão 

inicial deles sobre o referido fenômeno, ou seja, suas concepções prévias. A medida que 

as predições e observações estiverem em conflito entre si, as explicações dos estudantes 

serão exploradas e questionadas até que a harmonização entre as fases se estabeleça 

(BALEN, 2004).  
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O modelo clássico da pesquisa científica e a estratégia POE são compatíveis no 

que toca a formulação de uma hipótese que se apoia em justificativas direcionadas ao 

motivo e a chance de que a conjectura ocorra (BALEN, 2004).  

Millán e Villa (2011) utilizaram a POE considerando algumas fases sucessivas. 

Inicialmente o professor expõe com detalhes a atividade que será desenvolvida e solicita 

que os alunos elaborem uma previsão escrita do resultado da mesma, posteriormente, 

pede-lhes que anotem suas observações durante a realização da atividade para que seja 

feita uma comparação com as previsões efetuadas. Por fim, é realizada a explicação do 

fenômeno trabalhado, tendo como base a elucidação dos desacordos emergidos no 

processo de previsão e observações. Nesse sentido, expõem a importância de trabalhos 

experimentais, em busca de estimular a implementação desse tipo de atividade por 

professores mexicanos, por meio do desenvolvimento de quatro experimentos, 

utilizando a metodologia POE e a indagação. O estudo aponta que além do aprendizado 

de conceitos, se propiciou o desenvolvimento de habilidades fundamentais em ciências.  

Hilario (2015) destaca as possibilidades vinculadas a estratégia POE, como o 

estimulo a participação ativa do estudante, por meio da aplicação teórica a prática, e o 

favorecimento do desenvolvimento da autonomia cognitiva, especialmente, quando o 

seu uso é associado com demonstrações, atividades práticas e experimentos de 

laboratório. Em sua pesquisa, o autor aponta que além de potencializar a aprendizagem 

dos estudantes, pode ocorrer uma melhora na prática docente por meio da utilização da 

estratégia, pois, pode-se trabalhar explicações a partir da identificação do conhecimento 

prévio do estudante.  

Outros estudos consideraram a estratégia POE como uma ferramenta para 

investigar estruturas argumentativas e/ou promover e fomentar a argumentação e/ou 

melhorar a capacidade de argumentação como também estimular diferentes processos 

derivados da argumentação como atividades metacognitivas, de pesquisa e raciocínio 

científico (CHANG, 2007; SHEMWELL; FURTAK, 2010; OKUMUS; UNAL, 2012; 

KONSTANTINIDOU; MACAGNO, 2013; BAEK et al., 2015; ACAR, 2015; 2016; 

HYO-HYEN; SOON-SHIK, 2015; LESTARI; ABDURRAHMAN; JALMO, 2017; 

MEDEIROS; LOCATELLI, 2018 entre outros)  

Konstantinidou e Macagno (2013) tinham como objetivo pesquisar 

especificamente a estrutura dos argumentos dos estudantes, a partir do modelo do de 

Toulmin, na perspectiva de utilizá-la para reconstrução das premissas ausentes 

subjacentes aos seus raciocínios. O estudo indicou que esta ação poderia fornecer ao 
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professor um instrumento para melhorar suas explicações, levando em consideração as 

intuições dos alunos e o profundo conhecimento sobre um assunto específico. 

Shemwell e Furtak (2010) afirmam que a argumentação científica, se configura 

como um importante formato de discurso na área da ciência, em que visa coordenar 

evidências empíricas e teoria científica. Segundo os autores, envolver estudantes nesse 

processo é importante, porém, também consideram a argumentação científica como uma 

orientação particular, ou seja, que incorre em limitações específicas, que podem em 

algumas circunstâncias, prejudicar uma discussão conceitualmente rica.  

A estratégia POE, está vinculada a diversas perspectivas de ensino importantes. 

Visto que o movimento cognitivo envolvido ao trabalhar com o alunado a partir dessas 

habilidades cognitivo linguísticas constitui parte essencial desse processo, ainda 

faremos, nesse trabalho, a discussão destas habilidades que são estruturantes nas 

atividades, prever, observar e explicar. Para tanto, iremos abordar o que representa cada 

uma dessas habilidades e de que forma podem estar relacionadas.  

 

2 Percurso Metodológico  

 

Neste capítulo, iremos relatar o percurso metodológico deste estudo, apontando 

nossos objetivos, a natureza da pesquisa, o processo de elaboração e detalhamento das 

atividades, o contexto em que a pesquisa foi realizada, detalhando os participantes que 

nela estiveram envolvidos, as estratégias metodológicas utilizadas para atingir os 

objetivos propostos, relacionando com os referenciais utilizados na análise dos dados, 

assim como as ações que foram executadas na coleta de dados para a pesquisa. 

 

2.1 Objetivos 
 

Para realização desta investigação partimos da seguinte questão de pesquisa:  

 

De que maneira, características da habilidade de explicar fenômenos envolvendo 

o conceito de densidade podem ser favorecidas em contextos de atividades orientadas 

pela estratégia didática Prever-Observar-Explicar? 
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No intuito de investigar a viabilidade da nossa questão, o objetivo geral desta 

pesquisa foi analisar as explicações elaboradas a partir da utilização de atividades 

experimentais sobre densidade baseada na POE. Para tanto, propomos os seguintes 

objetivos especificos: 

 

1) Elaborar uma rubrica para analisar o agrupamento de características das explicações 

científicas escolares formuladas pelos estudantes; 

2) Classificar  as explicações científicas dos estudantes  a partir  das respostas orais e 

escritas com relação ao fenômeno observado nas atividades utilizando  rubrica própria. 

 

2.2 Natureza da pesquisa 

 

Esta pesquisa apresenta características específicas, em relação ao contexto em 

que ocorre, aos sujeitos envolvidos nas ações, os objetivos e também as ações derivadas 

destes. Porém, apesar dos elementos comuns cada situação pode ser frutífera de um 

modo peculiar de acordo com os estímulos que são fornecidos e cada aspecto que 

emerge é importante para leitura do pesquisador. Por isso, entendemos o nosso trabalho 

como qualitativo. Como afirmam Laville e Dionne (1999), uma abordagem qualitativa 

está pautada nas peculiaridades e nuances que são expressas, como também nas relações 

estabelecidas entre as unidades de sentido que são construídas. 

Além das características mencionadas, nosso estudo faz recortes do tipo estudo 

de caso, já que a pesquisa se apresenta em um contexto específico. Portanto, como 

discute Stake (1978), o estudo de caso se configura como um método capaz de aumentar 

a experiência e melhorar a compreensão sobre um determinado contexto, onde ocorrem 

um tipo específico de generalização, a naturalística, em que as especificidades  do caso 

em estudo podem ser reconhecidas pelo leitor como equivalentes a outro caso, ou seja, 

ocorre de maneira intrínseca a situação posta e não a partir de aspectos lógicos ou 

estatísticos.  

Como enfatiza André (1984), devemos considerar outros tipos de 

conhecimentos, além do conhecimento lógico formal para a compreensão de uma 

conjuntura social, e oferecer o máximo de informações para que haja margem para 

interpretações alternativas e generalizações naturalísticas. Dessa forma, entendemos este 

como um bom método para o desenvolvimento desta pesquisa por se tratar de um 

cenário social complexo. 
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2.3 Contexto e sujeitos da pesquisa 

 

A investigação foi desenvolvida durante o primeiro semestre do ano de 2018 na 

Escola Estadual Teônia Amaral, situada na cidade de Florânia, interior do Rio Grande 

do Norte, eleita devido a aproximação da pesquisadora com os alunos e a equipe 

escolar, o que facilitou a aplicação do trabalho.  

Primeiramente, foi feito um contato inicial de cunho informativo para que os 

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

não da mesma, onde a pesquisadora apresentou o TCLE para que os pais ou 

responsáveis dos menores de idade pudessem assinar. Este contato também serviu para  

fortalecer o estreitamento de vínculo dos estudantes com a pesquisadora. Em um 

segundo momento houve outro encontro para recolher os TCLE e novamente falar sobre 

a pesquisa com os alunos, para tirar suas dúvidas e curiosidades relativas a intervenção. 

O período de aplicação da pesquisa foi realizado em três encontros, um teórico em que 

aconteceu uma retomada conceitual e dois para realização das atividades experimentais 

baseadas na POE. 

O público da pesquisa consta de estudantes de uma turma do primeiro ano curso 

técnico de segurança do trabalho integrado ao nível médio, com 40 alunos matriculados, 

porém, participaram 14 alunos na atividade experimental sobre a densidade de sólidos e 

18 alunos na atividade experimental sobre a densidade de líquidos.  

Para realizar o presente estudo foi estruturada a intervenção com uma sequência 

de atividades baseadas na estratégia POE, conforme o quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

Quadro 03 – resumo das atividades desenvolvidas 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Etapas Ação 

1° Elaboração das atividades Adaptação da 1° atividade para a perspectiva POE; 

Elaboração da 2° atividade  

2° Planejamento da 

abordagem teórica 

Sistematização dos temas principais do conteúdo 

3° Elaboração do TCLE Solicitação das assinaturas 
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4° Revisão teórica do 

conceito de densidade 

Aula expositiva dialogada 

5° Aplicação da primeira 

atividade experimental 

Resolução da atividade, baseada na POE, sobre a 

densidade de sólidos 

6° Aplicação da segunda 

atividade experimental 

Resolução da atividade experimental baseada na 

POE, sobre a densidade de líquidos 

Fonte: autoria própria 
 

 

Para a elaboração das atividades, inicialmente, foi necessária a realização da 

escolha do tema, a qual ocorreu por motivos de adequação ao calendário da escola e a 

sequência de conteúdos previamente organizada pelo professor da disciplina, que havia 

abordado o tema de propriedades físicas da matéria e pelo fato de se tratar de um 

conteúdo que os estudantes apresentaram  dificuldades de compreensão (como 

informado pelo professor da turma).  

Posterior a escolha do tema, além de termos imergido no referencial da POE, 

também acessamos materiais relativos ao conteúdo de densidade e a partir dessas 

leituras pudemos adaptar uma atividade experimental
6
 utilizada na disciplina de ensino 

de química I do curso de Licenciatura em Química da UFRN sobre densidade de 

sólidos, estruturando a estratégia de prever, observar e explicar. Elaboramos a segunda 

atividade pensando em trabalhar sob diferentes perspectivas da densidade e, dessa 

forma, inserimos uma atividade qualitativa sobre a densidade de líquidos, também 

baseada na POE. 

Para iniciar a interação com os estudantes, foi necessário elaborar um Termo de 

consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, para que os pais dos alunos assinassem e 

pudéssemos iniciar a aplicação da pesquisa. 

Ao considerar a colocação do professor da disciplina sobre as dificuldades dos 

estudantes relacionadas ao conteúdo, decidimos realizar uma abordagem teórica antes 

da aplicação das atividades experimentais e, para isso, optamos por trabalhar os tópicos 

principais do conteúdo. A revisão do tema ocorreu a partir de uma aula expositiva 

dialogada onde a professora/pesquisadora trabalhou com slides, trouxe questionamentos 

e exemplificações, assim como houve o esclarecimento de dúvidas dos estudantes. 

Cumpridas as etapas anteriores, foram aplicadas as atividades experimentais
7
 

que aconteceram guiadas pelas fichas orientadoras baseadas na POE.  

                                                           
6
 Em anexo. Além disso, pudemos vivenciar estas atividades durante a atuação como bolsista no Estágio à 

Docência. 
7
 As atividades estão disponíveis na íntegra nos apêndices II e III. 
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Estes roteiros (Anexo) continham uma questão inicial que servia para apresentar 

uma nova situação em que os estudantes teriam que prever a possível consequência 

desta nova situação apresentada. Depois de prever, realizar o experimento para testar 

sua previsão e observar o que ocorreu, fazendo o registro dos dados. Esse processo, 

consequentemente, serviu para que, aliado à sua previsão o estudante pudesse comparar 

esses dois resultados e elaborar uma explicação para o fenômeno estudado. 

Além da proposição associada a cada fase da atividade os estudantes realizaram 

a atividade em grupo, onde após a elaboração da resposta individual em cada fase, eles 

tinham que entrar em um consenso para fornecer a resposta do grupo. Acreditamos que 

esse processo de negociação entre os estudantes aliado a estrutura da atividade pode 

favorecer uma reflexão mais intensa e facilitar a compreensão do conteúdo. 

Na primeira atividade experimental com foco na densidade de sólidos, 

utilizamos esferas de vidro como material e, foi solicitado inicialmente que os 

estudantes realizassem o cálculo da densidade de uma esfera. Para isso, as esferas foram 

previamente pesadas pois, o laboratório da escola não possuía balança para medição da 

massa. Foram utilizadas provetas com água e, após obtenção do dado, o da densidade da 

esfera, os estudantes teriam que prever o que ocorreria com este valor caso fosse 

adicionada uma segunda esfera na proveta. Para esta atividade havia uma questão com 

três alternativas de resposta: igual, menor ou maior do que a densidade da primeira 

esfera e o porquê para que eles respondessem. 

A imagem a seguir ilustra a realização desta atividade experimental. 
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Figura 01 - Alunos realizando a etapa de previsão da atividade 01 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Realizada a etapa da previsão, os estudantes avançavam para a fase de 

observação, e nesse momento (inserir a segunda esfera na proveta), registrar os novos 

dados e realizar um novo cálculo para a densidade do material e, testar suas hipóteses 

iniciais, ou seja, confirmando ou não as suas previsões.  

Na última etapa da atividade, a explicação, os alunos foram questionados sobre 

os resultados obtidos durante as outras duas fases, sendo solicitados que explicassem o 

evento. 
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Figura 02 - Alunos engajados na etapa de observação da atividade 01 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Figura 3 - Estudantes expondo oralmente as suas explicações 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora 
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Para a segunda atividade experimental com ênfase na densidade de líquidos foi 

confeccionado densímetros caseiros (LABURÚ, DOMINGOS JÚNIOR, FERREIRA, 

2002) para a medição qualitativa dos líquidos. Com estes instrumentos foi solicitado aos 

estudantes que relacionassem a densidade de diferentes materiais a partir da leitura do 

densímetro. Para resolução da atividade, foi apresentada uma situação de partida a partir 

de um teste feito com a água em que puderam verificar a escala atingida no densímetro. 

Nesse momento os estudantes realizaram a previsão do valor obtido nas três amostras de 

diferentes materiais, uma de óleo, uma de álcool e outra de água com álcool em 

comparação com a escala atingida quando o densímetro foi imerso na água. 

  Na etapa de observação os estudantes inseriram os densímetros nas amostras e 

registraram os resultados observados. A seguir deveriam propor uma explicação do 

evento, em que com o apoio das etapas de previsão e observação, além dos 

conhecimentos relacionados ao conteúdo. 

 

2.5 Coletas de dados 
 

A coleta de dados ocorreu durante a aplicação das atividades experimentais, que 

ocorreram no 2º e 3º dia de realização da pesquisa. As aulas foram gravadas, sendo os 

áudios coletados por meio de gravadores posicionados nas proximidades de cada grupo 

de alunos durante o decorrer das aulas e o vídeo capturado por meio de uma câmera 

com tripé apontada para a turma inteira. Além disso, foram utilizados os registros na 

execução da atividade e diários de campo que serviram para as observações diretas 

consideradas relevantes. O esquema a seguir ilustra os instrumentos utilizados para a 

coleta de dados. 

Esquema 02: Síntese da coleta de dados 

 

Fonte: Própria 

Coleta de Dados 

Atividades Experimentais 

Atividade 01: densidade de 
sólidos 

Atividade 02: densidade de 
liquidos 

Gravações de áudio e vídeo 

Fichas escritas POE 
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2.6 Análise textual discursiva – ATD 
 

 Conforme, Moraes e Galiazzi (2006, pág. 118), “a análise textual discursiva é 

uma abordagem de análise de dados que transita entre duas formas consagradas de 

análise na pesquisa qualitativa que são a análise de conteúdo e a análise de discurso”. 

Nesta pesquisa, utilizaremos alguns elementos da análise textual discursiva para 

análise de dados. Por isso, traremos o funcionamento da sua estrutura básica. A partir de 

um exame de processos de análise textual qualitativa, este que englobou em um ciclo de 

análise três elementos - unitarização, categorização e comunicação - articulou-se uma 

dinâmica que viabilizou a ocorrência de novas compreensões com base na auto-

organização. Morais (2003, pág. 191) organizou argumentos em torno de quatro focos. 

Os três primeiros compõem um ciclo, no qual se constituem como elementos principais 

da referida metodologia: 

 

1. Desmontagem dos textos: também denominado de processo de 

unitarização, implica examinar os materiais em seus detalhes, 

fragmentando-os no sentido de atingir unidades constituintes, 

enunciados referentes aos fenômenos estudados. 

2. Estabelecimento de relações: processo denominado de 

categorização, implicando construir relações entre as unidades de 

base, combinando-as e classificando-as no sentido de compreender 

como esses elementos unitários podem ser reunidos na formação de 

conjuntos mais complexos, as categorias. 

3. Captando o novo emergente: a intensa impregnação nos materiais 

da análise desencadeada pelos dois estágios anteriores possibilita a 

emergência de uma compreensão renovada do todo. O investimento na 

comunicação dessa nova compreensão, assim como de sua crítica e 

validação, constituem o último elemento do ciclo de análise proposto. 

O metatexto resultante desse processo representa um esforço em 

explicitar a compreensão que se apresenta como produto de uma nova 

combinação dos elementos construídos ao longo dos passos anteriores. 

O texto segue focalizando o ciclo como um todo, aproximando-o de 

sistemas complexos e auto-organizados: 

4. Um processo auto-organizado: o ciclo de análise descrito, ainda que 

composto de elementos racionalizados e em certa medida planejados, 

em seu todo constitui um processo auto-organizado do qual emergem 

novas compreensões. Os resultados finais, criativos e originais, não 

podem ser previstos. Mesmo assim é essencial o esforço de 

preparação e impregnação para que a emergência do novo possa 

concretizar-se. 

 

Em síntese, a discussão desses elementos enfatiza que a análise textual 

discursiva, apresenta-se como um processo auto organizado de formação de 

compreensões, onde dão frutos a novas interpretações que derivam de três componentes 
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essenciais: a desconstrução dos textos do (corpus), denominada unitarização; o 

estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a categorização; o captar do 

novo emergente em que a nova compreensão é comunicada e validada (MORAES, 

2003). 

Com profundidade, se tratando do primeiro elemento analítico: a unitarização. 

Para o desenvolvimento deste é necessário, se debruçar sobre o significado da leitura e 

sobre os multi/significados que podem estar vinculado em um mesmo texto. A partir da 

desconstrução do texto é que surgem as unidades de análise, também denominadas 

unidades de significado ou de sentido (MORAES, 2003). 

Outro ponto importante diz respeito ao posicionamento do pesquisador, sobre a 

leitura do material pesquisado, pois mesmo não sendo consciente esta é realizada a 

partir de alguma perspectiva teórica. Isso quer dizer que a análise textual parte de uma 

série de pressupostos em relação à leitura dos textos a examinar (MORAES, 2003). 

Com relação a segunda etapa do processo, a categorização, além de reunir 

elementos semelhantes, também implica nomear e definir as categorias, cada vez com 

maior precisão, na medida em que vão sendo construídas (MORAES, 2003). 

A análise culmina com a elaboração de um novo texto, um metatexto, originado 

nos textos originais. O resultado da construção parte da perspectiva do pesquisador, que 

voltou o seu olhar sobre os significados e sentidos percebidos nesse corpus de análise, 

expressando através de argumentos descritivo-interpretativos suas percepções 

(MORAES, 2003).  

Para realização desses movimentos complexos de análise é necessário que o 

pesquisador esteja em uma impregnação intensa com a investigação. Conforme Morais 

e Galiazzi (2006, pág. 121) discutem 

A impregnação se concretiza a partir leituras e releituras, transcrições, 

unitarização e categorização e especialmente a partir da escrita. A 

impregnação é condição para um trabalho criativo e original. A partir 

do envolvimento aprofundado é que se criam condições de 

emergência auto-organizada das novas compreensões. 

 

Visto isso, vale ressaltar a importância da linguagem, que desempenha um papel 

chave na concretização das experiências, envolvida no cerne de todos os contextos que 

estamos inseridos, é por meio dela que produzimos. Assim, para a análise textual 

discursiva, a compreensão, a construção e a reconstrução das realidades é realizada a 

partir desta, por meio da perspectiva do pesquisador que pela linguagem constrói e 
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amplia os campos de consciência pessoais, entrelaçando-os com os de outros sujeitos, 

sempre a partir dos contextos que investiga (MORAIS; GALIAZZI, 2006). 

 

2 Resultados e Discussão 
 
 

Nos resultados e discussão apresentamos trechos das interações discursivas e 

registros escritos dos estudantes que obtivemos durante a resolução das atividades, e 

que selecionamos e analisamos tomando como base uma análise textual qualitativa, em 

que realizamos uma análise de processos, este que  esteve orientado  sob um ciclo de 

três elementos - unitarização, categorização e comunicação. Diante dessa organização, 

houve a ocorrência de uma dinâmica que viabilizou novas compreensões.  

Inicialmente foi realizada a unitarização, que consiste na  desmontagem dos 

textos, fizemos um exame dos materiais teóricos detalhadamente, buscando referentes 

que fizessem sentido diante do evento que estavámos investigando. 

Posterior a unitarização, conseguimos seguir para uma segunda etapa que foi a 

de articulação e estabelecimento de relações. Esse processo é conhecido como 

categorização, o que implica na construção de relações entre as unidades de base, 

relacionando-as e classificando-as no intuito  de alcançar uma compreensão de como 

esses elementos individuais teriam a possibilidade de serem reunidos em uma 

construção mais complexa de que resulta as categorias. Dessa forma, criamos uma 

ferramenta analítica,  já apresentada no quadro 02, que contém as categorias que 

serviram como orientação para nossa análise de dados. 

  Por fim, realizamos a captação do novo emergente,  a partir de uma impregnação 

profunda nos materiais de análise, ocorrida por meio dos dois estágios anteriores, foi 

possível a construção de uma compreensão melhorada do todo. Esse processo constituiu 

a última fase do ciclo de análise proposto. Consideramos que o metatexto resultante 

desse processo, que consiste nas análises realizadas a partir da ferramenta analítica 

própria em que estão contidas as categorias, representou  um movimento com o intuito 

de em tornar possível  a compreensão que se apresenta como produto de um novo 

arranjo dos elementos construídos ao longo das etapas anteriores. 
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3.1 Objetivo: Classificar as explicações científicas escolares por meio das respostas 

orais e escritas dos participantes com relação ao fenômeno observado nas 

atividades 

 

Como explicitado, a atividade consistiu em três etapas principais, em que a 

última seria o produto, a explicação. Porém, esse processo envolveu fases anteriores a 

de previsão e a de observação, que acreditamos serem potenciais para a chegada ao 

produto final e, com isso, culminar na compreensão no conceito estudado por meio da 

elaboração de explicações científicas.  

A estrutura da atividade estimulava ações reflexivas, em que o estudante mesmo 

apresentando dificuldades sobre o conteúdo, tinha condições de criar hipóteses, testá-las 

e ainda negociar com seus colegas. 

A resposta a uma pergunta do tipo “por que” segundo Van Fraassen, constitui 

uma explicação, porém, mediante o contexto em que essas explicações são elaboradas 

alguns elementos explicativos estarão mais presentes do que outros, visto que nesta 

pesquisa se trata do contexto de ensino, componentes como a) conhecimentos 

científicos, b) utilização e interpretação de dados se fazem presentes, esse processo está 

envolvido em outras ações como questionamentos e expressão de erros. 

Nos quadros, apresentamos a organização da abordagem POE em função dos 

estímulos fornecidos para a elaboração da explicação. Assim, observa-se nos quadros 4 

e 5 a estrutura POE para a explicação da densidade dos sólidos e dos líquidos, 

considerando o suporte preditivo e observacional, a delimitação e o questionamento. 

 

Quadro 04 – Estrutura POE em função da explicação (atividade 01) 

A elaboração da explicação cientifica a partir da estratégia POE 

Atividade 01: densidade de sólidos 

 

Suporte preditivo e 

observacional 

1. Determine o valor da densidade da esfera de vidro.  

2. Se adicionarmos uma 2ª esfera de vidro na proveta, o 

que acontece com o valor da densidade do material? 

3. Insira a 2° esfera de vidro na proveta, anote novamente 

a massa do material, o volume ocupado (V1 e V2) e 

calcule a densidade. O que aconteceu? 

Delimitação A densidade será menor 

A densidade permanecerá igual 

A densidade será maior 

Questionamento Baseado nos resultados obtidos, explique o que 

aconteceu. 

Resposta 

Fonte: própria 



 

 

47 
 

 
Quadro 05 – Estrutura POE em função da explicação (atividade 02) 

A elaboração da explicação cientifica a partir da estratégia POE 

Atividade 02: densidade de líquidos 

 

Suporte preditivo e 

observacional 

1. Observe a escala atingida no densímetro quando 

imerso em água.O que ocorrerá com a escala quando 

inserir no óleo? No álcool? Na mistura de água e álcool? 
2 Insira o densímetro em cada material, marque com a 

caneta o local no densímetro que o material atingiu. O 

que aconteceu com as escalas de cada amostra? 

3. Baseado nos resultados obtidos, explique o que 

aconteceu:   

Delimitação A escala será menor 

A escala permanecerá igual 

A escala será maior 

Questionamento Baseado nos resultados obtidos, explique o que 

aconteceu. 

Resposta 

Fonte: própria 

 

 

 Para satisfazer o nosso segundo objetivo específico, iremos analisar os discursos 

orais e as respostas escritas dos estudantes que mais favoreceram a elaboração das 

explicações no contexto de ensino.  

 

3.1.2 Análise dos discursos orais: negociação dos significados 

  

A seguir apresentamos alguns trechos das interações discursivas que ocorreram 

durante a resolução das atividades. Para identificar as falas da professora utilizamos “P, 

para a fala dos estudantes utilizamos “M” e „H” acompanhados por números e para os 

turnos de falas de cada um dos sujeitos “T” acompanhados também por números. 

 

3.1.3 Atividade 01, densidade de sólidos, interações ocorridas durante a resolução 

da atividade:  

   
Quadro 06 – Discursos de Negociação durante a fase de previsão da atividade 01 

PREVISÃO 

T1 M4: 44 (mL), olha 40, aí 1, 2, 3, 4... 

T2 M5: Mas, pra saber a densidade tem que fazer o cálculo! 

T3 M4: É pra fazer o cálculo? Aí coloca 44? 

T4 H3: Então, o volume da esfera é 44? A gente passa pro volume e a massa? 7,8. Você 
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primeiro tem que fazer o cálculo, por que no caso, divide 7 por... 

T5 M4: É, porque divide a massa pelo volume 

T6 H2: Sim, a massa da esfera, aí faz massa por volume 

T7 M4: sim, 7 vírgula... 

T8 M4: Então, a gente vai dividir a massa por volume. A gente vai colocar 7,84 sobre o 

volume, o volume a gente coloca qual? 

T9 H3: 44 

T10 H2: inicial menos o final! 

T11 H3: Menos 40? 

T12 M4: (...) Não, é 7,84 dividido por 4 

T13 H2: ah, então é 1,96 

T14 M5: 7,84, né? Não perai, dá quanto? 

T15 H2: 1,96. Olhe, é assim... 7,84 sobre 4 que dá 1,96 

T16 M5: A densidade é menor? Olhe, diz aqui, será menor por quê? 

T17 M4: Acho que é por que... A densidade é essa aqui na calculadora, porque quanto maior 

o volume, menor a densidade 

T18 M5: Quanto menos o volume, maior a densidade 

T19 H3: Eu não sei não, mas eu acho que é, quanto maior o volume, menor a densidade... 

Fonte: própria 

 

              No quadro acima apresentamos os trechos dos discursos dos estudantes que julgamos 

mais relevantes, de acordo com a presença dos elementos anteriormente mencionados. 

Percebemos que de T1 a T15 as discussões são acerca dos cálculos matemáticos relativos a 

densidade da primeira esfera, em que são elencados questionamentos sobre o volume da 

esfera. Por exemplo, no Turno 4 (T4) temos: “H3: Então o volume da esfera é 44? A gente 

passa pro volume e a massa? 7,8. Você primeiro tem que fazer o cálculo, por que no caso, 

divide 7 por...” 

            Nesse trecho podemos ver que o estudante apresenta dificuldades em relação a 

identificação do volume da esfera, porém, no Turno 8 (T8), esta interação aponta para um 

esclarecimento do cálculo, por exemplo, M4 afirma, “então a gente vai dividir a massa por 

volume. A gente vai colocar 7,84 sobre o volume, o volume a gente coloca qual?”. A colega 

nesta fala descreve o que deve ser feito para calcular a densidade da esfera, mas também tem 

dúvidas sobre o volume. Mesmo com dúvidas, no Turno 9 (T9), H3 afirma que o volume deve 

ser 44mL. Nesse momento, ocorre a interação de H2 no Turno 10 (T10) afirmando que deve 

calcular o volume inicial menos o final para obter o volume da esfera. Essa situação é 

importante no contexto escolar, pois a partir de negociações o estudante consegue refletir e 

elucidar suas dúvidas e de outros colegas, quer dizer, as atividades em grupo favorecem, nesse 

sentido. 
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            Após negociações, podemos observar no Turno 12 (T12) que M4 consegue relacionar 

os dados de massa e volume corretamente e o grupo chega ao resultado da densidade da 1° 

esfera. 

           As falas apresentadas nos turnos T16 a T19, marcam o momento da escolha entre as 3 

alternativas
8
 sobre o valor numérico da densidade da esfera (maior, menor ou igual) após 

inserir a segunda esfera na proveta. Os estudantes apesar de conseguirem obter o resultado 

correto em relação ao valor da densidade eles não relacionam o conceito adequadamente, de 

forma que não levam em consideração o aumento do volume e massa proporcionalmente, 

visto que se tratam de esferas constituídas de um mesmo material, ou seja, apresentam 

densidades iguais. 

 A seguir apresentamos os turnos dos discursos de negociação dos estudantes durante a 

etapa de observação, em que poderiam testar suas hipóteses, inserindo a segunda esfera e 

realizando novos cálculos de densidade. 

 

Quadro 07 – Negociação oral durante a fase de observação da atividade 01 

OBSERVAÇÃO 

T1 H3: 48 mL né M4 o segundo? Faz como? 

T2 M4: É, faz 7,84 por... 

T3 (...) M4: Acho que a densidade aumentou, aqui está perguntando o que 

aconteceu!? 

T4 M5: Aumentará por que M4? 

T5 M4: Porque aumentou o volume, então a densidade aumentou! 

T6 M5: Eu não estou entendendo nada! 

T7 H3: M4 explique! 

T8 M4: Porque, quando aumenta o volume aumenta a densidade. 

T9 M5: A resposta é qual? 

T10 H3: Foi, aumentou. Por que, a densidade diminui? Não, espere ai... 

T11 H3: É pra saber se o volume ou a densidade aumentou? 

T12 M5: Não sei! 

T13 H3: Então a densidade aumentou, porque o volume diminuiu. Calma... Pois, o 

volume diminuiu? Espere aí, a densidade aumenta, ao diminuir o volume a 

densidade aumenta!? 

T14 M5: se aumentar o volume? 

T15 H3: Acho que está errado! 

T16 H3: É 48 dividido por 40, né? Não... Por isso que a gente tinha errado! 

T17 M4: Calma... eu acho que permanecerá igual! 

T18 M5: Por que? 

T19 M4: Porque o volume foi igual a... Espere aí. Quanto maior o volume, menor a 

densidade! Essa aqui foi o que a gente previu, vou deixar assim... 

                                                           
8
 A delimitação do tema ocorreu por meio das alternativas, já que na questão o aluno tinham três posições para 

assumir ou não, podendo tirar conclusões diante de uma situação padrão. 
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T20 H3: Fica como? Aqui em baixo a densidade aumentou? 

T21 M4: Não, permaneceu igual, porque os volumes foram iguais. Olhe o resultado! 

T22 M5: Como? 

T23 H3: A densidade permaneceu igual 

T24 M4: pois os volumes são os mesmos, a massa também aumentou igual. 

Fonte: própria 

  

A partir da transcrição acima, podemos observar que dos turnos T3 a T5 ocorre uma 

associação entre o aumento de volume e o aumento da densidade, como se observa nas falas 

“M4: Acho que a densidade aumentou, aqui está” perguntando o que aconteceu!? “M5: 

Aumentará por que M4?”.“M4: Porque aumentou o volume, então a densidade aumentou!” 

mesmo tendo ocorrido associações coerentes na fase anterior.  

 Em meio a negociação no turno T11, H3 questiona os colegas “É pra saber se o 

volume ou a densidade aumentou?” e, é a partir desta indagação que uma nova reflexão é 

gerada em torno da resposta, o que estimula os estudantes a fazer novas relações entre os 

dados obtidos e o conceito científico envolvido.  

            Neste processo de ir e vir, por meio de questionamentos, vai se dando durante toda a 

discussão, como se observa no turno T17 quando M4 surge com um novo posicionamento: 

“Calma... eu acho que permanecerá igual!”.  Então, após expor seu posicionamento outro 

componente do grupo questiona o porquê. Diante desta indagação a aluna responde no turno 

T19: “Porque o volume foi igual a... Espere aí. Quanto maior o volume, menor a densidade! 

Essa aqui foi o que a gente previu, vou deixar assim...”. Se observa no turno T20 que é diante 

do posicionamento de M4 o diálogo segue negociando a resposta “H3: Fica como? Aqui 

embaixo a densidade aumentou?”. Então, M4 reelabora sua resposta “M4: Não, permaneceu 

igual, porque os volumes foram iguais. Olhe o resultado!”. Desta a estudante nomeia todos os 

dados de “volumes”. Mesmo diante da resposta M5 tenta entender “Como?” e H3 responde 

“a densidade permaneceu igual”, e M4 então explica “pois os volumes são os mesmos, a 

massa também aumentou igual”. 

 

Quadro 08 – Negociação oral durante a fase de explicação da atividade 01 

EXPLICAÇÃO 

T1 P: Vocês têm que explicar no final o motivo do resultado 

T2 H3: É por que m4? A densidade permanece igual então? 

T3 M4: É 

T4 H3: É isso? 

T5 M4: É isso! 
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T6 H3: Então se o volume for maior a densidade diminui e se for menor aumenta e 

igual, permanece a mesma? 

T7 M4: Pronto, é. Se for os mesmos volumes a densidade vai ser a mesma 

T8 H3: Sim m4, por quê?  

T9 M4: Ao duplicar massa e volume a densidade é a mesma. E pronto! 

Fonte: própria 

  

Por fim, os estudantes seguem na mesma perspectiva de justificativa sobre a densidade 

ter permanecido igual, por causa da proporcionalidade dos “volumes”, em que estes associam 

a massa e o volume da esfera. Depois de questionarem, o turno que marca a resposta final é 

proferido por M4, “Ao duplicar massa e volume a densidade é a mesma. E pronto!” 

 

3.1.4 Atividade 02, densidade de líquidos, interações ocorridas durante a resolução da 

atividade:  

A seguir, apresentaremos as interações discursivas ocorridas na segunda atividade 

experimental baseada na estratégia de ensino POE. Assim como a atividade anterior, 

utilizamos o mesmo sistema de identificação para os participantes da atividade. Para 

identificar as falas da professora utilizamos “P, para a fala dos estudantes utilizamos “M” e 

„H” acompanhados por números e para os turnos de falas de cada um dos sujeitos “T” 

acompanhados também por números. 

 

Quadro 09 – Negociação oral durante a fase de previsão da atividade 02 

PREVISÃO 

T1 H4: Eu acho que vai ficar enorme 

T2 M6: Eu acho que a escala vai ser maior 

T3 H4: Vai ser maior por causa da densidade do óleo que é diferente da água  

T4 M7: Vocês marcaram já? 

T5 M7: Colocaram o porquê? 

T6 H4: A densidade do óleo, é diferente da água, coloque, vai M1, coloque. 

T7 M6: Calma, tem que marcar todinho. 

T8 H4: Nãaao 

T9 M6: Professora, vem aqui! A pessoa não tem que marcar primeiro para depois colocar aqui? 

T10 P: É vocês preveem e depois que começam certo? Primeiro responde o que aconteceria 

T11 H4: Aí no álcool eu acho que vai ser... 

T12 M7: Igual 

T13 H4: Por que igual? 

T14 M7: Sei lá 

T15 H4: Você tá sabendo que a densidade de álcool é totalmente diferente da água, né? 

T16 M6: Vai o álcool... Eu acho que vai ficar menor 

T17 H4: O álcool eu acho que vai ser menor, porque a resistência do álcool é maior do que a 

desses outros dois. 

T18 M6: É eu também tinha dito, o álcool vai ser menor 
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T19 H5: Também acho, e você (M6) e M7, tinham dito que era igual agora tá dizendo que é 

menor. 

T20 M6: Eu acho que vai ser menor. 

T21 H4: Também acho que vai ser menor. 

T22 M7: Por quê? 

T23 H4: Por que a resistência do álcool é maior do que a do óleo e da agua. 

T24 H4: E água e álcool? 

T25 M6: Quando misturou água e álcool, diminuiu a resistência do álcool. 

T26 H4: Mas não aumentou a resistência da água não? 

T27 M6: Não sei! 

Fonte: própria 

 

A atividade solicitava que fosse feita uma previsão sobre o que aconteceria com a 

escala do densimentro ao ser inserido em amostras de óleo, de álcool e  em uma mistura de 

água e álcool fazendo um comparativo com a escala observa em uma amostra de água, se a 

escala seria menor, permaneceria igual ou se seria maior. 

Na primeira etapa da atividade que é a de previsão, os estudantes deveriam antecipar o 

resultado dessas ações sem realizar o experimento. Em grupo, as discussões foram iniciadas e 

os estudantes levantaram algumas hipóteses sobre o que ocorreria com a escala do óleo em 

comparação com a escala da água, o estudante H4 afirmou no  turno de fala 01 : “H4: Eu 

acho que vai ficar enorme”, logo M6 concorda, “M6: Eu acho que a escala vai ser maior” o 

estudante H4 em seguida menciona aspectos relacionados a diferença de densidade entre as 

substâncias analisadas, “H4: Vai ser maior por causa da densidade do óleo que é diferente da 

água”, porém, não é específico sobre o ponto que difere as duas substâncias, outro estudante 

questiona sobre o porquê da afirmação dos colegas, se haviam colocado na resposta “M7: 

Colocaram o porquê?”, mesmo assim o estudante H4 apenas aponta uma diferença de forma 

geral, “H4: A densidade do óleo, é diferente da água, coloque, vai M1, coloque”. 

Posterior a discussão da amostra de óleo as hipóteses relacionadas a previsão da 

amostra de álcool em comparação com a da água começam a acontecer, H4 no turno de fala 

11, começa a pensar sobre o que poderia resultar na referida amostra: “H4: Aí no álcool eu 

acho que vai ser...” imediatamente M7 acompanha o raciocínio do colega e fala, “M7: Igual”, 

em seguida em um movimento de discussão e reflexão coletiva H4 que estava pensando 

anteriormente questiona seus colegas sobre as suas alegações, “H4: Por que igual?”,  no 

momento M7 não consegue formular uma resposta e diz “M7: Sei lá”, quando em seguida seu 

colega relaciona aspectos conceituais sobre a densidade das substâncias analisadas e fala “H4: 

Você tá sabendo que a densidade de álcool é totalmente diferente da água, né?” conseguindo 

demonstrar consciência em relação  a diferença de densidade entre os materiais e descartando 
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a possibilidade de resposta que consideraria a escala dos materiais iguais, quando esse 

movimento desperta a atenção de M6  que faz uma afirmação, “M6: Vai o álcool... Eu acho 

que vai ficar menor”. 

No decorrer das interações discursivas o estudante H4 faz referência em sua fala a 

“resistência” do álcool, indicando que a escala seria menor por esse motivo “H4: O álcool eu 

acho que vai ser menor, porque a resistência do álcool é maior do que a desses outros dois”, 

nesse momento M6  e H5 concordam “M6: É eu também tinha dito, o álcool vai ser menor”, 

“H5: Também acho, e você (M6) e M7, tinham dito que era igual agora tá dizendo que é 

menor” e  H4 reafirma “H4: Por que a resistência do álcool é maior do que a do óleo e da 

água”. 

Por fim, nas discussões ocorridas durante a fase de previsão os estudantes preveem a 

escala da última amostra a mistura de água e álcool, um estudante faz um questionamento aos 

colegas sobre a amostra “H4: E água e álcool?” e outro levanta a seguinte hipótese “M6: 

Quando misturou água e álcool, diminuiu a resistência do álcool”, H4 volta a questionar “H4: 

Mas não aumentou a resistência da água não?”, imediatamente M6 não formula uma resposta 

mais sólida e dispara “M6: Não sei”. Oralmente foram esses os registros obtidos a partir das 

interações durante a fase de previsão.  

A seguir, apresentaremos o quadro trazendo as interações discursivas ocorridas 

durante a resolução da segunda fase da atividade, a fase de observação. 

 

Quadro 10 – Negociação oral durante a fase de observação da atividade 02 

OBSERVAÇÃO 

T1 H5: Na do óleo a gente disse que ia ser menor e foi maior 

T2 M6: O óleo aumentou 

T3 P: Aconteceu igual ou diferente do que vocês falaram? 

T4 Grupo: mais ou menos 

T5 H5: Nas amostras que nós avaliamos... 

T6 H4: Percebemos, que devido... 

T7 M6: Vai... 

T8 H4: Que devido à massa e densidade diferente, as substâncias. 

T9 M6: É, olhe, em todas as amostras que avaliamos, percebemos que devido à massa e 

densidade diferentes, a substância. 

Fonte: própria 

 

 Na etapa de observação em que os estudantes puderam realizar o experimento e testar 

suas hipóteses, registramos as seguintes interações discursivas, o estudante H5 percebe que a 

previsão realizada para a amostra de óleo não se confirmou, “H5: Na do óleo a gente disse 
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que ia ser menor e foi maior”, em seguida M6 observa, “M6: O óleo aumentou”, a professora 

com o intuito de estimular a discussão e observação do grupo, questiona,  “P: Aconteceu igual 

ou diferente do que vocês falaram?” e os estudantes respondem “Grupo: mais ou menos”. 

Posteriormente, afim de formular o registro da observação, em conjunto os estudantes 

iniciam uma reflexão acerca das informações observadas, “H5: Nas amostras que nós 

avaliamos...”, cada um tenta contribuir de alguma forma, “H4: Percebemos, que devido...”, no 

decorrer das discussões H4 consegue relacionar aspectos conceituais ao que foi observado, 

citando massa e densidade das substâncias “H4: Que devido à massa e densidade diferente, as 

substâncias”. Desse modo, M6 também demonstra relacionar esses aspectos as substâncias 

observadas “M6: É, olhe, em todas as amostras que avaliamos, percebemos que devido à 

massa e densidade diferentes, a substância”, porém, os registros obtidos captaram até o 

presente apresentado. 

A última fase da atividade diz respeito a explicação, apresentaremos as discussões 

ocorridas durante a resolução da atividade na referida fase a seguir.  

 
 

Quadro 11 – Negociação oral durante a fase de explicação da atividade 02 

EXPLICAÇÃO 

T1 H4: O álcool e o óleo tiveram um resultado diferente. 

T2 M6: A água e o álcool aumentou mais tanto do que na água. 

T3 H4: Não é assim! 

T4 M6: É pra dizer, homem! 

T5 H4: É pra explicar porque aconteceu e não colocar assim 

T6 M6: Então vai, o álcool ele aumentou, já o óleo... 

T7 H4: No óleo tivemos o resultado de 10 cm diferentes, espere ai, não é pra colocar isso 

não, pelo amor de Deus! 

T8 H4: Vai, dá a resposta! 

T9 H5: E o óleo? 

T10 M6: Aumentou também. 

T11 H4: Aumentou, mas foi diferente do álcool. 

T12 H4: Agora água e álcool. 

T13 M6: Sim! 

T14 M7: Hã? 

T15 H5: Ficou maior do que a da água e menor do que a do óleo. 

Fonte: própria 

 

 Durante a fase de explicação os estudantes tiveram a oportunidade de pensar mediante 

os apoios construídos nas etapas anteriores, de prever e observar e então fornecer uma 

resposta a situação proposta na atividade. Para isso, coletivamente foi realizada a formulação 
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dessa resposta e as interações foram ocorrendo, o aluno H4 percebeu a diferença entre duas 

amostras, “H4: O álcool e o óleo tiveram um resultado diferente”, assim como outro colega, 

“M6: A água e o álcool aumentou mais tanto do que na água”, apesar de demonstrarem  

perceber a distinção dos eventos H4 entende que a resposta deve ser formulada de outra 

maneira, “H4: Não é assim!” “H4: É pra explicar porque aconteceu e não colocar assim”, em 

seguida M6 tenta elaborar a resposta novamente, “M6: Então vai, o álcool ele aumentou, já o 

óleo...”. 

 Mesmo após a chamada de H4 sobre a mudança na forma de elaboração da resposta 

que solicitava o porquê do evento, o grupo permaneceu dando ênfase a aspectos  descritivos e 

inconclusivos, em que apenas apresentavam informações observadas durante a resolução da 

atividade. Por exemplo, n turno de fala a seguir, “H4: No óleo tivemos o resultado de 10 cm 

diferentes, espere ai, não é pra colocar isso não, pelo amor de Deus!”, depois de começar a 

levantar aspectos observacionais H4 solicita que o colega inicie a escrita da resposta,  “H4: 

Vai, dá a resposta!”, outro colega questiona o porquê da ocorrência de mudança em outra 

amostra, “H5: E o óleo?”, ainda assim o grupo permanece elecando elementos obtidos a partir 

da observação “M6: Aumentou também”. Além disso, também pudemos observar algumas 

relações mencionadas entre o resultado entre as substâncias que estavam sendo comparadas 

com a água, ”H4: Aumentou, mas foi diferente do álcool”. 

 Na sequência os estudantes também colocaram a resposta da  última amostra em 

questão, como ilustrado nas falas posteriores, H4 menciona a amostra de água e álcool, “H4: 

Agora água e álcool.”e o colega confirma, “M6: Sim!”,  M7 ainda sem entender a fala dos 

colegas os questiona, “M7: Hã?” e H5 descreve o que ocorreu durante a observação da 

referida amostra, “H5: Ficou maior do que a da água e menor do que a do óleo”. 

 

 

3.1.5  Análise dos instrumentos escritos: Previsão – Observação – Explicação  
 

 Neste tópico buscaremos descrever nossa análise para as respostas escritas que foram 

registradas através das atividades baseadas na POE.  
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3.1.6 Atividade 01: Densidade de sólidos 

 

Previsão 

 As figuras a seguir foram retiradas dos roteiros escritos para a etapa de Previsão da 

densidade de sólidos. 

 
Figura 04 – previsão escrita da atividade 01  (grupo 01) 

                        
Fonte: arquivo pessoal da autora 

 
 

 

 

Figura 05 -  previsão escrita da atividade 01 (grupo 01) 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Nas figuras 4 e 5, podemos visualizar as respostas escritas dos estudantes nas fichas 

orientadoras da atividade. A fase representada na ilustração corresponde a fase de previsão, 
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em que os estudantes realizaram corretamente o cálculo da densidade, porém, não 

conseguiram elaborar a resposta da previsão completamente correta. De acordo com a 

justificativa fornecida pelo grupo de estudantes:  

 

“A densidade será menor, porque quanto maior o volume menor a densidade”.  

 

Percebemos que a resposta foi associada parcialmente ao conceito científico de 

densidade, ou seja, não ocorreu uma interpretação completa da questão,  consideraram apenas 

um aumento na proporção do volume, desconsiderando que a segunda esfera era constituída 

do mesmo material e que aconteceria um aumento equivalente da massa. Por isso, o grupo 

acabou chegando a um resultado equivocado. 

 

Observação 

 A figura a seguir foi retirada do roteiro escrito para a etapa de Observação do 

experimento de determinação da densidade de sólidos. 

 
 

Figura 06 – registro da observação da atividade 01 (grupo 01) 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora 

 
  

Na segunda etapa da atividade, a de observação, a questão solicitava que a segunda 

esfera fosse inserida para que novos dados fossem gerados e, os estudantes pudessem testar se 



 

 

58 
 

suas hipotéses iniciais eram verdadeiras ou não. Apesar de não ter conseguido prever 

adequadamente, ao realizar a etapa de observação, os estudantes chegaram a conclusão que a 

densidade do material permaneceu a mesma.  

A divergência entre previsão e observação, favorece o estado de reflexão em que os 

estudantes são levados a pensar nas razões que estão associadas aos resultados obtidos. Esse 

movimento, em que há um engajamento do estudante para descobrir as possíveis causas do 

resultado obtido, estimula o resgate de conceitos científicos conhecidos e, em um curto prazo 

são articuladas diversas competências e habilidades, o que favorece a compreensão do 

conteúdo consideravelmente, se comparado a atividades em que o estudante não é instigado a 

estar ativo no processo de aprendizagem. 

 

Explicação 

 A figura a seguir foi retirada do roteiro escrito para a etapa de Explicação do 

fenômeno observado (neste caso após o valor da densidade do sólido após a imersão da 2ª 

esfera na proveta). 

 
 

Figura 07 – registro da explicação da atividade 01 (grupo 01) 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

 Por fim, na etapa de explicação escolar, os estudantes apresentariam suas respostas 

finais, baseados nos resultados das duas etapas anteriores, estas em que lhes foi oportunizado 
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a mobilização de dados, testes e negociações. Dessa forma, a resposta a questão, partiria da 

conciliação dessas informações, associada aos conhecimentos científicos apresentados pelos 

estudantes.  

Na figura 07 podemos observar a resposta formulada pelo grupo, que envolve o 

conceito científico, e uma compreensão do evento estudado. Também visualizamos a 

dificuldade de expressão escrita dos estudantes, mesmo tendo compreendido o evento e 

durante a resolução da atividade chegar a uma resposta razoável, visto o contexto de 

desenvolvimento da atividade, mas na hora da escrita são associadas outras comparações. 

  

3.1.7 Atividade 02: Densidade de Líquidos 

 

Previsão 

As figuras a seguir foram retiradas dos roteiros escritos para a etapa de Previsão da 

atividade referente a densidade de líquidos. Será apresentado na figura 08 os registros escritos 

elaborados pelos estudantes durante a etapa da previsão. 

 

Figura 08 – registro parcial da previsão  da atividade 02 (grupo 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 
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Na figura 09, podemos visualizar as respostas escritas dos estudantes nas fichas 

orientadoras da atividade. A fase representada na ilustração corresponde a primeira parte da 

fase de previsão, em que os estudantes realizaram corretamente a mudança na escala do óleo, 

afirmando que a escala do óleo seria maior ao inserir o densímetro do que quando inserido na 

água porém, não conseguiram elaborar a resposta da previsão completamente satisfatória, pelo 

fato de terem sido breves sobre o porquê da ocorrência. De acordo com a justificativa 

fornecida pelo grupo de estudantes:  

 

“A escala será maior, por causa da densidade do oleo é diferente da água”.   

 

Pudemos perceber que a resposta foi associada ao conceito científico de densidade, 

demonstrando consciência sobre o conceito, mas, não ocorreu uma formulação mais completa 

da questão, pois os estudantes foram pouco específicos quanto a densidade dos materiais, 

considerando o fator conceitual, porém, não foi expresso no registro escrito. Será apresentado 

na figura 09 os registros escritos elaborados pelos estudantes durante a etapa da previsão. 

 

Figura 09 – Registro parcial da previsão  da atividade 02 (grupo 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Na figura 09 podemos visualizar as respostas escritas dos estudantes nas fichas 

orientadoras da atividade. A fase representada na ilustração corresponde a segunda parte da 
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fase de previsão, em que os estudantes não realizaram corretamente, a mudança na escala do 

álcool, afirmando que a escala do álcool seria menor ao inserir o densímetro do que quando 

inserido na água. De acordo com a justificativa fornecida pelo grupo de estudantes:  

 

“A escala será menor, pois a resistência do álcool é maior do que a dos dois 

elementos”.  

 

Nessa afirmação, percebemos que a resposta foi associada parcialmente ao conceito 

científico de densidade, mas  há também a presença da expressão de concepções alternativas, 

em que a densidade é relacionada a resistência e os materiais analisados a elementos. Sendo 

assim, pode-se perceber que não houve uma interpretação completa da questão. Por isso, o 

grupo acabou chegando a um resultado equivocado. Será apresentado na figura 10 os registros 

escritos elaborados pelos estudantes durante a etapa da previsão. 

  

Figura 10 – Registro parcial da previsão  da atividade 02 (grupo 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

 

Na figura 10, podemos visualizar as respostas escritas dos estudantes nas fichas 

orientadoras da atividade. A fase representada na ilustração corresponde a última parte da fase 

de previsão, em que realizaram corretamente, a mudança na escala da mistura de água e  
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álcool e previram que a escala da mistura de água e álcool seria maior ao inserir o densímetro 

do que quando inserido na água. De acordo com a justificativa fornecida pelo grupo de 

estudantes: 

 

“A escala será maior, pois a densidade e a resistência do álcool são diferentes da água”.  

 

Nessa afirmação, percebemos que a resposta foi associada parcialmente ao conceito 

científico de densidade, mas há também a presença da expressão de concepções alternativas, 

em que a densidade é relacionada a resistência. Além disso, percebemos que não houve uma 

especificação maior sobre qual seria essa diferença de densidade. 

 

Observação 

Será apresentado na figura 11 os registros escritos elaborados pelos estudantes durante 

a etapa da observação. 

 

Figura 11 – registro da observação  da atividade 02 (grupo 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 
 

 

Na observação, segunda etapa da atividade, a questão solicitava que o densimetro 

fosse inserido nas demais amostras que estavam sendo comparadas com a água e asssim 

novos dados fossem gerados e os estudantes pudessem testar se suas hipotéses iniciais eram 
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verdadeiras ou não. Duas das três partes da previsão estavam corretas e envolveram aspectos 

relacionados aos conceitos cientificos. Porém, novamente houve uma dificuldade de 

expressão dos dados em relação a um detalhamento maior dos resultados. 

O registro escrito observado na atividade, elaborado pelo grupo de estudantes dizia o 

seguinte:  

 

“Em todas as amostras que nós avaliamos, percebemos que devido a massa e densidade 

diferente as substâncias do álcool, óleo e água e álcool, tiveram um resultado diferente”.  

 

A resposta contempla algumas referências conceituais como massa e densidade e 

afirmações sobre o resultado, segundo a elaboração dos estudantes as amostras apresentaram 

diferentes resultados por causa da massa e densidade. As fases de  previsão e observação, 

favorecem o aprofundamento do pensamento dos estudantes.   

 

Explicação 

Será apresentado na figura 12 os registros escritos elaborados pelos estudantes durante 

a etapa da explicação. 

 

Figura 12– registro da explicação da atividade 02 (grupo 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 
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De acordo com os registros escritos dos estudantes, na resposta, que é referente a 

última etapa da atividade experimental baseada na POE, a explicação, foram utilizados como 

base os elementos mobilizados nas etapas anteriores de previsão e observação. Com isso a 

resposta a questão, que foi elaborada a partir da harmonização dessas informações ficou da 

seguinte forma: 

“No álcool ele aumentou e ficou na marca 10 mL, já no óleo aumentou mas ficou 

menor que a do álcool e na água álcool ficou maior da água e menor que a do óleo”. 

 

Na figura 12, correspondente a imagem do registro escrito, podemos observar a 

resposta formulada pelo grupo, que envolve principalmente, aspectos descritivos, apesar dos 

estímulos fornecidos nas orientações, nos questionamentos da atividade experimental baseada 

na POE e das discussões coletivas. No próximo tópico apresentaremos o cruzamento de dados 

orais e escritos da resposta final dos estudantes, que corresponde a última etapa da POE, a 

explicação. Faremos uma análise a partir de uma rubrica própria apresentada anteriormente 

neste trabalho, que foi construída com base no modelo pragmático da explicação de Van 

Fraassen no contexto do ensino de ciências, em que organizamos os elementos contidos em 

cada tipo de explicação, que segundo nossa ferramenta analítica, caracterizamos como de 1ª, 

2ª ou 3ª ordem a depender dos elementos presentes nas respostas. 

  

3.1.7 Análise da explicação científica escolar: cruzamento dos dados orais e escritos 

 

Conforme explicitado, iremos fazer uma análise das explicações científicas escolares, 

trazendo as discussões orais, como também os registros escritos elaborados pelos estudantes. 

Abaixo, segue novamente o instrumento de análise que elaboramos a luz do modelo 

pragmático da explicação de Van Fraassen no contexto do ensino de ciências, como forma de 

guiar o leitor na presente análise. 
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Quadro 02 – Características da explicação científica escolar 

EXPLICAÇÃO CIENTÍFICA ESCOLAR 

ESTÍMULO 

 

Suporte preditivo e observacional 

 

Negociação 

RESPOSTA 

ORAL ESCRITA 

AGRUPAMENTO DE CARACTERÍSTICAS DA EXPLICAÇÃO CIENTÍFICA ESCOLAR 

ORDEM NULA –  Não apresenta relações consideráveis com possíveis características da explicação 

científica escolar. 

1ª ORDEM – Elementos estruturantes - relaciona especificamente com os conteúdos disciplinares 

podem estar incluídos aspectos observacionais, fatos, leis, teorias, hipóteses, definições entre outros 

produtos vinculados ao campo disciplinar. 

 

2ª ORDEM – Elementos dialógicos - articulação entre elementos estruturantes e o fenômeno 

observado, em que há uma negociação sobre o questionamento proposto.  

 

3ª ORDEM – Elementos avaliativos e conclusivos - movimento reflexivo sobre a composição dos 

conhecimentos ligados a um campo disciplinar, além do exame de suas próprias ideias a respeito de 

um determinado conteúdo, em que podem ocorrer conclusões. 

  

Fonte: própria 

 

 

Apresentaremos novamente a seguir, os enunciados explicativos elaborados durante a 

resolução da atividade 01, sobre densidade de sólidos pelo grupo 01, afim de fazermos uma 

análise desses recortes a partir da nossa rubrica de análise, construída a luz do modelo 

pragmático da explicação de Van Fraassen no contexto do ensino de ciências que reúne as 

características que podem emergir na explicação científica escolar.  

Além disso, há também uma intencionalidade envolvida na escolha desses trechos nas 

modalidades oral e escrita, que reside no fato de poder observar possíveis diferenças entre o 

que foi discutido oralmente e o que foi registrado. Acreditamos que essa ação pode contribuir 

para auxiliar no processo de compreensão dos fatores envolvidos no ensino e aprendizagem e 

consequentemente na elaboração de estratégias de ensino que favoreçam o desenvolvimento 

de habilidades pouco desenvolvidas. 
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Em ambos os enunciados explicativos, orais e escritos, conforme o quadro abaixo  

podemos observar elementos estruturantes, conclusivos e avaliativos. 

Quadro 12-  Explicações elaboradas pelos estudantes (atividade 01/grupo 01) 

RESPOSTAS 

ORAL ESCRITA 

P: Vocês têm que explicar no final 

o motivo do resultado 

H3: É por que m4? A densidade 

permanece igual então? 

M4: É 

H3: É isso? 

M4: É isso! 

H3: Então se o volume for maior a 

densidade diminu i e se for menor 

aumenta e igual, permanece a 

mesma? 

M4: Pronto, é. Se for os mesmos 

volumes a densidade vai ser a 

mesma 

H3: Sim m4, por quê?  

M4: Ao duplicar massa e volume a 

densidade é a mesma. E pronto! 
 

Aumentou porque ao aumentar 

o volume dado, a densidade 

diminui e a diminuir o volume a 

densidade aumenta. 

E se for o mesmo volume a 

densidade é a mesma. 

Ao duplicar as medidas (massa, 

v) a densidade é a mesma. 

Fonte: própria 

 

  Na resposta oral, são citados aspectos observacionais como “duplicar massa e 

volume” que também são aproximações empiricamente coerentes para definição do conceito 

de densidade, como também ações reflexivas, como podemos observar na seguinte passagem 

“Então se o volume for maior a densidade diminui e se for menor aumenta e igual, 

permanece a mesma?”, em que o estudante avalia suas próprias afirmações, logo depois, 

emerge uma conclusão “a densidade é a mesma”.  

Ao analisarmos a ficha escrita, observamos na resposta também a emersão dos 

referidos aspectos. Nesse sentido, podemos inferir que a partir dessas afirmações, essas 

explicações apresentam características de primeira, segunda e de terceira ordem.  

Abaixo a partir dos dados apresentados no quadro 14, trataremoss os dados coletados 

durante a resolução da atividade experimental  02 baseada na POE, apresentando os 

enunciados explicativos elaborados pelo grupo de estudantes número três, a atividade foi 

desenvolvida sobre o tema densidade de líquidos. Assim, como na análise anterior, iremos 

analisar as características da explicação cientifica escolar elencadas na nossa rubrica de 
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análise, construída com base no modelo pragmático da explicação de Van Fraassen no 

contexto do ensino de ciências.  

 

 

                      Quadro 13 -  Explicações elaboradas pelos estudantes (atividade 02/grupo 03) 

RESPOSTAS 

ORAL ESCRITA 

 

M6: A água e o álcool aumentou 

mais tanto do que na água. 

H4: Não é assim! 

M6: É pra dizer, homem! 

H4: É pra explicar porque 

aconteceu e não colocar assim 

M6: Então vai, o álcool ele 

aumentou, já o óleo... 

H4: No óleo tivemos o resultado de 

10 cm diferentes, espere ai, não é 

pra colocar isso não, pelo amor de 

Deus! 

H4: Vai, dá a resposta! 

H5: E o óleo?  

M6: Aumentou também. 

H4: Aumentou, mas foi diferente 

do álcool. 

M7: Hã? 

H5: Ficou maior do que a da água 

e menor do que a do óleo. 
 

 

 

No álcool ele aumentou e ficou 

na marca 10 mL, já no óleo 

aumentou mas ficou menor que 

a do álcool e na água álcool 

ficou maior da água e menor 

que a do óleo. 

Fonte: própria 
 

No enunciado explicativo oral, correspondente a terceira etapa da POE, percebemos a 

presença de elementos estruturantes e avaliativos, porém, não se tem uma posição sobre o 

porquê do evento, portanto não identificamos a presença de elementos conclusivos. Na 

resposta oral, são citados aspectos observacionais, como: 

 

 “A água e o álcool aumentou mais tanto do que na água”.  

“H5: Ficou maior do que a da água e menor do que a do óleo”. 

“H5: E o óleo?  M6: Aumentou também”. 

 

De acordo com as características da explicação científica escolar agrupadas na rubrica 

de análise, ao analisar os trechos supracitados, podemos perceber que estes representam 
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elementos estruturantes, onde podemos identificar a presença, principalmente, de aspectos 

observacionais que foram visualizados durante a resolução da atividade, fazendo referência a 

variação da escala quando inserida nos diferentes materiais. Nos trechos de fala apresentados 

a seguir, podemos perceber alguns aspectos avaliativos: 

 

H4: Não é assim! 

M6: É pra dizer, homem! 

H4: É pra explicar porque aconteceu e não colocar assim. 

 

Essas ações discursivas provocam movimentos reflexivos individuais e coletivos, 

podendo estimular  revisões durante a formulação de respostas e, consequentemente, podendo 

auxiliar em um processo de aprendizagem que envolve possibilidades de desenvolvimento de 

habilidades mais sofisticadas do pensamento que incluem uma maior autonomia do estudante 

frente ao conhecimento. Além disso, percebemos também durante um mesmo turno de fala 

correspondente a um estudante elementos estruturantes e avaliativos: 

 

H4: No óleo tivemos o resultado de 10 cm diferentes, espere ai, não é pra colocar isso não, 

pelo amor de Deus! 

 

Como exemplificado, durante o trecho acima, percebemos a presença de elementos de 

1ª e 3ª ordem, durante o mesmo turno de fala do estudante H4. O estudante observa a 

mudança de 10cm na escala do óleo, porém, durante sua própria fala ele toma consciência que 

a informação proferida não é suficiente para contemplar a resposta da pergunta solicitada. 

Ao analisarmos o registro escrito da mesma etapa, observamos na resposta a emersão 

apenas de elementos estruturantes, principalmente dos aspectos observacionais. Dispostos da 

seguinte maneira: 

 

No álcool ele aumentou e ficou na marca 10 mL, já no óleo aumentou mas ficou menor que a 

do álcool e na água álcool ficou maior da água e menor que a do óleo. 

 

  Nesse sentido, podemos inferir que a partir dessas afirmações, essas explicações 

apresentam elementos de primeira e de terceira ordem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como educadores, nos preocupamos na qualidade do ensino que oferecemos e que 

tipo de cidadãos nós formamos. Em nossas buscas nos deparamos com situações formativas 

de diversas perspectivas, porém, partimos de um entendimento que o ensino deve ser pensado, 

para formar cidadãos críticos, reflexivos, capazes de tomar decisões, ativos, que consigam 

alcançar uma compreensão satisfatória e não apenas reproduzir conceitos e consumir teorias 

passivamente. 

  A partir desta intenção formativa e do estudo teórico realizado, encontramos uma 

forma de direcionar nossas ações em busca de uma resposta para nossos anseios. A aplicação 

de uma estratégia didática baseada na Previsão, Observação e Explicação como ferramenta 

para o desenvolvimento da explicação científica escolar. Investigamos como essas habilidades 

cognitivo-linguísticas poderiam favorecer o ensino do conceito de densidade, centrando nossa 

atenção na elaboração de explicações científicas escolares e como consequência estimular 

ações importantes. 

Diante da nossa proposição nesta pesquisa, que foi a de investigar de que maneiras, 

características da habilidade de explicar fenômenos envolvendo o conceito de densidade, 

podem ser favorecidas em contextos de atividades orientadas pela estratégia didática Prever-

Observar-Explicar? 

Conseguimos inferir a partir do caminho que traçamos para conseguir satisfazer a 

nossa questão de pesquisa, analisando as  explicações elaboradas a partir da utilização de 

atividades experimentais sobre densidade baseada na POE, destacar alguns fatores que foram 

importantes para construção de um posicionamente sobre o referente investigado. 

Ações mobilizadas pelos estudantes nas fases de previsão, observação e explicação, 

que serviram como estímulo para o favorecimento da explicação científica escolar, constituem 

um dos destaques que consideramos importante. Na fase de previsão percebemos a expressão 

de erros, os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o conceito, dificuldades provenientes 

de outras disciplinas como a matemática, capacidade de interpretação de dados, ou seja, de 

aplicação do conhecimento. 

Na segunda fase, a de observação, observamos a capacidade analítica do estudante, 

que estava diante do experimento, também o domínio de procedimentos laboratoriais e de 

leitura matemática. Na terceira e última fase a de explicação, o estudante teria que sintetizar e 

expressar a compreensão do conceito, ou seja, comunicar o conhecimento. 
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As ações mobilizadas pelos estudantes a partir dos comandos da atividade, frente a 

mediação realizada pelo professor, é um fator chave para o favorecimento da elaboração das 

explicações cientificas escolares. Assim como, as interações discursivas que ocorreram entre 

os próprios estudantes, em um movimento coletivo que também propiciou um estimulo ao 

pensamento dos estudantes durante a resolução das atividades. 

Para realização da nossa proposição precisamos traçar e alcançar nossos objetivos 

específicos, buscamos estruturar uma sequência de atividades experimentais sobre o tema 

densidade, apoiadas nas habilidades cognitivo-linguísticas de prever, observar e explicar 

(POE). Foi realizada uma imersão no referencial da POE e feita a seleção das atividades que 

seriam aplicadas, que foram as atividades 01 e 02. O nosso principal objetivo era o de analisar 

as características das explicações científicas dos estudantes diante do fenômeno em estudo, 

neste caso a densidade de sólidos e líquidos e, para tanto era importante elaborar uma rubrica 

ou uma ferramenta analítica para tal análise (o que consistiu em nosso objetivo específico). 

Esta rubrica foi elaborada à luz do modelo de Van Frassen, considerando alguns dos seus 

elementos e, consequentemente adequando ao nosso objeto de estudo. Tal construção 

requereu o estabelecimento de relações coerentes determinando assim as categorias a partir da 

nossa reflexão, a saber: ordem nula em que os estudantes não elabeleciam relações 

necessárias e suficientes para a explicação do fenômeno em estudo; os elementos 

estruturantes, chamado de 1ª ordem, em que era possível identificar na explicação dos 

estudantes, características dos conteúdos químicos, os quais poderiam incluir aspectos da 

etapa da observação, mas não somente esta, mas que poderia ampliar com outras interrelações 

sejam da etapa da previsão como hipóteses ou outros vinculados ao campo disciplinar; os 

elementos dialógicos, chamado de 2ª ordem, em que era possível identificar na explicação dos 

estudantes para o fenômeno em questão sua articulação entre os elementos estruturantes e 

consequentemente uma negociação sobre o questionamento proposto; por fim, os  elementos 

avaliativos e conclusivos, chamado de 3ª ordem, neste caso, a etapa mais importante ou mais 

complexa da explicação, pois envolve um movimento reflexivo do estudante ao relacionar os 

conhecimentos científicos que apoiam a sua conclusão. 

Com base nesta rubrica (objetivo específico) foi possível então classificar as 

explicações científicas dos estudantes  a partir  das respostas orais e escritas com relação ao 

fenômeno observado nas atividades em nossa intervenção. 

Ao longo da resolução da atividade, percebemos a constante expressão de erros mas 

também uma proporcional reformulação das respostas. Acreditamos que o fator da atividade 
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ser estruturada partindo das habilidades cognitivo-linguísticas de prever, observar e explicar, 

foi bastante contributivo, pois as demandas cognitivas envolvidas para passar por cada etapa, 

como formular uma hipótese, testar uma hipótese e apresentar uma resposta final, em que 

todas as etapas deveriam estar fundamentadas teoricamente, estimularam a elaboração de 

explicações razoáveis, levando em consideração o contexto de ensino.   

Em relação a abordagem teórica que fizemos antes da aplicação das atividades 

experimentais, reconhecemos que se em um contexto em que não tivesse ocorrido, as 

concepções alternativas poderiam ter emergido mais durante a resolução das atividades POE.  

 Cabe ressaltar que apesar da intenção de realizar uma parte da atividade 

individualmente e outra em grupo, a discussão foi em grupo e a elaboração da explicação 

também foi em grupo. O que se deu pela própria condição do laboratório etc. 

 A POE é uma estratégia que favorece em vários aspectos, como conhecer mais a fundo 

o que gera as dificuldades de aprendizagem vinculadas a compreensão de um conceito, isto é 

importante para o professor, pois dessa forma, se pode traçar outras estratégias que favoreçam 

a aprendizagem.  

 Além de estimular o desenvolvimento de habilidades nesse movimento interacional 

intensivo, onde se resgatam conceitos científicos, são geradas discussões, reexames de ideias. 

Ofertando um contexto de ensino onde o estudante esteja ativo. 

 Identificar elementos que podem favorecer o desenvolvimento de habilidades 

cognitivo-linguísticas importantes como à explicação científica escolar é poder avançar no 

nosso campo de atuação. Por isso, o estudo de estratégias potenciais é essencial para dar mais 

um passo em direção a uma mudança positiva frente a uma formação de qualidade.  

 Entendemos que o modelo adotado para análise das explicações científicas escolares 

ainda requer novos estudos em outros contextos, mas que a ferramenta analítica pode 

contribuir para um avanço na área. 
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ANEXO I – ATIVIDADE BASE PARA ADAPTAÇÃO DA ATIVIDADE 01 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ENSINO DE QUIMICA I – Profº: Carlos Neco; Marcia Gorette; Melquesedeque Freire 

Propriedades físicas e químicas dos materiais 

Apresentação 

A construção do conhecimento químico e sua organização curricular centralizam a 

atenção no estudo de três eixos estruturantes: a natureza das transformações químicas, as 

propriedades dos materiais e das substâncias e os modelos explicativos. 

Isso implica em trabalhar uma série de conteúdos conceituais e procedimentais em 

nossos alunos na educação básica, entre eles: caracterizar substâncias por algumas de suas 

propriedades físicas; diferenciar substâncias de materiais; compreender o conceito de 

temperatura de ebulição e fusão e suas relações com a pressão atmosférica, a natureza das 

substâncias e a presença de solutos dispersos em seu meio; compreender o conceito de 

densidade e solubilidade e a sua dependência com a temperatura e com a natureza do material; 

reconhecer as unidades de medidas usadas para diferentes grandezas, como massa, energia, 

tempo, volume, densidade, concentração de soluções entre outras que veremos em nossas 

aulas futuras. 

Em nossa aula abordaremos aspectos relacionados as propriedades físicas e químicas 

dos materiais e das substâncias. Estes constituem conteúdos conceituais e procedimentais 

relevantes. 

Objetivos 

• Determinar experimentalmente as propriedades de determinados materiais; 

• Utilizar dados obtidos experimentalmente para abordagem com outras linguagens como 

gráficos e tabelas. 

Procedimentos experimentais 

a) Experimento 1: Densidade de materiais sólidos – método direto 

Para a realização deste experimento utilizaremos um método direto por deslocamento 

de volume. A densidade (ρ) corresponde à relação massa/volume de uma amostra de um 

material. Embora a massa e o volume sejam propriedades extensivas, a razão dos seus valores 

é constante para um determinado material, para um certo valor de temperatura. A densidade é, 

portanto uma propriedade característica de uma substância, sendo usada como indicativo do 

grau de pureza da substância de que é feito um dado material. 



 

 

78 
 

Como sugestão, solicitamos que você procure a unidade que se expressa a densidade 

no Sistema Internacional de Unidades e a forma usual que se utiliza. 

Para a determinação da densidade do sólido, pese inicialmente a esfera de vidro e anote a 

massa. m1 = ________. 

Preencha com água da torneira, o volume de 60 mL em uma proveta de 100mL. 

Anote o volume inicial: V1 = ________. 

Insira a esfera de vidro e anote o novo volume V2 =_______ 

Determine o valor da densidade da esfera de vidro. 

Questionamento: Qual o valor da densidade se adicionarmos a 2ª esfera de vidro na proveta? 

b) Experimento 2: Ponto de fusão e ebulição 

Para esta atividade experimental separe os seguintes materiais e vidrarias: 

- chapa aquecedora e tela; almofariz e pistilo; espátula; termômetro de 260ºC; suporte 

universal e garra; lupa; tubo capilar; elástico; béquer de 100 mL; óleo mineral. 

Utilizaremos a seguinte montagem, ilustrada abaixo, para a determinação do ponto de fusão e 

de ebulição da para-di-clorobenzeno. 

  

Registrar na tabela 1 a seguir os dados de tempo e temperatura de fusão do material. 

Continuar o experimento para a determinação do ponto de ebulição do material. 

Tabela 1: Registro da temperatura em função do tempo da fusão e ebulição do material 

Tempo (minuto) Temperatura (ºC) Aparência 

   

   

   

   

   

   

 

Iniciar com a trituração no almofariz 

e pistilo de uma pequena quantidade 

de parafina e inserir com o auxílio da 

espátula no tubo capilar de modo que 

não ultrapasse uma altura de 3 

milimetros ficando no fundo do tubo. 

O capilar ficará preso com um 

elástico ao termômetro e submerso 

em óleo mineral. Iniciar o 

aquecimento, 

cronometrar o tempo e observar. 
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Desligar o aquecimento quando o termômetro registrar 200ºC. Cuidado com o aquecimento 

com óleo mineral, pois pode provocar queimaduras sérias. Não ficar muito perto e após 

o término do experimento aguardar o professor ou o monitor para o armazenamento do 

óleo que estará muito quente. 
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APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

Esclarecimentos 

    Estimado responsável, vimos por meio desta, solicitar a autorização para participar de uma 

pesquisa sobre as habilidades cognitivas que emergem em uma atividade experimental 

que está sendo desenvolvida pela mestranda Julianne Gabrielle Tavares de Medeiros, aluna 

do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, sob orientação da prof.ª Dr. Márcia Gorette Lima da Silva. As 

atividades ocuparão dois encontros durantes as aulas de química. Nossa intenção é contribuir 

com a prática profissional de professores no aperfeiçoamento de sua abordagem e, dessa 

forma, contribuir com resultados escolares positivos. 

Ressaltamos que não serão divulgados os nomes e fotos (imagens) dos alunos e alunas que 

participarão das atividades. Caso queira participar das atividades, mas não permitir o uso dos 

dados coletados na pesquisa, solicitamos que marque no item a seguir: 

(   ) Concordo em participar e autorizo o uso dos dados na pesquisa. 

(   ) Concordo em participar e não autorizo o uso dos dados na pesquisa. 

(   ) Não concordo em participar. 

 

Obrigada antecipadamente, 

 

____________________________________ (Nome do aluno ou aluna) 

 

____________________________________ (assinatura do Participante ou responsável).   

 

 

____________________________________ (assinatura do Pesquisador). 
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APÊNDICE II – ATIVIDADE 01 DENSIDADE DE SÓLIDOS 

 
ATIVIDADE EXPERIMENTAL: DENSIDADE DE SÓLIDOS 

 
OBJETIVOS 

• Determinar experimentalmente 
as propriedades de determinado 
material; 

• Compreender o conceito de 
densidade. 

 
PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 
Para a realização deste experimento 
utilizaremos um método direto por 
deslocamento de volume. A densidade 
(ρ) corresponde à relação 
massa/volume de uma amostra de um 
material. Embora a massa e o volume 
sejam propriedades extensivas, a razão 
dos seus valores é constante para um 
determinado material, para um certo 
valor de temperatura. A densidade é, 
portanto uma propriedade 
característica de uma substância, 
sendo usada como indicativo do grau 
de pureza da substância de que é feito 
um dado material. 

 
Para a determinação da densidade do 
sólido, pese inicialmente a esfera de 
vidro e anote a massa. m1 = ________. 
Preencha com água da torneira, o 
volume de 40 mL em uma proveta de 
50mL. 
Anote o volume inicial V1= ________. 
Insira a esfera de vidro e anote o novo 
volume V2 =_______. 
Determine o valor da densidade da 
esfera de vidro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
QUESTIONAMENTOS:  
Se adicionarmos uma 2ª esfera de 
vidro na proveta, o que acontece com o 
valor da densidade do material? 
Marque a alternativa que julga correta e 
justifique. 
(  ) A densidade será menor, porque: 
_______________________________
_______________________________ 
____ 
 
(  ) A densidade permanecerá igual, 
porque: 
_______________________________
_______________________________
____ 
 
(  ) A densidade será maior, porque: 
_______________________________
_______________________________
____ 

 
Insira a 2° esfera de vidro na proveta, 
anote novamente a massa do material, 
o volume ocupado (V1 e V2) e calcule 
a densidade. O que aconteceu? 
m1 = ______. 
V1= _______. 
V2 =_______. 

 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 
Baseado nos resultados obtidos, 
explique o que aconteceu:   
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

 
 
 
 



 

 

APÊNDICE III – ATIVIDADE 02 DENSIDADE DE LIQUIDOS 
 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL: DENSIDADES DE LÍQUIDOS 
 
Objetivo: 
Compreender o conceito de densidade. 
Procedimento:  
Observe a escala atingida no 
densímetro quando imerso em água. 
O que ocorrerá com a escala quando 
inserir no óleo? 
(  ) A escala será menor, porque: 
_______________________________
_______________________________
____ 
 
(  ) A escala permanecerá igual, 
porque: 
_______________________________
_______________________________
____ 
 
(  ) A escala será maior, porque: 
_______________________________
_______________________________
____ 
 
 No álcool?  
(  ) A escala será menor, porque: 
_______________________________
_______________________________
____ 
 
(  ) A escala permanecerá igual, 
porque: 
_______________________________
_______________________________
____ 
 
(  ) A escala será maior, porque: 
_______________________________
_______________________________
____ 
 

Na mistura de água e álcool? 
(  ) A escala será menor, porque: 
_______________________________
_______________________________
____ 
 
(  ) A escala permanecerá igual, 
porque: 
_______________________________
_______________________________
____ 
 
(  ) A escala será maior, porque: 
_______________________________
_______________________________
____ 
 
Insira o densímetro em cada material, 
marque com a caneta o local no 
densímetro que o material atingiu. O 
que aconteceu com as escalas de cada 
amostra? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 
Baseado nos resultados obtidos, 
explique o que aconteceu:   
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APÊNDICE IV- TRANSCRIÇÃO NA ÍNTEGRA DOS DISCURSOS ORAIS 

(ATIVIDADE 01/GRUPO 01) 

 

Transcrição densidade de sólidos 

ETAPA PREVISÃO 

Turnos 

das falas 

P: Pessoal, vamos lá, a gente vai compreender o conceito de densidade como a 

gente abordou em sala, certo? Aqui em baixo a gente tem a fórmula da 

densidade, que teremos que calcular, tem alguns espaços para vocês colocarem 

os dados, quais são os dados? A massa, a massa já está anotada aqui olhem, cada 

grupo, tem uma massa, que tá anotada nesse papelzinho, tem a massa que tá 

escrita, é a massa de cada esfera de vidro 

H1: Cada grupo é diferente, né? 

P: É, são diferentes, cada grupo tem a massa das suas esferas 

H1: Aí a gente preenche? 

P: Vocês preenchem 

P: Pede o que? Que vocês insiram a esfera de vidro e anotem o volume. Então 

vocês vão colocar a esfera e observar, ok? Quando vocês tiverem esses valores, 

então vocês vão ter massa e volume, né? Então vocês vão calcular, vai dar o 

resultado, ok!  O primeiro questionamento é: Se adicionarmos uma segunda 

esfera de vidro na proveta o que acontece com o valor da densidade do material, 

de todo o material? Aí vocês vão colocar, será menor? Aí marca, por que? 

Permanecerá igual? Se marcar diz o porquê ou será maior? Aí marca e diz o 

porquê, da que você achar que está correta. Depois disso, você vai verificar o que 

realmente acontece, aí insere a outra esfera e você vai anotar novamente os dados 

H1: Uma esfera ou duas? 

P: Você vai inserir a segunda esfera, não já tem uma? Vão ficar as duas esferas, e 

aí você vai calcular a densidade novamente e vai ver, se foi igual, menor ou 

superior a da primeira esfera, certo? Depois que vocês fizerem o cálculo vão ver 

o que aconteceu, se permaneceu igual, se foi inferior ou superior a da primeira 

esfera, entendeu? E por último, vocês vão ver os resultados que vocês tiveram e 

explicar o que aconteceu, o porquê aconteceu, se você previu que seria igual, 

menor ou superior, e não foi assim que aconteceu, ou aconteceu, vocês vão 

explicar esse fenômeno, certo? Então vocês podem iniciar, como eu já falei vocês 

vão anotando, o volume final menos o volume inicial vai dar quanto? Esse é o 

volume né? Por que se eu tinha quarenta e quando eu coloco a esfera fica com 

um volume maior, esse deslocamento corresponde ao volume que a esfera ocupa 

M2: O volume 2 é só o que aumentou ou todo? 

P: Todo, mas aí você vai fazer o cálculo de quanto deslocou 

H3: Coloca vai, 43? 

M4: 44 (ml), olha 40, aí 1, 2, 3, 4... 

M5: Mas pra saber a densidade tem que fazer o cálculo! 

M4: É pra fazer o cálculo? Aí coloca 44? 

H3: Então o volume da esfera é 44? A gente passa pro volume e a massa? 7,8. 

Você primeiro tem que fazer o cálculo, por que no caso, divide 7 por... 

M4: É, porque divide a massa pelo volume 

H2: Sim, a massa da esfera, aí faz massa por volume 

M4: sim, 7 vírgula... 

H2: Não, 7,84 é a massa 

M4: Então a gente vai dividir a massa por volume. A gente vai colocar 7,84 

sobre o volume, o volume a gente coloca qual? 

H3: 44 

H2: inicial menos o final! 

H3: Menos 40? 



 

 

M4: Ué, 44... certo, coloquei 

H3: pode usar calculadora?...  

H2: Acho que não 

H3: Professora, tem problema de usar calculadora? 

P: Não, tem problema não 

M4: Valeu, professora! 

 M5: Deixe eu ver 

H2: Deu 0, 17 

M4: Não, é 7, 84 dividido por 4 

H2: ah, então é 1, 96 

M5: 7,84, né? Não perai, dá quanto? 

H2: 1,96. Olhe, é assim... 7,84 sobre 4 que dá 1,96 

M5: A densidade é menor? Olhe, diz aqui, será menor por que? 

M4: Acho que é porque... a densidade é essa aqui na calculadora, porque quanto 

maior o volume, menor a densidade 

H3: pere ai... 

M5: Quanto menos o volume, maior a densidade 

H3: Eu não sei não, mas eu acho que é, quanto maior o volume, menor a 

densidade... 

 

 

Transcrição na íntegra densidade de sólidos 

ETAPA OBSERVAÇÃO 

Turno das 

falas 

M4: Então vamos pro segundo! 

H3: 48 mL né M4 o segundo? Faz como? 

M4: É, faz 7,84 por... 

H3: Por 3?  

M4: Acho que a densidade aumentou, aqui está perguntando o que aconteceu! 

M5: Aumentará por que M4? 

M4: Aumentará porque... 

H1: Por que? 

M5: Como é?  

M4: Porque aumentou o volume, então a densidade aumentou! 

M5: Eu não estou entendendo nada! 

H3: Professora venha aqui, venha aqui! Oh, aí não quero explicar não porque 

tenho vergonha. 

M5: Ai meu Deus! 

H3: M4 explique! 

M4: Porque, quando aumenta o volume aumenta  a densidade. 

M5: A reposta é qual? 

M4: Aumentou 

P: Você fez o cálculo e deu que a densidade aumentou? 

H3: Foi, aumentou. Por que, a densidade diminui? Não, espere ai... 

M4: É acho que é isso 

H3: É pra saber se o volume ou a densidade aumentou? 

M5: Não sei! 

H3: Então a densidade aumentou, porque o volume diminuiu. Calma... Pois o 

volume diminuiu? Espere aí, a densidade aumenta, ao diminuir o volume a 

densidade aumenta!? 

M5: se aumentar o volume? 

H3: Acho que está errado! 

M5: Aí a gente vai ter que fazer tudo de novo? 

H3: É 48 dividido por 40, né? Não... Por isso que a gente tinha errado! 

M4: Calma... eu acho que permanecerá igual! 



 

 

M5: Por que? 

M4: Porque o volume foi igual a... Espere aí. Quanto maior o volume, menor a 

densidade! Essa aqui foi o que a gente previu, vou deixar assim... 

H3: Fica como? Aqui em baixo a densidade aumentou? 

M4: Não, permaneceu igual, porque os volumes foram iguais. Olhe o resultado! 

M5: Como? 

H3: A densidade permaneceu igual 

M4: pois os volumes são os mesmos, a massa também aumentou igual. 

H3: E se for o mesmo volume a densidade é a mesma 

M5: Então vai, coloca como? 

M4: se for o mesmo volume a densidade é a mesma, já tá me dando uma agonia 

M5: Deixe eu ver m4, eu queria pegar um livro pra ver se tinha o resultado  

M4: Professora? 

H3: Parou em que m4? 3,92 é? 

M4: É 

H3: Professora, a gente quando coloca a massa é do material? 

P: Sim, do material. Ok!? 

M4: Olha, volume inicial 40! 

P: E qual o volume que as duas esferas estão ocupando agora? 

H3: Tá vendo 

M4: Então é 4 menos 40 

M5: Ah, meu Deus do Céu! 

H3: Tô vendo a hora apagar 

M5: Dá uma agonia, aí é 48 é M4? 

M4: vamos de novo! 

H3: Aí faz 15,48 dividido pra? 8, né? 

 

Transcrição na íntegra densidade de sólidos 

ETAPA EXPLICAÇÃO 

Turno 

das falas 

P: Vocês tem que explicar no final o motivo do resultado 

H3: É por que m4? A densidade permanece igual então? 

M4: É 

H3: É isso? 

M4: É isso! 

H3: Então se o volume for maior a densidade diminui e se for menor aumenta e 

igual, permanece a mesma? 

M4: Pronto, é. Se for os mesmos volumes a densidade vai ser a mesma 

H3: Sim m4, por quê?  

M4: Ao duplicar massa e volume a densidade é a mesma. E pronto! 

H3: Ao duplicar massa e volume (escrevendo) 

H3: Pronto professora, e a primeira fica do mesmo jeito né? 

P: Isso, o que vocês previram não mexe. Obrigada! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ATIVIDADE 02/ GRUPO 03) 
 Transcrição na íntegra densidade de líquidos 

ETAPA  PREVISÃO 

Turnos das 

falas 

P: Bom dia, então, vamos fazer a leitura da atividade. Então, ok? Qual é o objetivo da 

atividade? Compreender o conceito de densidade. Hoje vamos trabalhar com a 

densidade de líquidos. Bom, o primeiro procedimento vai ser observar a escala do 

densímetro, o que é densímetro? Esse canudinho que está em cima da bancada de 

vocês é um densímetro caseiro, feito com canudo, massa de modelar e um prego, 

então esse densímetro tem uma escala e é através da altura que ele atinge quando é 

imerso em um material que vai indicar a densidade. Primeiro essas provetas, que estão 

no meio de cada bancada, contém água, vocês vão observar o padrão da água, vocês 

vão ver primeiro, qual altura que vai ser atingida quando eu inserir o densímetro na 

água, vocês vão observar isso.  Antes de colocar o densímetro em cada substância 

dessas, quais são as substâncias? Álcool, óleo, e água e álcool, todo mundo está 

visualizando? Então vocês respondem o que ocorrerá com a escala, que escala é essa? 

É a altura que o material vai atingir no densímetro, o que ocorrerá com essa escala 

quando eu inserir no óleo, aí tem as opções, será maior, por quê? Será igual, será 

menor? Vocês vão marcar e responder o porquê e fazer o mesmo as outras substâncias 

e falar o que aconteceria com cada uma delas se o densímetro fosse inserido, antes de 

colocar o densímetro no material. 

Chegada de um aluno 

P: Sim, X, então hoje nós vamos trabalhar com a densidade dos líquidos, tem três 

amostras para cada grupo, uma de álcool, uma de óleo e uma de álcool e água e tem 

uma amostra apenas com água no meio de cada bancada, então, primeiro eu quero que 

vocês observem a escala que o densímetro vai atingir na água e segundo, antes de 

inserir o densímetro, vocês vão falar o que vai acontecer com a escala quando o 

densímetro for inserido nesses diferentes materiais, depois que vocês fizerem as 

previsões, vocês vão prever, né? Já que antes de fazer o procedimento vocês vão falar 

o que poderia acontecer, depois disso, vocês vão realizar o experimento é só colocar e 

soltar na proveta, vocês vão responder o que aconteceu se foi ou não de acordo com o 

que vocês previram, e a última questão é de acordo com os resultados obtidos, 

explique o que aconteceu, lembrem que vocês têm como base a altura da água, estão 

comparando a altura das outras substâncias a da água. Alguma dúvida? 

Grupo de alunos: Não 

P: ok, agora vocês vão observar a escala que vai ser atingida do densímetro na água, 

eu vou colocar, tem duas amostras que servem um para cada dois grupos, então, 

quero que observem, eu vou inserir e vocês vão observar até que ponto o canudo 

desce, até onde a água está atingindo ele? Até que ponto ele fica imerso na água? 

Certo? 

H4: segurando? 



 

 

P: Não ele vai solto, vai ficar de pé, vejam aí pergunta, de acordo com o padrão da 

água, até que ponto os densímetros vão ficar imersos nos outros materiais, vocês vão 

responder de acordo com essa escala aqui sobre as outras substâncias, mas primeiro 

respondam antes de colocar o densímetro, eu quero que vocês analisem vocês vão 

prever, vão falar sem ter realizado o experimento o que aconteceria com a escala do 

densímetro ao ser colocado nos outros materiais, depois de prever aí vocês vão testar o 

que realmente acontece se vai ser como vocês estão pensando. 

H4: Eu acho que vai ficar enorme 

M6: Eu acho que a escala vai ser maior 

H4: Vai ser maior por causa da densidade do óleo que é diferente da água  

M7: Vocês marcaram já? 

H4: Já 

M7: Colocaram o porquê? 

H4: A densidade do óleo, é diferente da água, coloque, vai M1, coloque. 

M6: Calma, tem que marcar todinho. 

H4: Nãaao 

M6: Professora vem aqui! A pessoa não tem que marcar primeiro para depois colocar 

aqui? 

P: É vocês preveem e depois que começam certo? Primeiro responde o que 

aconteceria 

Grupo: Certo... 

H4: Aí no álcool eu acho que vai ser... 

M7: Igual 

H4: Por que igual? 

M7: Sei lá 

H4: Você tá sabendo que a densidade de álcool é totalmente diferente da água, né? 

M6: Vai o álcool... Eu acho que vai ficar menor 

H4: O álcool eu acho que vai ser menor, porque a resistência do álcool é maior do que 

a desses outros dois. 

M6: É eu também tinha dito, o álcool vai ser menor. 

H5: Também acho, e você (M6) e M7, tinham dito que era igual agora tá dizendo que 

é menor. 

M6: Não, eu não tinha dito isso não, eu disse que achava que ia ser menor. 

M7: Gente, tá bom. 

H4: Mas será que isso é álcool de verdade, ou será que é álcool sintético, não, pode ser 

álcool sintético. 

H5: Fazer igual um caba que bebeu álcool 

M6: Eu acho que vai ser menor 

H4: Também acho que vai ser menor 

M7: Por quê? 



 

 

H4: Por que a resistência do álcool é maior do que a do óleo e da agua 

H5: Como é? 

H4: A resistência do álcool é maior do que a da água 

H5: Perceberam que a gente tá comparando relativamente esse aqui com esse 

M7: Sério? Tinha percebido não, que, menino inteligente.  

H4: E água e álcool? 

M6: Quando misturou água e álcool, diminuiu a resistência do álcool. 

H4: Mas não aumentou a resistência da água não? 

M6: Não sei 

M7: Cuide aí, dê a resposta. Se decidam 

H5: Se é errar não tem problema, por que nós tentamos né? 

M6: Mas por quê? 

M7: Mas tem que dizer o porquê 

H4: É porque a água diminui a resistência do álcool 

M7: Pesquise aí no Google 

H4: Coloca assim, pois a densidade e resistência são diferentes da água. 

 

 
 
 
 
 

Transcrição na íntegra densidade de líquidos 

Etapa Observação 

Turnos das falas H5: Na do óleo a gente disse que ia ser menor e foi maior 

M6: O óleo aumentou 

P: Aconteceu igual ou diferente do que vocês falaram? 

Grupo: mais ou menos 

M7: Na 2 e 1 não 

M6: Acho que todas aumentaram 

P: Se concentrem, vejam a altura e pensem no por que. 

M7: Ah meu Jesus Cristo, diga 

H5: Nas amostras que nós avaliamos... 

M7: Avaliamos? 

H4: Percebemos, que devido... 

M7: Menino, e tem todo um processo, toda uma enrolação. 

M6: Vai... 

H4: Que devido à massa e densidade diferente, as substâncias. 

M7: Já tô perdida 

H4: O álcool, óleo.  

M7: Não precisa ficar colocando o nome de todas não 

M6: É, olhe, em todas as amostras que avaliamos, percebemos que devido 

à massa e densidade diferentes, a substância. 

H4, M7: “as substânciasss” 

M7: Olhe o plural e singular 

M6: Certo, as substâncias, vai! 

 



 

 

 
 
 

Transcrição na íntegra densidade de liquidos 

ETAPA EXPLICAÇÃO 

Turno das 

falas 

H4: O álcool e o óleo tiveram um resultado diferente 

H4: Agora me perdi aqui 

M7: A água e álcool.  Parei aqui... 

M6: A água e o álcool aumentou mais tanto do que na água 

H4: Não é assim 

M6: É pra dizer homem 

H4: É pra explicar porque aconteceu e não colocar assim 

M6: Então vai, o álcool ele aumentou, já o óleo... 

H4: No óleo tivemos o resultado de 10 cm diferentes, 

espere ai, não é pra colocar isso não, pelo amor de Deus. 

H4: Vai dá a resposta 

M6: Já dei 

M7: Menina que letra linda é essa  

H5: E o óleo 

M6: Aumentou também 

H4: Aumentou, mas foi diferente do álcool. 

M6: Aumentou, mas... 

H4: Agora água e álcool 

M6: Sim 

H4: Ficou maior do que a da água, mas ficou menor do que 

a do óleo. 

M6: A gente tá terminando já 

M7: Hã? 

H5: Ficou maior do que a da água e menor do que a do óleo 

M6: Prestem atenção 



 

 

 


